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WOORDVOORAF
Voor u ligt het werkplan 1994 van het proefstation en de regionale onderzoekcentra voor de akkerbouw ende groenteteelt in de vollegrond. Dit werkplan geeft een
totaal-overzicht van de voorgenomen onderzoeksactiviteiten in 1994 en is het
resultaat van dejaarlijkse programmeringscyclus.
In het programmeringsoverleg komen jaarlijks vele wensen en suggesties voor
onderzoek aan de orde. Devoorstellen voor nieuw onderzoek worden aangeleverd
door bedrijfslevenorganisaties uit het hele land, zoals verenigingen voor bedrijfsvoorlichting, studieclubs, standorganisaties en toeleverende- en afnemende industrieën. Daarnaast worden ook door de DLV,de ROC's en de onderzoekers van het
PAGVideeën ingebracht.
De beoordeling van alle ingebrachte voorstellen vindt plaats in een programmeringscommissie voor de akkerbouw en één voor de vollegrondsgroenteteelt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de relevantie van het voorgestelde onderzoek
maar ook naar de slagingskans ende uitvoerbaarheidervan.
De hele programmering mondt uiteindelijk uit in een programmavoorstel voor de
verschillende ROC's en het proefstation,gevolgd door vaststelling indebesturen.
Met het uitgeven van dit werkplan hopen wij bekendheid te geven aan het praktijkonderzoek zoals dat op de ROC's en het PAGVwordt uitgevoerd. Bekendheid met
het programma kan de betrokkenheid van de praktijk, maar ook van collega-instellingen vergroten. Ook kan een overzicht van de programma's en projecten die nu
in onderzoek zijn, een inspiratiebron vormen voor nieuwe velden van onderzoek.
Voor suggesties vanuit de groep van gebruikers van resultaten houden wij ons
graagaanbevolen.

Dedirectie

ir.A.J.Riemens
dr. ir.K. Rijniersce
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1a.

Optimalisering van de teelt en bewaring van
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op
oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering

1.

Optimalisering van de teelt, bewaring en venwerking van nieuweAM-resistente consumptie-aardappelrassen

CD. vanLoon,A. Veerman enJ.F. Houwing,in samenwerking
metATO-DLO

54.7.27

Het PAGV heeft van 1988tot 1991 onderzoek gedaan aantien nieuweAM-resistente consumptie-aardappelrassen. Onderzocht werd hoe de teeltmaatregelen voor
deze rassen moeten worden aangepast voor een goede kwaliteit en opbrengst.
Het onderzoek is samenvattend verslagen in het PAGV-jaarboek. Daarnaast is
regelmatig in de vakpers gepubliceerd. Ter afsluiting van het project zal eenPAGVpublikatie worden geschreven.
2.

Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

A. Veerman

54.7.34

De mogelijkheid om reeds bij de oogst te kunnen voorspellen wat de bakkleur van
een partij aardappelen na bewaring zal zijn, zou het mogelijk maken de afzet van
partijen beter te plannen. Het onderzoek heeft geen sluitend systeem opgeleverd.
De niettemin interessante resultaten zullen worden beschreven in een PAGV-publikatie. Daar de doelstelling van het project actueel blijft, worden blijvend contacten
onderhouden met instituten. Pas wanneer resultaten van fundamenteel onderzoek
daartoe aanleiding geven, zullen in het kader van dit project weer proeven worden
gedaan.
3.

Onderzoek naar de oorzakenvanhetvroegtijdig optredenvaneenslechte
bakkleur insommige bewaarplaatsen

A. Veerman enA.H.J.Rops

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg in het bewaarseizoen een slechte
bakkleur op. Op basis van onderzoek in praktijkbewaarplaatsen (in samenwerking
met het ATO-DLO) werd eind 1992gestart met bewaaronderzoek in de vernieuwde
accomodatie op ROC De Kandelaar. De invloed van temperatuur en C 0 2 wordt
hier onderzocht.
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4.

Toepassing van carvon als kiemremmer in poot- enconsumptie-aardappelen

A. Veerman en CD. vanLoon

54.6.42

Insamenwerking met ATO-DLO, ROCWestmaas en Luxan BVwordt in de bewaaraccomodatie van ROCWestmaas en PAGVonderzoek verricht naar de toepassing
van carvon op poot- en consumptie-aardappelen. In seizoen 1993/1994 wordt op
beide locaties onderzoek gedaan naar de toepassing op pootaardappelen. Bij een
aantal rassen wordt onderzocht welke doseringen nodig zijn voor een goede
kiemremming enwelke eventuele gevolgen ze hebben voor de nateelt.
5.

Invloed van de bemesting en beregening op het nitraatgehalte vanaardappelen

P.M.T.M. Geelen

54.2.40

Op ROCVredepeel is enkelejaren onderzocht hoe het nitraatgehalte op zandgronden met regelmatige toediening van dierlijke mest kan worden beperkt via een
deling van de N-gift (bladsteeltjes-methode) en een beregeningsregime. Deresultatenworden ditjaar verslagen in het PAGV-jaarboek.
6.

Teeltvanconsumptie-aardappelenopzwarekleiinhetOldambt

H.W.G. Floot

EH

Consumptie-aardappelen op zware kleigrond geven vaak een lagere opbrengst. Dit
komt vooral door eentragere beginontwikkeling. Op de Ebelsheerd wordt met een
aantal teeltvarianten, zoals twee rassen, twee voorkiemmethoden en drie plantafstanden, getracht de opbrengst teverbeteren.
7.

Risico chloorschade bij voorjaarstoepassing van dierlijke mest voor de
kwaliteitvanzetmeelaardappelen

K.H.Wijnholds

KP

Bij voorjaarstoepassing van dierlijke mest is als gevolg van het aanwezige chloor
de kans op verlaging van het onderwatergewicht en de opbrengst bijzetmeelaardappelen aanwezig. Het advies hieromtrent is niet eenduidig.Voor de acceptatie van
mest is een goed inzicht nodig in dit risico. Ineen proef wordt het effect van kleine
giften chloor wel en niet gecombineerd met dierlijke mest op de opbrengst en het
onderwatergewicht nagegaan. Uit de eerste resultaten blijkt dit chlooreffect overigens beprekt te zijn.
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8.

Optimalisering van de teelt van nieuwe Pallida-resistente zetmeelaardappel-rassengericht op de kwaliteit

K.H.Wijnholds

nieuw 55.4.03

In het zetmeelaardappelgebied is behoefte aan meer rasgerichte teeltadviezen in
het streven naar kwaliteitsverbetering, waarbij onder ander de versuikering een rol
speelt. De stikstofbemesting in relatie tot de geplande oogsttijd is daarbij van
belang. Op Kooyenburg en 't Kompas zullen de perspectiefvolle pallida-resistente
rassen in aansluiting op het rassenonderzoek bijverschillende N-trappen en oogsttijdenworden getoetst.

12

1b. Onderzoek naar gezondheidstoestand en sorteringvan pootaardappelen
9.

Onderzoek naar bedrijfshygiënischeaspecten bijdeaardappelteelt

CD. vanLoon enJ.K.Ridder

54.3.23

Voor de kaliteit van pootaardappelen is hetvan belang dat het pootgoed vrij is van
ziektekiemen. Een goede ontsmetting van het pootgoed kan hiertoe een bijdrage
leveren. Daarom worden enkele nieuwe middelen en/of methoden (calciumhypochloriet, proxitane en ozonering), die kunnen dienen als vervanger van kwik, getoetst op ziektedoding en fytotoxiciteit. De toepassing wordt in combinatie met het
wassen van de aardappelen nagegaan op een gespecialiseerd bedrijf. Hetveldonderzoek met het doel de ziektedodende werking te controleren, wordt op het
PAGVuitgevoerd.
Begeleiding wordt gegeven aan het praktijkproject (LBS, IKC, handelshuizen) over
terugdringing van het middelengebruik tegen bewaarziekten. Hierbij gaat het vooral
om een goede Fusarium-toets.
10.

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleembijpootaardappelen

C.B.Bus enJ.K.Ridder

54.3.32

Deeerdere veldproeven zijn afgesloten; de verslaggeving isvrijwel afgerond.Nagegaan wordt op welke wijze het praktijkonderzoek op dit belangrijke ziektenaspect
verder kan inspelen. Een beperking nierbij vormt het niet voldoende beschikbaar
zijnvan eenvoudige detectiemethoden.
Uit onderzoek van IPO-DLO blijkt dat antagonisten toegepast bij het groenrooien/onderdekken mogelijk een ingang voor een bestrijdingsaanpak kunnen bieden.
Dit aspect wordt onderzocht in een veldproef waarbij in samenwerking met IPODLOdiverse antagonisten worden getoetst.
11.

Perspectievenvangroenrooienenonderdekken bijpootaardappelen

J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.37

Devoortgang en de resultaten van het door HLB, IMAGen IPO uitgevoerde onderzoek naar de perspectieven van groenrooien/onderdekken van pootaardappelen
zijn zodanig dat aansluitend praktijkonderzoek ter introductie gewenst is. Insamenwerking met betrokken instellingen worden devolgende proeven uitgevoerd:
- Invloed van het groeistadium in verband met de ontvellingsgevoeligheid en het
vastzitten van de knollen aan de stolonen waarbij ook rasverschillen een rol
spelen. Deze proef wordt uitgevoerd op hetPAGV.
- Vergelijking groenrooien/onderdekken met de huidige methode van loofvernieti13

ging (klappen/trekken en/of spuiten). Hierbij zullen tijdens het groenrooien
middelen (antagonisten en pencycuron) worden toegediend en vervolgens zal
de invloed hiervan op de ontwikkeling van Rhizoctonia worden nagegaan.
Deze proef wordt uitgevoerd op de ROC's Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve, DeWaag en Kooyenburg.
- Toetsing antagonisten, toegepast bij de eerste rooigang op de verspreiding van
bacterieziekten, insamenwerking metIPO-DLO.
Het onderzoek wordt gecoördineerd in de werkgroep "Groenrooien" (IPO-DLO,
IMAG-DLO, HLB,PAGV).
12.

Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootaardappelteelt

A.J.T.M. Hospers(LBI),C.B.Bus,J.G.LamersenH.T.A.M. Schepers

54.3.41

Rhizoctonia. In verschillende experimenten op een tiental biologisch werkende
pootaardappelbedrijven, waaronder het proefbedrijf OBS, wordt nagegaan hoe
Rhizoctoniasolani ineen biologisch teeltsysteem te vookomen ofte bestrijden is:
- De effecten van groenrooien voorafgegaan door loofklappen of looftrekken, in
beide gevallen al dan niet in combinatie met de toepassing van de antagonist
Verticilliumbiguttatum. Onderzocht wordt de bezetting van de geoogste aardappelen met R.solani,endevitaliteit daarvan.
- De effecten van een korte (twee uur) of langere (zes uur) droogperiode tussen
het groenrooien en weer onderdekken van de aardappelen. Mogelijk kunnen
hierdoor risico's met betrekking tot aantasting door Phytophthora en bacterieziekten beperktworden.
- De effecten van een behandeling met V. biguttatum bij het inschuren op de
vitaliteit van R.solani.
- Effecten van het luchtiger maken van de ruggen na looftrekken met behulp van
eenwortelsnijder. Mogelijk kan dit de resultaten van looftrekken nogverbeteren.
- De effecten van een voorjaarsbehandeling (bij het poten) met V. biguttatum op
de aantasting vande oogst door R.solanien op devitaliteitdaarvan.
- De effecten van GFT-kompost op de aantasting van aardappelen door R. Solani.
Phytophthora.In een proef op het PAGVwordt nagegaan wat de invloed is van de
intensiteit van het loofbranden (rijsnelheid) op de matevan doding van Phytophthora inhetgewas.
De relatietussenteeltmaatregelen engezondheid vanpootgoed. Op 15 biologisch
werkende pootaardappelbedrijven wordt de teelt van pootaarappelen intensief
gevolgd om inzicht te verkrijgen in de (combinatie van) teeltmaatregelen die in een
biologisch teeltsysteem een gezond pootaardappelgewas mogelijk maken. Hieraan
kunnen handvatten voor verder onderzoek ontleendworden.
Dit project, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, wordt gefinancierd uit
extra middelen van DWTen het aardappelbedrijfsleven en mede aangestuurd door
een begeleidingscommissie met alle betrokken partijen.

14

13.

Optimalisering entoetsingvan eenadviessysteem voor Rhizoctonia-bestrijding in pootaardappelen

J.K.Ridder, J.G. Lamers,H.W.G. FlootenK.H. Wijnholds

nieuw 54.3.44

Het PAGV heeft de laatste jaren op basis van literatuurstudie, Rhizoctonia-onderzoek en praktijkervaringen een adviessysteem ontwikkeld voor een kwantitatieve
advisering over al of niet toepassen van knollen en/of grondbehandeling. Dit systeem is echter nog niet inde praktijk getoetst.
- In 1994 zal dit adviessysteem bij twee pootgoedstudieclubs (Groningen en
Veenkoloniën) op circa 25 bedrijven worden getoetst. Daarbij worden op elk
bedrijf enkele behandelingen,waaronder de advies-behandeling,vergeleken.
- In het adviessysteem kan nog onvoldoende rekening worden gehouden met
rasverschillen in vatbaarheid. Daartoe wordt het onderzoek naar de ontwikkeling
van een rassentoets voortgezet (in samenwerking met nieuw op te starten
project 34.9.19).
14.

OptimaliseringvandegrondbehandelingtegenRhizoctonia

H.W.G. Floot,K.H.WijnholdsenE.Th.J.

54.3.46

Grondbehandeling met Moncereen geeft in principe een goede bestrijding van
Rhizoctonia. In de praktijk komen ook minder goede resultaten voor, waarbij gedacht wordt aan eenslechte verdeling van Moncereen of aan het opfrezen van niet
behandelde grond. Op Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve en Kooyenburg
worden daartoe verschillende toepassingswijzen onder andere volvelds, rijentoepassing, combinatie rijentoepassing bij poten en toepassing bij rugopbouw, bij
twee doseringenvergeleken.
15.

Ontwikkelen van een rassentoets om de vatbaarheid van aardappelen
voorRhizoctoniasolanivasttestellen.

J.E.Geersing, J.G.Lamers, O. Hartsema enR.Wustman

nieuw 34.9.19

Aardappelrassen blijken te verschillen in de mate vanvatbaarheid voorRhizoctonia
solani. Wanneer deze kennis te kwantificeren is, zou deze in de Rassenlijst kunnen
worden opgenomen. Dankan de praktijk hiermee rekening houden bij het alof niet
toepassen van bestrijdingsmiddelen en bij de keuze van rassen in nauwe bouwplannen.
Een zestal rassen worden in het voor- en najaar onderzocht op hun vatbaarheid
voor een zestal isolaten van Rhizoctoniasolani. In het laboratorium wordt de mate
van stengelaantasting vastgesteld bij verschillende doseringen. Later worden de
laboratorium experimenten vergeleken metveldproeven.
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16.

Beïnvloeding knoltal/sortering vangrof groeiende pootaardappelrassen

H.W.G. Floot

54.4.71

Op Kollumerwaard wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de bewaarmethode, schuurkas en mechanische koeling, vanaf de oogst en vanaf het sorteren, op
het knoltal bijtwee rassen.
17.

Beïnvloeding knoltal bij pootaardappelendoor fosfaatbladbemesting

E.Th.J. Schouten, A.H.J.RopsenH.W.G. Floot

nieuw BEM/WG/KW

In de praktijk is belangstelling voor het gebruik van vloeibare fosfaatmeststoffen in
vooral pootgoedteelt. Gespoten tijdens de knolaanleg zou hierdoor het knoltal
positief worden beïnvloed. Om dit te toetsten,worden op Prof. van Bemmelenhoeve, De Waag en Kollumerwaard enkele meststoffen in twee doseringen bij twee
rassen onderzocht.
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1c.

Verbetering van de veldopkomst van vollegrondsgroenten, akkerbouwgewassen en kruiden

Dit cluster isafgesloten.

1d.

Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op de handelsgewassen, graszaad en kruiden

18.

Detoepassingvangroeiregulatorenbijgraszaadgewassen

G.E.L. Borm

46.4.02

Deeindverslaggeving van het uitgevoerde onderzoek zal in 1994afgerondworden.
19.

Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemd-enroodzwenkgras

G.E.L BormenJ.G.N.Wander

46.4.07

Omdat TCA voor de graszaadteelt is verdwenen, is de teelt van veldbeemdgras
onder dekvrucht tarwe problematisch geworden. De resultaten van het onderzoek
naar alternatieve dekvruchten (droog te oogsten erwten,veldbonen) geven aan dat
deze teeltkundig gezien perspectief bieden. Met name roodzwenkgras lijkt probleemloos onder peulvruchten als dekvrucht te kunnen worden geteeld. Bij veldbeemdgras is de zekerheid over de opkomst bij zaaien in hetvoorjaar minder dan
bij zaaien in het najaar. Het onderzoek concentreert zich met name op deze problematiek. Devolgende proeven worden uitgevoerd:
- vergelijking van de geschiktheid van verschillende dekvruchten metveldbeemdgras (tweede oogst) (ROC Rusthoeve);
- effect van zaaitechniek van veldbeemdgras (effect van rolsystemen) bij dekvrucht erwten (PAGV-proefbedrijf);
- effect van zaadontsmettingveldbeemdgras bij dekvrucht erwten (PAGV-proefbedrijf).
20.

Teelttechniek graszaadgewassen opzand-endalgronden

G.E.L BormenJ.G.N.Wander

46.4.09

Uitbreiding van de teelt van monocotylen is op grond van de bouwplanproblemen
in het zetmeelaardappelgebied wenselijk. Sinds 1989 zijn hier de mogelijkheden
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van graszaadteelt onderzocht. Het stikstofonderzoek bij enkele grassoorten is in
het jaarboek 1992/1993 samengevat. De resultaten van het herfstbehandelingenonderzoek bij veldbeemdgras en roodzwenkgras worden dit jaar verslagen in het
jaarboek.
De proef over mechanische onkruidbestrijding in Engels raaigras wordt ondergebracht in het nieuwe project 36.3.18.
21.

Deinvloedvanteettmaatregelenopdezaadproduktievanrietzwenkgras

J.G.N.Wander

46.4.12

Dit project is in 1993 gestart en wordt versneld afgerond, omdat het areaal rietzwenkgras plotseling zeer sterk daalt. Het effect van teeltmaatregelen op de pluimdichtheid en de opbrengst wordt in de volgende proeven onderzocht:
- Effect rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid in eerste- tot derdejaarsgewas (1994
tweedejaars).
- Effect stikstofgift en maaitijdstip inde herfst (twee proeven).
Het onderzoek naar het effect van zaaitijden is stopgezet. Het onderzoek naar het
effect van rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheid blijft beperkt tot één proef.
22.

Het effectvan beweidingenstromanagementop degewasstructuur ende
zaadopbrengstvangraszaadopkleigronden

J.G.N.Wanderen E.Th.J. Schouten

46.4.13

Omtrent de herfstbehandeling van eerstejaars en overjarig graszaad is voldoende
bekend. Depraktijk wilvaak afwijken van het optimale maaisysteem, omdat men de
percelen wil laten beweiden met schapen en omdat men het graszaadstro niet wil
afvoeren vanwege de slechte prijs. Destikstofbemesting in herfst envoorjaar en de
verdere behandeling zal hieraan aangepast moeten worden. In 1994 worden de
volgende proeven uitgevoerd:
- herfststikstofbemesting bij verschillende beweidingsperioden in roodzwenkgras
voor detweede oogst (ROC Rusthoeve);
- herfststikstofbemesting bij beweiding in Engels raaigras voor de tweede oogst
(ROC Rusthoeve);
- effect van verhakseien en herfststikstofbemesting bij achterlaten van stro van de
eerste oogst van roodzwenkgras op detweede oogst (ROC Rusthoeve).
Het uitgevoerde onderzoek naar het effect van verhakseien, verbranden en de
herfststikstofbemesting bij achterlaten van stro van de eerste oogst van Engels
raaigras op detweede oogst wordt afgesloten enverslagen.
23.

Verbeteringopkomstzekerheid enbegingroeibijdekruidenteelt

HJ. vanderMheen

52.4.05

De slechte opkomst en begingroei bij veel kruiden die ter plaatse wordengezaaid,
vormen een belangrijk probleem in de kruidenteelt. Het onderzoek hierover wordt
in 1994 afgesloten met het herhalen van de zaaitijdenproef in Digitalis en de zaai18

zaadontsmettingproef in Digitalis envaleriaan.
Daarnaast wordt de zaadteelt van drie kruiden gevolgd om na te gaan welke
praktische mogelijkheden er zijn bij teelt, oogst, drogen etc. om de zaadkwaliteit te
verbeteren. Daarbij zal ook het verloop van de kiemkracht tijdens de rijping ennaoogstfase worden gevolgd. Op basis van deze oriëntatie wordt besloten of een
nieuw project over de optimalisering vande zaadproduktie perspectiefvol is.
24.

Invloedvanteeltmaatregelenopde kwaliteitvankruiden

H.J.vanderMheen

52.8.06

Het onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen op de kwantitatieve en de
kwalitatieve produktie van kruiden spitst zich toe op het gewas Digitalis lanata.
Voor de laatste maal zal in een proef op het PAGV de invloed van stikstofbemesting en bemestingsmethode (basis-/overbemesting), op de produktie en het digoxinegehaltevan Digitaliswordenbepaald.
25.

Teertoptmalisatjebijwortelgewaskruiden gerichtop kwaliteitsverbetering

H.J.vander Mheen

52.6.08

De resultaten van de drie teeltproeven op de Oostwaardhoeve met de gewassen
Angelica, Levisticum en valeriaan, zullen tot een eindverslag worden verwerkt.
Bezien moet worden op welke wijze de verbouw van deze wortelgewaskruiden
door verder onderzoek kanworden geoptimaliseerd.
De dikwijls enorme hoeveelheid tarra die bij de oogst van deze wortelgewassen
meegenomen wordt, vormt een steeds hogere kostenpost in de verwerking. In
samenwerking met telers en drogerijen zullen de mogelijkheden voor tarrabeperking worden geïnventariseerd.Tarrabeperking op het veld zelf, door aapassing van
de teelt- en oogstechniek, en met behulp van (mobile) reinigingsapparatuur heeft
daarbij de meeste aandacht. Mogelijk resulteert dit in het formuleren van een
specifiek onderzoeksproject.
Getracht zal worden om, mede op basis van de in PAGV-onderzoek verzamelde
informatie,eenteelthandleiding voor de drie wortelgewas-kruiden samentestellen.
26.

Deteeltvanbloemzaden

M. Tramper, in samenwerkingmetde studieclub voorgroente-en
bloemzaadteelt Tholen

RH

In het kader van dit onderzoek zal in 1994 aan eendrietal zaken aandacht worden
besteed. Dit betreft het onkruidbestrijdingsonderzoek in diverse bloemzaadgewassen, het stikstofonderzoek in zaaiviolen en de ziektebestrijding (Colletotrichem) in
Lavatera. Na enkele voorexperimenten en de ziektebestrijdingsproef goed te kunnenopzetten,wordt getracht in 1994de eerste resultaten te behalen.
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1e. Optimalisering van teeltmaatregelenten behoeve
van oogstzekerheid en verbetering van de kwaliteitvangranen
27.

Opbrengstenkwaliteitvanwintertarwe bijextensiveringvandeteelt

A. Darwinkel

41.4.12

Degeplandeverslaggeving isdoor tijdsgebrek doorgeschoven naar 1994.
28.

RassenonderzoekvoorZeeuwseVlegel-brood

M. Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel heeft het doel na te gaan of het haalbaar is om op
een milieuvriendelijke en tevens lonende manier tarwe te telen op gangbare landbouwbedrijven. De teeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel verschillen op enkele
punten sterk van de geïntegreerde teeltwijze.Voor opkomst mag een bodemherbicide aangewend worden. De kunstmeststikstof mag vervangen worden door
toepassing van organische mest in het voorjaar. Er wordt zowel in zomer- als
wintertarwe een proef aangelegd. Bij Zeeuwse Vlegel is de rassenkeuze belangrijker dan bij geïntegreerde tarweteelt. Inonderzoek op ROC Rusthoeve wordt nagegaan welke rassen onder deteeltwijze voor ZeeuwseVlegel een goede broodkwaliteit enopbrengst leveren.
29.

Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteitvanzomergerst

R.D.Timmer, in samenwerking met TNO-Voeding

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Er vindt namelijk een uitbetaling naar kwaliteit
plaats. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed hebben op de korrelkwaliteit. In
1992en 1993 is op ROC Ebelsheerd onderzoek uitgevoerd naar het effect van het
zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. Door vroeg te zaaien, is het
wellicht ook in deze regio mogelijk vaker aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Deeerste resultaten gevenaandat eenzaaitijd injanuari en infebruari zowel
voor de opbrengst als de kwaliteit bijzonder gunstig kan zijn. Het onderzoek zal in
1994inongewijzigde vorm worden voortgezet.
30.

Oogstzekerheid enkwaliteitvanonbespotenbrouwgerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-Voeding

42.8.08

Gezien de toenemende vraag naar Produkten die op milieuvriendelijke manier zijn
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geproduceerd, zijn er mogelijkheden om een meerprijs te verkrijgen voor onbespoten brouwgerst. Aangezien zomergerst een gewas is dat bij de huidige teeltwijze al
een vrij beperkte inzet aan gewasbeschermingsmiddelen vraagt, is de stap naar
een teelt geheel zonder niet zo groot. In 1993 is onderzoek gestart naar de gevolgen van een spuitvrije teelt voor de opbrengst en de brouwkwaliteit van zomergerst. Op twee plaatsen (Lelystad en ROC Rusthoeve) is de huidige teeltwijze
vergeleken met een teelt geheel zonder gewasbeschermingsmiddelen en enkele
tussenvarianten. Naast de advies-stikstofgift wordt ook een lagere stikstofgift
opgenomen gezien de gunstige invloed hiervan op de ziekte-aantasting en de
kwaliteit. Het onderzoek zal in 1994 (in een enigszins gewijzigde opzet) worden
voortgezet. Ook zal een proef worden aangelegd op ROC Ebelsheerd.
31.

Verbeteringvandeoogstzekerheid enkwaliteitvanhaver

K.H.Wijnholds, A. DarwinkelenA.H.J.Rops

44.7.50

Bij de verwerkende industrie is duidelijk belangstelling voor inlandse haver mits de
kwaliteit goed is.In proeven op 't Kompas en De Kandelaar is nagegaan in hoeverre door rassenkeuze en teeltmaatregelen de kwaliteit en de opbrengstzekerheid
kunnen worden verbeterd. Het onderzoek wordt in 1994 afgesloten; de resultaten
wordenverslagen.
32.

Geschiktheidvanwintertarwevoorslachtkuikenvoer

E.ThJ.Schouten

nieuw BEM

Uit voederproeven op "'t Spelderholt" blijkt dat er tussen tarwerassen grote verschillen in voederconversie kunnen bestaan.Voor akkerbouwers die hun tarwe tot
meerwaarde willen brengen via de slachtkuikenmesterij als neventak, is het van
belang om rassenkeuze en teeltmaatregelen op dit doel af te stemmen. In een
proef zullen diverse rassen bij twee stikstofregimes worden geteeld (op meerdere
ROC's). Dekwaliteit wordt door "'t Spelderholt" onderzocht.
33.

Vergelijking teeltmethoden wintertarwe in het Duitse, Belgische en Nederlandselössgebied

RM.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO enLWKRheinland

nieuwWR

in het lössgebied in België, Duitsland en Nederland is de teeltwijze van tarwe
verschillend. In het kader van de samenwerking met PIBO in Tongeren en LWKKöln-Wahnzullen in deze landen de teeltwijzen worden vergeleken ten aanzien van
opbrengst, opbrengstzekerheid, kwaliteit enkosten.
34.

Optimalisering vaneen afzetgerichte rassenkeuze/teelwijzevantarwevoor
industriëletoepassingen

A. Darwinkel,in samenwerkingmetAB-DLO, ATO-DLO, TNO-Voeding,
NIKO-TNO enNGC
nieuw41.7.17
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Het uit te voeren onderzoek wordt in nauwe samenwerking met AB-DLO en met de
produktieverwerkende instituten (ATO-DLO, NIKO-TNO en TNO-voeding) vastgesteld. Het is in 1994 mede gericht op het verkrijgen van oogstprodukten, die uiteenlopen in kwaliteitskenmerken aangaande inhoudsstoffen. Er wordt getracht om
deze te verkrijgen door de inzaai van rassen met duidelijk uiteenlopende kwaliteitskenmerken (bijvoorbeeld korrelhardheid, eiwit- en zetmeelsamenstelling) op twee
proefplaatsen. Door een lage en een hoge stikstofbemesting zullen ook verschillen
in het eiwitgehalte van de korrel worden verkregen. Om effecten van vochtvoorziening tijdens bloei en korrelvulling op kwalteitskenmerken vast te stellen,worden de
proeven aangelegd op een opdrachtige zavelgrond (PAGV) en op een droogtegevoelige zandgrond (KB).
In 1994 zijn de proeven zodanig opgezet, dat een grote variatie in produktkwaliteit
wordt verkregen. Indejaren nadien zal,met behulp van de verkregen onderzoeksresultaten van de participerende instellingen, het teeltechnisch onderzoek meer
afgewogen en doelgerichter kunnen plaatshebben.
35.

Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten behoeve van
ruwvoederwinning

DA. vanderSchans, in samenwerkingmetPR

98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal teeltproblemen voor. De problemen liggen met name
op het terrein van de bemesting en het optreden van onkruidconcurrentie vlak na
de inzaai. In 1992 is er op ROC Cranendonck een oriënterend onderzoek gestart
naar de mogelijke schade veroorzaakt door emissie-arme aanwending van dunne
mest in een bestaand gewas luzerne. De veldexperimenten hebben voldoende
infomatie opgeleverd. In 1994zaler eeneindverslag verschijnen.
Door de trage ontwikkeling van luzerne na de inzaai treedt er gemakkelijk veronkruiding op. Na twee jaar onderzoek blijkt dat er onvoldoende perspectief te verwachten valtvan maatregelen die de beginontwikkeling stimuleren. In 1994zullen in
een veldproef op ROC Cranendonck de effecten van onderzaai onder dekvrucht
op de onkruidontwikkeling worden onderzocht.
Invloed van het maairegime op de produktie, kwaliteit en persistentie van luzerne.
Rond het tijdstip waarbij in de praktijk luzerne wordt gemaaid, neemt de verteerbaarheid met circa 1% per dag af. Deverteerbaarheid van luzerne is gemiddeld 8%
lager dan van gras. Om het verschil te verkleinen, moet op een ander tijdstip
gemaaid worden. Dit gaat ten koste van de produktie en de persistentie van het
gewas. In 1993 is er een proefveld aangelegd met verschillende maairegimes om
de effectente kwantificeren. Dit onderzoek wordt in 1994voortgezet. Het PRonderzoekt de voedingswaarde.
36.

Effect van zaaimethode en plantgetal op oogstzekerhied en kwaliteit van
snijmaïs

RM.T.M. Geelen,H.vanSchotenenJ. vander Werf

VP/Hn/Cr

In 1992 is er veel ophef gemaakt over het perspectief van delta-zaai in combinatie
22

met hogere plantdichtheden bij vooral steile rastypen. Er is duidelijk behoefte aan
harde gegevens. Op enkele ROC's wordt daarom deze zaaimethode met normale
zaai vergeleken bij enkele standdichtheden en twee rastypen. Tevens wordt
wel/niet beregenen opgenomen om inzichtte krijgen inde oogstzekerheid in relatie
tot de vochtvoorziening.
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1f.

Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de
oogst en de kwaliteit van vollegrondsgroenten

37.

Verbetering van de kwaliteit van ijssla, groenselderij en Chinese kool bij
teeltonder insektengaas

M.E.T. Vlaswinkel, A.J.M.Embrechts enK.J.Osinga

KP/ZW/NB

Van een aantal gewassen is bekend dat de toepassing van insektengaas een
goede insektenbestrijding geeft. Het insektengaas heeft invloed op de klimaatsomstandigheden waaronder de gewassen groeien en dus ook op de kwaliteit. Mogelijk kunnen via aangepaste teelttechnieken de knelpunten die het insektengaas
veroorzaakt, opgelost worden. In 1994 wordt op ROC Westmaas een proef met
ijssla inde herfstteelt uitgevoerd.
In Breda wordt bij groenselderij nagegaan wat de invloed van het insektengaas is
op de aantasting door nerfmineervlieg en wantsen en de kwaliteit van het gewas.
Mogelijk kunnen via aangepaste teelttechnieken de door het insektengaas veroorzaakte knelpunten opgelost worden.
Het onderzoek met Chinese kool op ROC 't Kompas wordt met verslaglegging
afgesloten.
38.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de verschillende afdekmaterialen
en de periode dat er afgedekt moest worden. In 1993 is er ook gekeken naar het
effect van bewaring op het verkrijgen van een geel hart. Een geel hart wordt namelijk ook verkregen door de andijvie bij hoge temperatuur te bewaren. De kwaliteit
en houdbaarheid namen danwel af. Er is dusvooral gelet op het effect vantemperatuur, bewaarduur, rassenkeuze en rijpheid op kwaliteit en houdbaarheid van
andijvie. In 1994wordt de proef nog eenherhaald.
39.

Onderzoek naar optimale plantdichtheid van prei bij de teelt op zavelgrond

M.E.T. Vlaswinkel
In 1992 is op ROCWestmaas een proef uitgevoerd met verschillende plantdichtheden bij een ruggenteelt op 75 cm. In 1994 zal de proefopzet meer afgestemd
worden op verbetering van de rooibaarheid door vergelijking van verschillende
rugtypen. Deproef zalwaarschijnlijk op een iets lichtere grond aangelegdworden.
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ZW

40.

Onderzoek naar hetgebruik vankluitplanten bij prei

J. de Kraker enK.J.Osinga

nieuw 66.4.08

Het diep wegplanten van prei ter verkrijging van een lange schacht, respectievelijk
lang wit blijkt een negatieve invloed te hebben op de ziekte-aantasting. Het handmatig uitplanten van losse planten in ponsgaten vraagt bovendien veel menskracht.
Bezien zal worden of optredende groeistilstand na het uitplanten kan worden voorkomen door gebruik te maken van kluitplanten, die tevens machinaal kunnen worden uitgeplant. Anderzijds zal de invloed van de plantdiepte en het effect vanaanaarden worden nagegaan. Proefplaats: ROCValthermond.
41.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

A.J.M.Embrechts

NB

Onderzocht wordt welke mate van concurrentie een zware plant geeft ten opzichte
van een lichte plant. Hierbij wordt dan direct verband gelegd met de sortering van
het plantmateriaal.
42.

Perspectievenvandeteeltvanwitlofop50cm-ruggenopkleigrond

H.P. Versluis

ZW

In 1994wordt het onderzoek afgesloten met een artikel in het PAGV-jaarboek.
43.

Verbeteringvandeveldopkomst bij witlof

H.P. Versluis

ZW

Het onderzoek wordt metverslaglegging afgesloten.
44.

Verbeteringveldopkomstwitlofoplössgrond

RM.T.M. Geelen

nieuwWR

Op slempgevoelige gronden geeft de opkomst van witlof veelal problemen. De
mogelijkheden van topbekalking en van mechanische korstbreking worden op
ROCWijnandsrade onderzocht.
45.

Oriëntatievervroegingvanbroccoli

K.J.Osinga

KW

Op ROC Kollumerwaard-wordt in 1994voor het laatstejaar onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden voor vervroeging van broccoli door afdekking met vliesdoek.
Hierbij worden enkele rassen vergeleken, onder ander het ras Marathon. De proef
heeft een sterk demonstratief karakter.
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46.

Invloedgrondbewerking opdeteeltvanbloemkool

R.C.F.M. vanden Broek

NH

Het onderzoek wordt met verslaglegging afgesloten.
47.

Optimaliseringteelttechniekvanvroegerassenwinterbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vandenBroek

nieuw ZW/NH

Er zijn in de loop der jaren veel nieuwe, vroege bloemkoolrassen bij gekomen.
Volgens het bemestingsadvies moeten vrijwel alle meststoffen na de winter (in
februari) worden gegeven. De vroegste rassen zijn dan al bijna oogstbaar waardoor bemesten op dat tijdstip geen zin heeft. De vraag is of de nieuwe, vroege
rassen een andere planttijdstip of bemesting behoeven dan de nu gangbare rassen. Door middel van proeven op ROC Rusthoeve en ROC Zwaagdijk zal worden
nagegaan in hoeverre planttijdstip en bemesting gebruikt kunnen worden om de
grootte van de bloemkool bij het begin van de winter testuren.
48.

Verbetering van de overwinteringsmogelijkheden van de teelt vanwinterbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

ZW/NH

Het onderzoek wordt metverslaglegging afgesloten.
49.

Plantafstandenenplanttjjdstippenbijzeer lateherfstbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverlaggeving afgesloten.
50.

Optimalisatie plantdatumspruitkoollateoogstperiode

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Als vervolg op het opkweekonderzoek wordt een aantal spruitkoolrassen op verschillende data uitgeplant. Het onderzoek is gericht op het behalen van een optimale opbrengst en kwaliteit in de oogstperiode vanaf medio november.
51.

Teeltvanspruitkoolvoorde diepvriesindustrie

K.J.Osinga

nieuwKW

Bij het ras Ajax zullen op ROC Kollumerwaard verschillende plantafstanden en
oogsttijdstippen worden vergeleken. Het gaat om produktie van kleine spruiten (<£
16-23en 23-28mm).
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52.

Zeer vroegezaaivanbospeen

J.G.M. JeurissenenA.J.M.Embrechts

MV/NB

Het onderzoek wordt metverslaggevingafgesloten.
53.

Kwaliteitsverbeteringzaaiuiendoorteeltopruggen

K.J.Osinga

KW

Ditonderzoek wordt in 1994metverslaggevingafgesloten.
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1g.

Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstallen van vollegrondsgroenten

54.

Onderzoekgerichtop hetvoorkomenvanlagetemperatuurbederfbijwitlof

G.vanKruistum, A.R.Biesheuvel, H.H.H. Titulaer, R.C.F.M. vandenBroek
enP.M.T.M. Geelen

73.2.16

In het voorjaar van 1994zal van dit project een verslag worden gemaakt en daarmeeworden afgesloten.
55.

BeperkenvanindrogenvanwitJofwortelsen herbevochtiging

H.P. Versluis

ZW

In een proef zal aandacht worden besteed aan inhoezen voor of na invriezen en
bevochtiging tijdens de bewaring. In 1993/1994 wordt een object toegevoegd
waarbij bevochtiging in de cel niet met de slang maar met een fog-installatie plaats
vindt.
Systemen van herbevochtiging worden afgesloten. Een nieuwe proef zal worden
toegespitst op toepassingsmethoden van CaCI2-concentratie, tijdstip en methoden
vantoediening.
56.

Het effectvandrogen enhelenop de bewaarbaarheid van peenenwitJofwortels

JA. Schoneveld,G.vanKruistumenH.P. Versluis

53.6.01

Bij het bewaren van peen en witlofwortels doen zich regelmatig problemen voor
van rot en teveel uitdroging. Nagegaan wordt of een periode van drogen en helen
voorafgaande aan de bewaring,deze problemen mede kanverhelpen.
In 1994 zullen enkele objecten van het onderzoek op semi-praktijkschaal worden
beproefd op het proefbedrijf te Lelystadenop ROCWestmaas.
Op ROC Westmaas zal de invloed van ontdooisnelheid van witlofwortels op de
opbrengst enkwaliteitworden nagegaan.
57.

Ontwikkelingbewaartoetsknolselderij

H.P. Versluis

nieuwZW

Onderzoek zal worden gestart op ROC Westmaas met als doel na te gaan of via
versnelde bewaring, onder omstandigheden als een hogere temperatuur, een
voorspelling kanworden verkregen van de bewaarbaarheid vaneen bepaalde partij
knolselderij.
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58.

Invloed van de weersomstandigheden en uitte voeren handelingen bij en
rondde oogstopde houdbaarheidvan vollegrondsgroentegewassen

J. de Krakeren CA.Ph. vanWijk

68.7.01

De in de projecttitel genoemde invloeden zijnsoms verantwoordelijk voor kwaliteitsterugval in de na-oogstfase. Eerder was dat reeds gebleken bij slaboon en in het
afgelopenjaar ook bij ijssla. Bij prei is het effect wisselend geweest. Tot heden kon
niet worden aangetoond waardoor de soms sterke kwaliteitsterugloop bij dit gewas
wordt veroorzaakt of hoedat kanworden voorkomen. In 1994vindt hiernaar onderzoek plaats.
59.

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-doseringendoor middelvantoevoegingvaneenhulpstof

L.Hoekstra

65.4.09

Het onderzoek wordt afgesloten met eenartikel in het jaarboek.
60.

Verbetering bewaarkwaliteitsluitkool

R.C.F.M. vanden Broek

NH

De vergelijking CA-bewaring met mechanische bewaring van witte kool is in 1993
niet uitgevoerd. De CA-cel functioneert niet naar wens. Het onderzoek wordt in
1994 metverslaglegging afgesloten.
61.

Onderzoek naarbewaarmogelijkhedenvanrettich

J.G.M. Jeurissen

MV

Na vier jaar onderzoek moet geconcludeerd worden dat er geen methode bestaat
om rettich (daikon) langer dan vier weken te kunnen bewaren. De inwendige kwaliteit blijft goed maar op de witte schil ontstaan zwarte plekken en beschadigingen
die bruin verkurken. Hierdoor toont het produkt niet meer. In 1994wordt het onderzoek met verslaggeving afgesloten.
62.

Bewaringvanpompoen

J.G.M. Jeurissen

MV

Deteelt van pompoen als consumptie-gewas staat sterk in de belangstelling. Door
een concentratie van het aanbod in het najaar staat de prijsvorming sterk onder
druk. In Australië en Nieuw-Zeeland worden pompoenen massaal bewaard. In dit
onderzoek worden de mogelijkheden van bewaring van in Nederland geteelde
pompoenen onderzocht. De bewaring verliep het beste in een ruimte met een lage
luchtvochtigheid en eentemperatuur tussen 15en 20°C.Toch blijft het noodzakelijk
de partij gedurende enkele malen op te schonen in verband met uitval als gevolg
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van Didymella bryoniae. Bewaring tot april was mogelijk hoewel er grote ras- en
partijverschillen voorkwamen. Dit onderzoek wordt in 1994 met verslaggeving afgesloten.
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1h.

Fysiologische kwaliteitsproblemen
grondsgroenten

bij

63.

Bestuderingvanmogelijkhedentotseizoensverlenging bijasperge

J.T.K. Poll,P.H.M. Boonen,J.G.M. JeurissenenA.J.M.Embrechts

volle-

69.4.04

In samenwerking met proeftuin Noord-Limburg wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om asperges gedurende een langere periode te produceren. In
Meterik gebeurt dit met behulp van beddenteelt met en zonder verwarming, terwijl
in Lelystad de asperges in kuubskisten geteeld worden. In Meterik ligt de nadruk
op zeer vroege produktie, terwijl in Lelystad de nadruk ligt op produktie gedurende
de nazomer en herfst. Insamenwerking met het CBT wordt aandacht besteed aan
de kwaliteitsproblemen scheuren en rozeverkleuring. Sinds 1988wordt op proeftuin
Noord-Brabant getracht het aanvoerseizoen te verlengen door aanpassing van
teelttechniek. Aspecten die hierbij onderzocht worden zijn zogenaamde beurtjaren
en het langer door-oogsten waarbij men een aantal stengels per plant laat doorgroeien (moederstengel-systeem).
Verlatingvan de oogst door middel van stro. Uit oriënterend onderzoek met verschillende strosoorten in groene asperges is naar voren gekomen dat de oogst 14
dagen verlaat kan worden, maar dat het op gang brengen na verwijdering van het
stro moeilijkheden geeft. Om dit te kunnen sturen zal in Lelystad in 1994een proef
aangelegdworden.
64.

Roseverkleuringvanasperge

J.G.M. Jeurissen

MV

In samenwerking met de veiling ZON, het CBT en de DLV-Horst wordt onderzoek
uitgevoerd op een aantal praktijkbedrijven en op de proeftuin. Het doel is een
richtlijn op te stellen voor de oogst enverwerking van asperge. Naleving van deze
richtlijn moet eengarantie geven dat deasperge niet roseverkleurd nade oogst.
65.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlofbeïnvloeden

G. vanKruistum, H.H.H. Titulaer, A.J.M.Embrechts enH.P. Versluis

73.2.13

In 1993 is door middel van enkele K-trappen, het K-gehalte van de wortels gevarieerd om vervolgens nate gaan of aanpassing van het K-niveau in de voedingsoplossing tijdens de trek gewenst is. Dit forceeronderzoek wordt in 1994 op ROC
Westmaas uitgevoerd.
Zowel bij de vroege als de late trek kan het ontstaan van inwendig rood in de naoogstfase grote problemen geven voor de houdbaarheid en de verdere afzet van
witlof. Inenkele proeven op het PAGVen de ROC's Noord-Brabant enZwaagdijk is
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in 1993 nagegaan of deze fysiologische afwijking door aanpassing van de forceertechniek c.q. voeding tijdens de trek kan worden teruggedrongen. In 1994 wordt
wat betreft het aspect voeding, het onderzoek op ROCZwaagdijk voortgezet.
In samenwerking met het IMAG-DLO is in 1993 een deskstudie naar de ontwikkeling van mens- en milieuvriendelijke witloftreksystemen met een rapport afgerond.
Op grond van dit rapport zullen in 1994 voorstellen voor onderzoek worden uitgewerkt.
Witlof is als voorbeeldgewas gekozen voor het in kaart brengen van Integrale
Keten Zorg (IKZ) voor de vollegrondsgroentesector. In werkgroepverband zal
medewerking worden verleend aan de verdere invulling van IKZbij witlof.
66.

Ontwikkelingvaneenbewaarduur- entrekstrategievoorwitlofwortels

G.vanKruistum, JA. Schoneveld,H.RVersluis enR.C.F.M. vanden Broek 73.4.20
Doelvan dit onderzoek is om op basis van de chemische samenstelling (mineralen
ensuikers) van de wortel bij het rooien en het gehalte aantransporteerbare suikers
bij het beginvan de (late) trek, defoorceerkwaliteit van de wortels te karakteriseren
en daarmee de bewaarduur endeforceercondities te optimaliseren.
Registratie van klimaatsomstandigheden tijdens de wortelteelt en de resultaten van
een vervroegde trek in november kunnen het inzicht in de forceerkwaliteit van de
wortel en de daarbij optredende variaties vergroten en zullen zonodig ook in de te
kiezentrekstrategie betrokkenworden.
Dit onderzoek is in 1993 gestart met wortelteelt bij twee N-trappen en twee Ktrappen op de ROC's DeWaag,Westmaas en Van Bemmelenhoeve en zal in 1994
worden voortgezet. Hierbij worden de wortels centraal op het PAGV bewaard en
ook voor een groot deel geforceerd. De trek in februari 1994 wordt op ROC
Zwaagdijk uitgevoerd. Ook zal in het kader van dit project verdere samenwerking
worden gezocht met het Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Roeselare inBelgië.
In Zwaagdijk zal ook onderzoek worden verricht naar het effect van een temperatuurstoot inde bewaarperiode vande wortels op het trekresultaat.
67.

Beheersingvannatrotindeteeltentrekvanwitlof

G. vanKruistum, in samenwerking metLUW-vakgroep Fytopathologie

73.3.21

Bacterieel natrot in witlof, ook wel slijmrot genoemd, kan veroorzaakt worden door
een aantal plantepathogene bacteriën behorend tot de carotovora-groep binnen
het geslacht Erwinia (Enterobacteriaceae).
De natrot veroorzakende Erwinia-bacteriën hebben een sterk opportunistisch
karakter. Ditwil zeggen dat de omgevingsfactoren en fysiologische conditie van de
waardplant een relatief belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte.
Evenals voor de andere plantepathogene bacteriën geldt voor de natrot-bacteriën
dat zij slechts door wonden en natuurlijk openingen de plant kunnen binnendringen.
In dit project ligt de nadruk op oplossingsgericht onderzoek. Mede op basis van
behaalde onderzoeksresultaten in voorgaande projecten en uitkomsten van het
32

LUW-onderzoek, zullen op semi-praktijkschaal mogelijke oplossingen voor de
natrotproblematiek worden getest. De verkregen onderzoeksresultaten moeten
leiden tot eenverdere beheersbaarheid van natrot onder praktijkomstandigheden.
Inde periode 1994-1996 zullen de volgende experimenten worden uitgevoerd:
invloed vanteeltfactoren op de gevoeligheid vanwortels voor infectie;
invloed van rooi-omstandigheden en bewaarcondities op het natuurlijke infectieniveauvan witlofwortels;
overleving en snelheid van afname van bacteriepopulatie tijdens wortelbewaring;
effect van de minerale samenstelling en het koolhydraatmetabolismevan witlofwortels op de relatieve groeisnelheid van natrotbacteriën;
invloedvan de forceertemperatuur en de beschikbaarheid van water (osmopotentiaalvan voedingsoplossing) op de relatieve groeisnelheid.
68. Beperkenvanrandenbolrotinijssla
J. de Kraker, K.J.OsingaenM.E.T. Glaswinkel

72.4.05

In 1993 is een onderzoek gestart waarbij overdag, 's avonds of gedurende de
nacht het gewas met een zekere regelmaat werd bevochtigd. Op deze wijze wordt
de verdamping beperkt. Daarmee wordt een betere verdeling van de calcium in de
plant beoogdter voorkoming van randaantasting.
Indevele natte periodenvan 1993trad geen rand op, maar wel in de kortedroogteperiode. In de proef kon dat door genoemde maatregel vrijwel worden voorkomen. Deze feiten zijn voldoende reden om de proef in iets gewijzigde vorm te
herhalen. Ook zal de gevoeligheid van de rassen nogmaals worden getoetst. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in Lelystad,KollumerwaardenWestmaas.
69. Voorstudie naarkwalitertsproblemenbijkoolgewassen
CR de MoeienR.C.F.M. vanden Broek

77.7.OB

Bij de koolgewassen neemt het aantal problemen met bacteriëziekten ftanthomonas campestris) steeds meer toe. Een directe bestrijding is niet mogelijk. In 1994
zal een literatuurstudie worden gedaan om de kennis rond Xanthomonas op een rij
te zetten. Op proeftuin Zwaagdijk zal oriënterend onderzoek worden voortgezet
gericht op hetvoorkomen van gele onderkanten bijbloemkool.
70. Onderzoek naarzwartinwittebewaarkool
CR de Moei,R.C.F.M. vanden BroekenI.P.M. Commandeur

nieuw84.7.13

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van eentoetsmethode om rasverschillen in gevoeligheid te kunnen vaststellen. Factoren als vroeg uitplanten, laat oogsten en hoge stikstof- en kalibemesting worden in het onderzoek opgenomen. Er
wordt een kasproef uitgevoerd op ROC Zwaagdijk, een veldproef op het PAGV en
een veldproef op een praktijkbedrijf waar zich al vaker problemen met zwart hebben voorgedaan. Dein 1993opgezette praktijkenquête wordt voortgezet.
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1i.

Onderzoek naar de vermindering van grondtarra
en afvalwater-stromen in de akkerbouw en de
teelt van vollegrondsgroenten

71.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de vermindering van
grondtarra en afvalwater-stromen in de akkerbouw en de teelt vanvollegrondsgroenten

G.vanKruistum, J.G.M. Jeurissen,E.Boumaen CE. Westerdijk

99.0.20

In 1994 wordt een korte bureaustudie afgerond waarbij is geïnventariseerd hoe
afvalwater-stromen en grondtarra kunnen worden gereduceerd. Vervolgens zullen
voorstellen worden gedaan voor eventueel nieuw te starten projecten. In samenwerking met het 1RSwordt getracht om te komen tot een onderzoeksprogramma
ter beperking van de hoeveelheid grondtarra bij suikerbieten en andere rooigewassen.
Het milieu-voorbeeldbedrijf 'verantwoord watergebruik' waarbij, met als toetsgewas
witlof, gestreefd wordt naar vermindering van afvalwater-stromen met behulp van
ozonering, zal ook in 1994 blijvendraaien.
Door ROC Meterik wordt onderzocht in hoeverre hergebruikt spoelwater van prei
kan leidentot vermindering van kwaliteit en houdbaarheid.
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2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Afgesloten projecten
* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekvoederbieten
(JAM. Groten, J. Kassies, L vanden Brink,
insamenwerking metPR)

98.9.05

* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekRadicchiorosso
(J.Hoek, M.E.T. Vlaswinkel, K.J.OsingaenJ.G.M. Jeurissen)

76.9.05

* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekgroenselderij
(AR. Biesheuvel, R.C.F.M. vandenBroekenA.J.M.Embrechts)
* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoeksuikermais
(W. Sukkel enA.J.M.Embrechts)

74.9.01
94.9.04

* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekoptimalisatieproeftechniek
bij witlof
(A.R. BiesheuvelenG.vanKruistum, insamenwerking metCPRO-DLO) 73.9.14
* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekspitskool
(J.Hoek, R.C.F.M. vandenBroekenM.E.T. Vlaswinkel)
* Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekknolselderij
(A.R. BiesheuvelenH.RVersluis, insamenwerking metATO-DLO)

77.9.07
62.9.02
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2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen en grassen voor gazons en
sportvelden
72.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbijconsumptie-aardappelen

J. E. Geersing,O. Hartsema, R. Wustman, H.W.G. Floot,R. Schouten,A.H.JRops,
RMJ.M. Geelen (+ KOVAL)en H.R Versluis,in samenwerking met CPRO-DLO,
HLB, NAK, BLGG, NIKO-TNO, LUW-IVR LUW-Fytopathologie, AB-DLO, Agrico-Research, Cebeco Handelsraad,T. Clevers,Hettema Zonen, PD, C. Meijer, DenHartigh,Fobek, Ropta/ZPC, Stet&Slot, vanRijnen Wolf& Wolf
54.9.39
Op negen klei- en vier zandlocaties zullen 36consumptie-aardappelrassen worden
onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen deze rassen
worden onderzocht op TGA-gehalte (3 locaties), nitraatgehalte (3), kiemrustperiode
(1), ziekteresistenties {Phytophthora infestans loof (1) en knol (4), schurft (2),AMresistentie (1),wratziekte (1), bladrol-,Yn-, X-en A-virus (2), kringerigheid (2), stengelbont (1), Fusarium (1) Phoma (1)), op verwerkingskwaliteit; koken (4), frites(2)
en chips (2) en rooibeschadiging (2) en stootblauw (2). In samenwerking met
PAGV afdeling TOB wordt gewerkt aan ontwikkeling van een methodiek voor
bepaling van Rhizoctonia-resistentie. Tevens wordt in samenwerking met PAGV
afdeling TOB, HLB en LUW-Fytopathologie een begin gemaakt met vaststellen van
rasverschillen inVerticillium-resistentie.
73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbij zetmeelaardappelen

J.E. Geersing,O.Hartsema,R. Wustman, H.W.G. Floot en K.H. Wijnholds, in samenwerking met HLB, CPRO-DLO, AB-DLO,PD, NAK, Kama, Hettema Zonen,T.
Clevers,LUW-IVR LUW-Fytopathologie, Cebeco Zaden,NIKO-TNO, Agrico-research
en Wolf& Wolf
55.9.02
Op vier dalgrond- en twee zandlocaties zullen 19 zetmeelaardappelrassen worden
onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen deze rassen
worden onderzocht op blauwgevoeligheid (2 locaties), rooibeschadigingsgevoeligheid (2), kiemrustperiode (1), uitlopen (1), selecteerbaarheid bladrol- en Y^virus
(1), AM-tolerantie (1), Versuikering en verlies aan uitbetalingsgewicht tijdens de
bewaring (2),TGA-gehalte (4), en ziekteresistenties (Phytophthora infestans loof (1)
en knol (4),schurft (2),AM-resistentie (1),wratziekte (1),bladrol-,YN-,X-en A-virus
(2), kringerigheid (2), stengelbont (1), Fusarium (1) en Phoma (1)). In samenwerking met PAGV afdeling TOB wordt gewerkt aan ontwikkeling van een methodiek
voor bepaling van Rhizoctonia-resistentie. Tevens wordt in samenwerking met
PAGV afdeling TOB, HLB en LUW-Fytopathologie een begin gemaakt met vaststellenvan rasverschillen in Verticillium-resistentie.
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74.

Partiële resistentie entolerantie Globoderapallida bij consumptie-aardappelen/zetmeelaardappelen

R.Wustman, 0. Hartsema enJ.E. Geersing

nieuw 54.9.43

Samen met CPRO-DLO, LUW, PD en HLB zullen ± 40 aardappelrassen getoetst
worden op resistentie entolerantie tegen Globoderapallida.
75.

Rassenproef pootaardappelen

H.W.G. Floot

EH/KW

- Op Ebelsheerd wordt een aantal rassen ook als pootgoed beproefd.
- Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op
pootgoedtijdstip geoogst.
76.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksuikerbieten

L. vanden Brink,J. Kassies, J.A.M. Groten, H.G.W. Floot,M. Tramper
enP.M.T.M. Geelen,in samenwerking met1RS

56.9.24

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RS uitgevoerd. Er isgeenvoorbeproeving.
In 1994worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-,tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de rassenlijstrassen onderzocht. Op de proefvelden zal het CPRODLO ook het registratie- en kwekersrechtonderzoek uitvoeren. Een beperkt aantal
rassen zal speciaal om die reden in de proeven worden opgenomen. In totaal
zullen er circa 45 rassen op de proefvelden worden uitgezaaid. De proeflocaties
zijn Lelystad, en de ROC's Rusthoeve, Vredepeel en Kollumerwaard. Het onderzoek aan rassen met (partiële) resistentie tegen rhizomanie zal worden uitgevoerd
door het1RS.
77.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwintertarwe

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, H.W.G.Floot, K.H. Wijnholds,
E.Th.J. Schouten, A.H.J Rops, H.R Versluis,M. Tramperen P.M.T.M. Geelen, in
samenwerkingmetRWS, TNO-voeding enIPO-DLO
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbijworden 50 rassen onderzocht op
twee proeflocaties; één op zand (Ernst) en één op klei (PAGV). Ook de kwekers
beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt drie jaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassenvan de voorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus een aantal rassen die al één of twee jaar
inde interprovinciale seriezaten.Aldeze rassenworden vergeleken met de aanbevolen A- en N- rassen van de rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovin37

ciale serie is dit jaar 27. Ze worden op de volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't Kompas, Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve, DeKandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien liggen er
proefvelden in Vaassen, Lelystad, op de proefboerderij De Bouwing (Randwijk) en
op de proefboerderij van RWS (DeSchreef).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemdworden.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
(wintervastheid), een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicidenproef
(gevoeligheid voor bodemherbiciden) en een zaaitijdenproef (mogelijkheid laat
zaaien) uitgevoerd. Ook wordt er een aantal ziektetoetsingen uitgevoerd (meeldauw, oogvlekkenziekte, gele roest,Fusarium culmorum,Septoriatritici en Septoria
nodorum).
De proeven met geïntegreerde teeltomstandigheden worden voortgezet. Deze
proeven worden met een beperkt aantal rassen uitgevoerd. Op ROC Vredepeel
komt voor het derde jaar een proef met mechanische onkruidbestrijding en op
ROC De Kandelaar worden de effecten bepaald van verschillende niveaus van Nbemesting,ziektenbestrijding enwel/niet gebruiken van CCC.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist en bij
Meneba Meel B.V. te Rotterdam. Voor de beproeving door Meneba Meel B.V.worden bovendien op proefboerderij Westmaas 10-arevelden aangelegd. Dit om ervaringen op te doen met grotere partijen van rassen die in het tweede jaar van
beproevingzitten.
78.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzomertarwe

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg, L. vanden Brink,H.W.G. Floot,K.H. Wijnholds,
M. Tramper, E.Th.J. Schouten,
in samenwerkingmet TNO-voeding enIPO-DLO
41.9.15
Ook het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van zomertarwe bestaat uit een
voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat in 1994
ongeveer acht rassen envindt plaats op zand (Ernst) en op klei (Lelystad). Ook de
kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen. De interprovinciale
serie omvat ongeveer zes rassen envindt plaats op de ROC's Ebelsheerd, 't Kompas, van Bemmelenhoeve en de Rusthoeve. Bovendien liggen er ook proeven in
Ernst enLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemdworden.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bijTNO-voeding te Zeist.
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Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef (gevoeligheid voor schot) en een proef naar de mogelijkheid van vroeg zaaien uitgevoerd. De rassen worden ook meegenomen in de fysio-toetsing op gele
roest.
79.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwintergerst

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.G Floot,RM.T.M. Geelenen
K.H.Wijnholds, in samenwerkingmet TNO-voeding
42.9.06
De voorbeproeving van wintergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in
Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Hettotaal aantal rassen inde voorbeproeving
voor 1994 is 17. Deze rassen worden ook door de kwekers op minimaal twee
plaatsen onderzocht.
In de interprovinciale serie worden 10rassen op 5 proefplaatsen onderzocht. Deze
plaatsen zijn Ebelsheerd, Kollumerwaard,Wijnandsrade, 't Kompas enLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die inde rassenlijst vermeldworden.
Van het geoogste produkt wordt van de tweerijige rassen door TNO-Voeding de
brouwkwaliteit bepaald. Op het PAGV worden verder het duizendkorrelgewicht en
het hectolitergewicht bepaald.
Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van TNO-Voeding uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
de belangrijkste raseigenschappen waargenomen.TNO-Voeding bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen indezeproeven.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
uitgevoerd om gegevens over de wintervastheid teverkrijgen.
80.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzomergerst

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, H.W.G.Floot, K.H. Wijnholds,
A.H.J. Rops, E.Th.J.. Schouten, H.R Versluis,M. Tramperen P.M.T.M. Geelen, in
samenwerkingmet TNO-Voeding, AB-DLO enRWS
42.9.07
Ook de voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden,
één in Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Hettotaal aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 30. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal
twee plaatsen.
Inde interprovinciale serie worden ongeveer 20 rassen op 12proefplaatsen onderzocht. Deze proefplaatsen zijn de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, Kooyenburg,
Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve (ook een proefveld in Zeeuws-Vlaanderen), Wijnandsrade en 't Kompas. Bovendien liggen er nog
proeven in Ernst, Lelystad en op de proefboerderijen De Bouwing (AB-DLO) enDe
Schreef (RWS).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
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die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de rassenlijst vermeld worden. Daarnaast wordt een fysiotoetsing met gele
roest uitgevoerd.Verder worden in Lelystad eigen proeven vanTNO-Voeding uitgevoerd, nl. de EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit
materiaal worden de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-Voeding
bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen in deze proeven. Op het PAGV worden
verder het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht bepaald.
81.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekhaver

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brinken K.H.Wijnholds

44.9.01

De rassen van de voorbeproeving worden in Ernst (zand) en in Lelystad (klei) beproefd. Het aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer acht. Ook de kwekers
voeren deze beproeving op minimaaltwee proefplaatsen uit.
De interprovinciale beproeving wordt uitgevoerd op de ROC 't Kompas, in Ernst en
in Lelystad. De waarnemingen die worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen die in de rassenlijst worden vermeld. De interprovinciale serie omvat
ongeveer acht rassen. Aan het geoogste produkt worden duizendkorrelgewicht,
hectolitergewicht enbastgehalte bepaald.
82.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekroggeentriticale

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden Brink,K.H. Wijnholds
enP.M.T.M Geelen

43.9.01

Devoorbeproeving van triticale vindt plaats op twee plaatsen, in Ernst (zand) en in
Lelystad (klei). Devoorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn in
1994 negen triticalerassen en twee winterroggerassen in onderzoek. Deze rassen
worden ook door de kwekers onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat vijf rogge en zeven triticalerassen. De proeflocaties zijn: 't Kompas,
Kooyenburg,Vredepeel, Ernst enLelystad.
Naast de normale beproeving wordt er nog eenvriesproef en een schotproef uitgevoerd om informatie over de wintervastheid en de gevoeligheid voor schot van de
verschillende rassenteverkrijgen.
83.

Rassenvergelijkingbuitenlandsegraanrassen

RM.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO(Tongeren) en
LandwirtschaftskammerRheinland(Köln-Wahn)
In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op WR in samenwerking met het PIBO te Tongeren en de
Landwirtschaftskammer Rheinland.

40

WR

84.

Teeltvanbakwaardige wintertarwerassen

H.W.G. Floot

EH

Vergelijking van een aantal, vooral buitenlandse bakwaardige tarwerassen betreffende opbrengst en kwaliteit.
85.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekerwten

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink,
E.Th.J. SchoutenenM. Tramper

87.9.14

Het onderzoek van erwten bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Deze wordt in Lelystad uitgevoerd. In deze voorbeproeving worden
ongeveer acht rassen onderzocht. Deze rassen worden ook door de kwekers zelf
onderzocht.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Hierbij worden ongeveer tien rassen onderzocht op drie verschillende locaties.
Deze locaties zijn: Prof. van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en Lelystad. De rassen
worden beoordeeld op de raseigenschappen die in de rassenlijst vermeld staan.
Van het geoogste produkt wordt het eiwitgehalte bepaald.
86.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekveldboon

A.J. Dekking,M.L.ZeelenbergenL vanden Brink

88.9.09

Ook het onderzoek naar veldbonen bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale beproeving. De voorbeproeving omvat ongeveer drie rassen, de interprovinciale serie ongveer acht. Beide proeven worden in Lelystad uitgevoerd. De
rassen inde voorbeproeving worden ook door de kwekers onderzocht.
De rassen worden beoordeeld op de eigenschappen die in de Rassenlijst vermeld
worden.
Inhet geoogste produkt worden eiwitgehalte en duizendkorrelgewicht bepaald.
87.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden

J.R.vanderSchooten J. Kassies

46.9.11

In 1994 wordt er een gazonproef bij het CPRO-DLO aangelegd waarin alle op dat
moment in onderzoek zijnde rassen zullenworden uitgezaaid.
De rassen van veldbeemdgras en een beperkt sortiment Engels raaigras (eersteen tweedejaars rassen + standaarden) worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in een bij de NSF inArnhem aante leggen betredingsproef.
Er worden drie sportveldproeven met rassen van Engels raaigras aangelegd.
De rassen van Engels raaigras worden op hun wintervastheid beoordeeld in kunstmatigevriesproeven.
Tevens is het de bedoeling een zouttolerantieproef aan te leggen met rassen van
roodzwenkgras.
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Daarnaast liggen er proefvelden die in 1994 op diverse eigenschappen worden
beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven in Helvoirt,Arnhem enLelystad;
- betredingsproeven inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam, Dordrecht en DenHaag;
- vriesproef met Engels raaigras.
88.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekolievlas

A.J.Dekking,M.L.ZeelenbergenL.vanden Brink

50.9.06

De interproviciale serie bestaat uit negen rassen bestaan enwordt in 1994alleen in
Lelystad onderzocht.
De rassen worden in grote lijnen op dezelfde eigenschappen beoordeeld als de
vezelvlasrassen.
89.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwinterkoolzaad

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg, L. vanden BrinkenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetRWS, BLGGenRIKILT-DLO

50.9.04

Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat negen rassen en wordt uitgevoerd op
Ebelsheerd en De Schreef (RWS). Deze rassen worden ook door de kwekers
onderzocht.
De interprovinciale serie omvat acht rassen. Deze serie wordt beproefd op de
ROC's Ebelsheerd en Kollumerwaard en op De Schreef. Alle rassen worden op
een vroeg en een Iaat tijdstip gezaaid, met uitzondering van Kollumerwaard waar
alleen vroeg gezaaid wordt. De rassen worden beoordeeld op de eigenschappen
die inde rassenlijst vermeldstaan.
Van het geoogste zaadwordt hetoliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en de gehalten aan glucosinolaat
door het RIKILT-DLO inWageningen.
90.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkarwij

M.L.Zeelenberg

50.9.07

In 1992 is begonnen met een voorbeproeving van twee rassen karwij op ROC
Ebelsheerd. Deze proef wordt in 1994 geoogst. In 1993 zijn twee proeven met
dezelfde rassen uitgezaaid op Ebelsheerd en in Lelystad voor oogst 1994. In 1994
wordt op Ebelsheerd en in Lelystad een proef uitgezaaid voor oogst 1995. Vanhet
geoogste produkt worden olie-en carvongehalte bepaald.
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91.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekvezelvlas

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg, L vandenBrink,R.Schoutenen
M. Tramper, in samenwerkingmetATO-DLO

51.9.05

Devoorbeproeving van vlas bevat ongeveer vijf rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale
serie omvat ongeveer 10rassen. Dezeseriewordt beproefd op de ROC's Prof.van
Bemmelenhoeve en de Rusthoeve (ook een proefveld in Zeeuws-Vlaanderen). Ook
in Lelystad wordt een proef aangelegd. Tevens worden er proeven aangelegd op
vier kweekbedrijven.
De rassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de rassenlijst vermeld worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit wordt door het ATO-DLO in Wageningen bepaald. Daarnaastworden er proeven aangelegd om degevoeligheid voor vlasroest,
Fusariumoxysporum envlasbrand vasttestellen.
92.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek cichorei

L. vanden BrinkenM.Tramper

63.9.04

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan cichorei zal worden uitgevoerd op
twee proefvelden, één in Lelystad en één in Colijnsplaat (ROC Rusthoeve). Er
zullen ca. 15 rassen onderzocht worden. 1994wordt het derde jaar waarin onderzoek verricht wordt aancichoreirassen.
93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksnijmais

J.A.M. Groten, J. Kassies, L vandenBrink, K.H. Wijnholds
enRM.T.M. Geelen,in samenwerking metPR

96.9.28

Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (500 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Hetofficiële onderzoek omvat devolgende onderdelen:
- De opbrengstproefvelden:
De eerstejaars-rassen (50) en 10 standaardrassen worden onderzocht op circa
12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het PAGV
coördineert dit onderzoek enverwerkt de resultaten.
Een 15-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste produkt van
minimaal drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) enzetmeelgehaltebepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooyenburg, Aver Heino,
Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier bedrijf
(rivierklei).
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- Een legeringsproefveld op het PAGV te Lelystad, waarin een 40-tal rassen (rassenlijst-,tweede- en derdejaars) beoordeeld wordt op legeringsgevoeligheid.
- Een plantgetallenproefveld op een particulier bedrijf (oostelijk zand), waar een
aantal rassenlijstrassen en een vijftal rassen (derdejaars) bij verschillende plantgetallen zullen worden onderzocht op de interactie tussen rassen en plantdichtheid.
- Een rassenproef met mechanische onkruidbestrijding (ca.7 rassen). Beoordeling
van de invloed van mechanische onkruidbestrijding op rassen en rassenproeven.
- Een N-bemestingsproef in samenwerking met TOA. Voor verdere informatie zie
project 96.2.30 (cluster 8c).
94.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Com Cob Mix en maiskotvenschroot

JAM. Groten, J. Kassies, L vanden Brink,K.H. Wijnholds
enRM.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPR

98.9.04

Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Omtoegelaten te worden tot dit onderzoek, zullen de
door de kweekbedrijven aangemelde rassen tevens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed moeten doorstaan. Het officiële onderzoek bij korrelmais, CCM
en MKSomvat devolgende onderdelen:
- Deopbrengstproefvelden:
Een 25-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt op drie proefvelden
vergeleken met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste produkt wordt tevens de voederwaarde (in vitro-verteerbaarheid) bepaald (gescheiden bemonstering korrel enspil).
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooyenburg
en Aver Heino. De eerstejaars rassen worden alleen op Vredepeel onderzocht.
Detweede- enderdejaars rassenworden op alle genoemde ROC's onderzocht.
- Een legeringsproefveld op het PAGV, waarin een 25-tal rassen (eerste-, tweede
enderdejaars) beoordeeld wordt op de legeringsgevoeligheid.
95.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekluzerne

JAM. Groten, J. Kassies, L.vanden Brink, M. Tramper
enH.W.G. Floot

98.9.06

In 1993 is er,ten behoeve van het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek één rassenproef luzerne worden aangelegd op een kleilocatie (ROC Ebelsheerd). Deze
proef zalook in 1994weer gebruikt worden voor beoordeling van de rassen.
Daarnaast zullen er in 1994 drie nieuwe proefvelden aangelegd worden. Twee
proefvelden komen op een zandlocatie (ROC Aver Heino en ROC Cranendonk) en
de derde op een kleilocatie (ROC Rusthoeve).
Op de proefvelden worden 19 nieuwe rassen vergeleken met twee standaardrassen (Maya en Resis). De proeven zullen meerdere jaren worden gebruikt voor
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ras beoordeling.
96.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen

J.R.vanderSchoot,L vandenBrink, JAM. Groten
enJ. Kassiesin samenwerkingmethetPR

98.9.07

In 1994 worden er twee proeven aangelegd met rassen van gele mosterd, bladrammenas, en phacelia. Van belang zijnde gegevens over de in onderzoek zijnde
rassen van Italiaans- en Westerwolds raaigras worden verkregen van rijtjesproeven
van hetPR.
Op één proefplaats vindt een vroege zaai plaats met gele mosterd, bladrammenas
en phacelia.
Eén proefveld ligt op het PAGV (klei) en één op een zandlocatie. Cijfers over de
mate van resistentie tegen het bietecyste-aaltje van rassen van bladrammenas en
gele mosterd worden van het Bundessortenamt in Hannover verkregen.
In 1994worden er afhankelijk van het aantal rassen dat doorloopt in het onderzoek
twee bladkoolproeven aangelegd met maximaal vijf rassen. Hieraan wordt ook de
voederwaarde (verteerbaarheid) ende stengel/blad-verhouding bepaald.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vollegronds-groenteteelt
97.

Onderzoek naar rasverschilleninhetuitstallevenvan vollegrondsgroenten

I.P.M. CommandeurenF.M.L. Kanters

99.9.19

In 1994 zal verder worden gekeken naar de mogelijkheden om uitstalleven-onderzoek uit te voeren bij kropsla en ijsbergsla. Er wordt voor de vroege teelt een
speciale proef opgezet. Verder wordt gebruik gemaakt van bestaande rassenproeven.
98.

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie tussen vollegrondsgroentegewassen

J. Hoek,I.P.M. Commandeur, W. Sukkel, R.C.F.M. vandenBroek
enA.J.M.Embrechts

99.9.18

Inspruitkool, witte kool en prei wordt specifiek onderzoek gedaan naar resistentieniveau tegen belangrijke (schimmel)ziekten. Daartoe zullen in spruitkool in samenwerking met diverse betrokken kweekbedrijven evenals in 1993 proeven worden
aangelegd gericht op witte roest (Albugo Candida). Verder zal in spruitkool enwitte
kool onderzoek worden gedaan naar resistentie tegen bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola). In genoemde proeven zal waar mogelijk kunstmatig geïnfecteerd worden. In prei zal onderzoek plaatsvinden naar resistentie tegen roest
(Puccinia allii) en bladvlekken {Phytophthora porri en Alternariaporri). Hierbij zal
kunstmatige infectie met Phytophthora porri uitgevoerdworden.
99.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitteasperge

F.M.L. Kanters, J.G.M. JeurissenenK.J.Osinga

69.9.05

De proef witte asperge is in 1991aangelegd op het ROCte Meterik. In 1992 iseen
tweede proef aangelegd inValthermond. In 1994vindt daar de eerste oogst plaats.
Het bestaande rassensortimentzalalsvergelijkingdienen.
100.

Gebruikswaarde-onderzoeknieuweaspergehybriden

P. Boonen,C.ScholtenenF.M.L. Kanters
In 1990 is een rassenvergelijking van Noordeuropese rassen gezaaid. Deze proef
wordt uitgevoerd in samenwerking met het CGO, de NAKG en EU. Dit om te
komen tot een rassenadvisering en een Europese rassenlijst voor asperge. In het
voorjaar van 1991zijn deze rassen op het produktieperceel uitgeplant.

46

MV

101.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

F.M.LKanters, M.E.J. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

69.9.06

Erwordt in 1994cultuur- en gebruikswaarde onderzoek verricht aan groene asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (via Westmaas) op
Rusthoeve. Het bestaande rassensortimentdient alsvergelijking.
102.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek courgette

I.PM. CommandeurenJ.G.M. Jeurissen

94.9.06

Er zal bij courgette voortgezet onderzoek worden uitgevoerd aan de zomerteelt.
Het gaat hierbij om de teelt van groene courgettes die geschikt zijn voor de Westeuropese markt. Tervergelijking zullen de rassen Elite en Senator worden gebruikt.
Dit onderzoek zal plaats vinden op ROC Meterik en op het PAGV. Er zal tevens
uitstallevenonderzoek worden uitgevoerd.
103.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekprei

J.Hoek, A.J.M.Embrechts, K.J.OsingaenJ.G.M. Jeurissen

66.9.03

Voor de zomerteelt wordt vootgezet onderzoek en voor de vroege en late herfstteelt wordt vooronderzoek uitgevoerd. Bij de zomerteelt wordt uitgegaan van plm.
250.000 planten per ha, bij de herfstteelten van 150.000 planten per ha. De proeven worden uitgevoerd op de ROC's te Breda, Kollumerwaard (zomer- en vroege
herfstteelt), Valthermond (late herfstteeelt) en Meterik. Bij het ROC 't Kompas zal
tevens met een beperkt aantal rassen een proef worden gedaan waarin de mechanische oogstbaarheid wordt bekeken.
104.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkropslaenijssla

F.M.L. Kanters, M.E.J. Vlaswinkel, K.J.Osinga, R.C.F.M. vandenBroek,
A.J.M.EmbrechtsenJ.G.M. Jeurissen

72.9.03

Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege voorjaarsteelt
- bedekt en onbedekt -, zomer- en herfstteelt), onderzoek uitgevoerd op de ROC's
te Breda, Meterik en Zwaagdijk (praktijkperceel te Heemskerk) en op een praktijkperceelte IJsselmuiden. Inde genoemde teeltwijzen wordt zowelvoor- als voortgezet onderzoek uitgevoerd. Het bestaande rassensortiment zal als vergelijking
dienen. Het onderzoek naar het nitraatgehalte van de rassen wordt niet voortgezet.
Er zal in 1994 voor- en voortgezet onderzoek uitgevoerd worden aan de vroege-,
zomer- en herfstteelt van ijssla. De proeven worden uitgevoerd op zandlocaties op
de ROC's te Meterik en Breda en op kleilocaties te Westmaas en Kollumerwaard.
Het bestaande rassenlijstsortiment zal als vergelijking dienen. Het onderzoek naar
het nitraatgehalte van de rassenwordt niet voortgezet.
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105.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spinazie

J. Hoek,R.C.F.M. vanden BroekenA.J.M.Embrechts

70.9.04

Er zal vooronderzoek worden uitgevoerd bij teelt voor de verse markt in de voorjaars-, zomer-, en herfstteelt. Aangezien in Nederland vier fysio's van valse meeldauw ('wolf') voorkomen, zullen nieuwe rassen alleen onderzocht worden als ze
resistent zijntegen dezevier fysio's. Daarnaast worden bestaande rassenlijstrassen
onderzocht die resistent zijn tegen de fysio's 1,2 en 3. De proeven worden uitgevoerd op de ROC'ste Breda enZwaagdijk en op het PAGVte Lelystad.
106.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

A.R.Biesheuvel,C.A.M. Schouten, A.J.M. Embrechts,
R.C.F.M. vandenBroekenH.P. Versluis

73.9.04

Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de
vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek
(lofoogst vanaf half december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek vindt plaats op het PAGV en de ROC's te Breda, Creil, Westmaas enZwaagdijk. In het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige
kwaliteit en houdbaarheid van nieuwe witlofrassen in vergelijking met het aanbevolensortiment.
107.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbloemkool

H.J.Hylkema, R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

78.9.13

- Voortgezet onderzoek vrijsterteelt:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de vrijsterteelt. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Westmaas en Zwaagdijk en op een praktijkperceel te
Andijk.
- Vooronderzoek winter- en weeuwenteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats in de winter- en weeuwenteelt. Deze proeven zijn
al geplant respectievelijk gezaaid. De proeven worden uitgevoerd op de ROC's
teWestmaas en Zwaagdijk.
- De proeven met de herfstteelt hebben geleden van vorstschade. Bekeken moet
worden of deze proeven moeten worden herhaald. Het betreft proeven te
Zwaagdijk en Kollumerwaard.
108.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekboerenkool

H.J.Hylkema, R.C.F.M. vandenBroek,H.W.G. Floot
enK.J.Osinga

79.9.01

Voortgezet onderzoek struikboerenkool. Ervindt voortgezet onderzoek plaats in de
herfst- en winterteelt. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Ebelsheerd,
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Valthermond en Zwaagdijk.
109.

Oriëntatie overwinterteelt broccoli

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Op ROC Westmaas wordt al en aantal jaren getracht een nieuw broccoliras te
vinden die winterhard is. In 1993 hebben er op ROC Rusthoeve vijf verschillende
broccolirassen gelegen die op drie tijdstippen geplant zijn. In 1994 zal een aantal
rassen, dat redelijk voldaan heeft nog een keer getoetst worden op geschiktheid
voor een overwinterteelt.
110.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekChinesekool

A.R.Biesheuvel, J.G.M. Jeurissen,R.C.F.M. vandenBroek
enA.J.M.Embrechts

80.9.05

Voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van Chinese kool
rassen voor de vroege teelt (met bedekking), de zomerteelt en de herfstteelt (inclusief bewaring). Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's te Zwaagdijk, Breda
en Meterik.
111.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekrodekool

J. HoekenR.C.F.M. vandenBroek

81.9.02

Er wordt voortgezet onderzoek gedaan voor de vroege teelt, de zomerteelt en de
herfst- en bewaarteelt voor de verse markt en de industrieteelt. Voor de verse
markt zal daarnaast onderzoek voor een nateelt worden uitgevoerd. Deze teelt
wordt eindjuni of beginjuli geplant (inde praktijk vaak nadeteelt van bollen).
Bij de verse marktteelten wordt uitgegaan van oogstbare kolen van 750 - 1500
gram ('kilo-kolen'). In deze teelt zal de plantdichtheid dan ook vrij hoog zijn
(50.000-57.000 planten per ha.). Voor de industrieteelt mogen de kolen aanzienlijk
zwaarder zijn. Deplantdichtheid indezeteelt isongeveer 25.000planten perha.
Bij alle teelten voor de verse markt wordt uitstalleven-onderzoek uitgevoerd. De
proeven worden uitgevoerd op het ROC's te Zwaagdijk en op het PAGV te Lelystad.
112.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwittekool

I.RM. CommandeurenR.C.F.M. vandenBroek,
in samenwerkingmetATO-DLO

84.9.12

In 1994 zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de teelt van witte kool
voor zuurkool.
Verder zal in 1994 het voortgezet onderzoek worden afgesloten van de lange bewaarteelt ende herfst/bewaarteelt.
Hetonderzoek wordt uitgevoerd op de ROCZwaagdijk en in Lelystad (PAGV).
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113.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spruitkool

W. Sukkel, I.PM Commandeur, M.E.T. Vlaswinkel enK.J.Osinga

83.9.01

Er zal voor- en voortgezet onderzoek plaatsvinden in drie vroegheidsgroepen, te
weten de zeer vroege en vroege rassen, de middenvroege- en middenlate rassen
en de late rassen. De proeven zullen worden uitgevoerd op de ROC's te Westmaas, Kollumerwaard, op het PAGV te Lelystad en op een praktijkperceel te Abbenbroek. Het vooronderzoek en voortgezet onderzoek zullen gecombineerd
worden uitgevoerd.
114.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekknolvenkel

H.J.Hylkema, R.C.F.M. vanden BroekenJ.G.M. Jeurissen

nieuw 76.9.06

Vooronderzoek in de vroege-, de zomer- en de herfstteelt. Er vindt vooronderzoek
plaats in de vroege-, de zomer- en de herfstteelt. De proeven worden aangelegd
op de ROC's te Meterik en Zwaagdijk. Valthermond sluit hierbij aan met een regioproef.
115.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekpeen

H.J.Hylkema, CA.M. Schouten,K.J.Osinga, H.W.G. Floot,
J.G.M. JeurissenenR.C.F.M. vanden Broek

58.9.09

- Voortgezet onderzoek vroege,bedekte B-peen:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats bij de vroege, bedekte teelt van B-peen.
De proeflocaties zijn de ROC's te Meterik en Creil. Mogelijk komt hier ROC
Bredaalsderde proefplaats bij.Erwordt zovroeg mogelijkgezaaid.
- Vooronderzoek herfstteelt (inclusief bewaring) B-peen. Er vindt vooronderzoek
plaats bij de herfstteelt van B-peen. De proeflocaties zijn de ROC's te Meterik en
Kollumerwaard. Erwordt inaprilgezaaid.
- Voortgezet onderzoek waspeen:
Ervindt voortgezet onderzoek plaats bijA-B peen (waspeen) voor de onderdekkersteelt (zaaien begin mei 1994 en oogsten maart 1995). De proeven worden
aangelegd op het ROCte Creil en op een praktijkperceel te Katwijk. De proef op
het ROC inCreil zal,indien mogelijk,tevensworden gebruikt voor het onderzoek
naar cavity spot.
- Voortgezet onderzoek herfstteelt (inclusief bewaring) grove peen. Er vindt voortgezet onderzoek plaats bij de herfstteelt van CD-peen. De proeflocaties zijn de
ROC's te Zwaagdijk en Kollumerwaard en een praktijkperceel te Berghem. Er
wordt medio meigezaaid en inoktober geoogst.
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116.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzaaiuien

L.Hoekstra

65.9.16

De groepen van directe afzet en de bewaargroep zijn in 1992 geïntegreerd. De
proeven worden aangelegd op twee locaties; Colijnsplaat enLelystad.
In totaal zijn er circa 40 rassen in het onderzoek opgenomen. Het bewaaronderzoek ende verwerking van de monsters vindt plaats op ROCRusthoeve.
117.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekplantuien

L Hoekstra

65.9.17

Rassen die inonderzoek zijn,worden getoetst aantwee standaardrassen. Deproeven worden aangelegd op Noord-Beveland. Opkweek van het uitgangsmateriaal
valt ook binnen dit project.
118.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamischbedrijf

L HoekstraenW. Sukkel

65.9.19

De resultaten worden gebundeld in een Interne Mededeling. Het project wordt
afgesloten met een artikel in hetjaarboek.
119.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekdoperwten

W. Sukkel, I.P.M. CommandeurenH.P. Versluis

87.9.02

Er vindt voortgezet onderzoek plaats aan donkergroene doperwten bij éénzaaitijdstip (half april) De proeven worden aangelegd op het ROCte Westmaas en op het
PAGV te Lelystad. Als vergelijkingsrassen zullen Waverex en Darton worden gebruikt.
120.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoektuinboon

W. SukkelenH.P. Versluis

nieuw 88.9.03

Er vindt onderzoek plaats aan de teelt voor de industrie bij tuinboon. Er zal eind
april/begin mei worden gezaaid. De proeven worden aangelegd op het ROC te
Westmaas enop het PAGVte Lelystad.
121.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekstamslabonen

A f t Biesheuvel, H.P. Versluis, PM.T.M. Geelenen K.J. Osinga,
in samenwerkingmetATO-DLO

89.9.04

Voor- envoortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van stamslabo-
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nen voor de verse markt en voor de industrie. In dit onderzoek worden nieuwe
rassen vergeleken met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel beoordeeld en machinaal geoogst en getoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring na
oogst). De beste rassen uit het onderzoek van 1993 worden in het voortgezet
onderzoek inWestmaas,Vredepeel en Lelystad machinaal geplukt. InVredepeel en
Lelystad wordt één, in Westmaas worden twee zaaitijden beproefd. De opbrengst
wordt steeds vastgelegd in relatie tot de rijpheid van de bonen. De rassen worden
verwerkt tot een gesteriliseerd en/of diepgevroren produkt op hetATO-DLO.
Insamenwerking met ROC 't Kompas entwee telersverenigingen worden ook twee
proeven voor de verse markt aangelegd op praktijkbedrijven.
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3. INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten
*

Ontwikkeling van een beslissingondersteunend model voor investeringsplanning en -selectie
(H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke)
08.5.14

*

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven
(C.F.G. KramerenC.G.M. Geven)
02.8.03

*

Perspecbefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en tuinbouwprodukten
(J.G.Groenwold (LEI-DLO))
03.4.54
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3a. Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkhedenvan
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
122. Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden
AT. Krikke, J. SmidenS.R.M. Janssens(LEI-DLO)

02.8.04

De bedrijfsresultaten in de akkerbouw staan onder druk. De bedrijven worden in
toenemende mate geconfronteerd met verslechterende marges tussen kosten en
opbrengsteneneenverscherpteregelgeving.Ditheeftaanzienlijkeconsequentiesvoor
debedrijfsopzet, inkomensvormingencontinuïteit. Inditsamenwerkingsproject wordt
een optimalisatiemodel ontwikkeld. Hiermee kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden
en de gevolgen van specifieke maatregelen op bedrijfsniveau worden onderzocht,
rekeninghoudendmetdesamenhangindegehelebedrijfsopzet (onderanderebouwplan,arbeid,mechanisatie).
Het ontwikkelde model wordt dit jaar getest en beschreven. Het project wordt
daarmeeafgerond.Hetoptimalisatiemodelzalonder anderewordentoegepast bijde
evaluatievanderesultatenvanhetvruchtwisselingsonderzoek,deperspectievenstudie
voorhetZuidwestelijkkleigebiedeneconomischestudiesinhetkadervanhetbedrijfssystemen-onderzoek.
123. Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkhedenvanakkerbouwbedrijveninhet
Noordelijk kleigebied
A.T.KrikkeenA Bos

02.8.05

Opveelakkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebied bestaat eenbelangrijk deel
van het bouwplan uit granen. Door dalende prijzenvan met name granen maar ook
van andere akkerbouwprodukten, zijn akkerbouwers in dit gebied genoodzaakt de
bedrijfsvoering aantepassen.
In samenwerking met DLV en het Consulentschap voor de Landbouw worden de
bedrijfseconomische perspectieven verkend voor een aantal bedrijfsopzetten die
representatief zijn voor de bedrijven in het gebied in de huidige situatie. Daarnaast
wordt nagegaan in hoeverre bedrijfsvergroting, de teelt van vollegrondsgroenten,
bloembollen of een dierlijke tak inpasbaar zijn en de bedrijfsresultaten kunnen
verbeteren. Deze studie zal beginvan ditjaar worden afgerond met eenverslag.
124. Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkhedenvanakkerbouwbedrijveninhet
Zuidwestelijk kleigebied
AT. Krikke, A. Bos enJ. Smid

nieuw 02.8.06

Gezien de druk op de bedrijfsresultaten zullen ook veel akkerbouwers in het
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Zuidwestelijk kleigebied genoodzaakt zijn de bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering te
wijzigen met het oog op de continuïteit van de onderneming.
De bedrijfseconomische perspectieven zullen worden nagegaan voor een aantal
bedrijfsopzetten dat representatief is voor de bedrijven in de huidige situatie qua
bouwplan,bedrijfsgrootte enbedrijfsuitrusting.Ookwordendeconsequenties onderzocht voor onder andere arbeid,mechanisatie en ondernemersinkomen bij bedrijfsvergrotingeneventueleverbredingvandebedrijfsopzetnaarandereproduktietakken.
Hierbijwordt gebruik gemaakt vandeontwikkelde hulpmiddelen voor (begrotings)simulatieenoptimalisatie. Erzalook aandachtworden besteed aande mogelijkheden
omde (vaste) kostenvanmetnamedemechanisatieterugtedringen.Ditonderzoek
zalaan het eindevan 1994worden gestart.
125. Onderzoek naar de organisatie van bewerkingen bij complexe bedrijfsorganisaties
H.B.SchoorlemmerenJ. Smid, in samenwerking IMAG-DLO

03.5.17

Met behulp van het simulatieprogramma Orspel wordt onderzoek verricht naar een
betere afstemming van arbeid en mechanisatie op de behoeften van een
akkerbouwbedrijf. Hierbijwordtgebruikgemaaktvanbedrijfsopzettendiebijregionale
bedrijfsontwikkelingsstudies zijn opgesteld. Afgelopen jaar is de opgebouwde
expertiseover hetwerkenmetOrspelvastgelegd.Begonnenismethet doorrekenen
van een eerste bedrijfsopzet voor het Noordelijk kleigebied. Komend jaar zal de
werkuitvoering van andere bedrijfsopzetten worden gesimuleerd. Hierbij zal tevens
aandacht geschonken worden aan de vergelijking van Orspel met de gebruikelijke
wijzen van bedrijfsbegroten op het PAGV (lineaire programmering en simulatie van
bedrijfsbegrotingen).
126. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerkingvanvollegrondsgroenten
C.F.G. Krameren C.G.M. Geven,
in samenwerkingmetLEI-DLO en IMAG-DLO

03.5.14

In 1993 is vooral aandacht besteed aan de samen met het IMAG-DLO uitgevoerde
studienaarmens-enmilieuvriendelijkwitloftreksystemen.Heteindverslaghieroverzal
in 1994 verschijnen. Tevens zal de oriënterende studie naar de arbeidsprestatie bij
witloftreksystemen naarverwachtingkunnenwordenafgerond.Verderzalin1994nog
aandacht besteedwordenaandeplant-enoogstmechanisatievanpreienslaenhet
schonen van sluitkool,waarna dit project kanworden afgesloten.
127. Ontwikkelingvaneenanalysemethodevoorinrichtingvanproduktieprocessen
ophetvollegrondsgroentebedrijf
C.G.M. Gevenen C.F.G. Kramer

03.5.16

Aan de hand van het door de vertrokken onderzoeker verrichte literatuuronderzoek
heeft in 1993 een grondige oriëntatie plaatsgevonden op het onderwerp Logistiek
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Managementenmogelijketoepassingsgebiedenindevollegrondsgroenteteelt.Verder
is de werkwijze van de analysemethode aan de hand van een concreet voorbeeld
beschreven. In 1994 zal nader worden bekeken in hoeverre het mogelijk is om de
methode praktisch te beschrijven en er hanteerbarevuistregels voor de praktijk aan
teontlenen.
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3b. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis
vanactueleontwikkelingen indeteeltenbewaring
128. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisseiingsonderzoek
A.T.Krikke, A. Bos,J.G.Lamers, A.H.J.RopsenK.H. Wijnholds

01.4.24

Op basis van de technische resultaten wordt een bedrijfseconomische evaluatie
uitgevoerdvanhetvruchtwisselingsonderzoek op'DeSchreef' enindeVeenkoloniën
(AGM600)envanhetonderzoeknaarintensievebouwplanneninde Noordoostpolder.
In de bedrijfseconomische evaluatie wordt via het opzetten van bedrijfsbegrotingen
aandacht besteed aan de gevolgen in bedrijfsverband voor onder andere
opbrengsten,arbeid,mechanisatieenondernemersinkomenbijeenbepaaldbouwplan
en bedrijfsgrootte. Hierbijwordt uitgegaan van de huidige prijsverhoudingen.
129. Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
C.F.G. KramerenJ.Alblas

01.4.25

Doelvan dit project is gewenst onderzoek te inventariseren gezien de toenemende
beperkingen die aan het gebruik van met name grondwater voor beregeningsdoeleinden worden opgelegd. Samen met het IKC is in 1993 een eerste concept
rapport opgesteld over deze problematiek. Dit project zal in 1994 kunnen worden
afgesloten metverslaglegging.
130. Onderzoek naarde perspectievenvanberegeningindeVeenkoloniën
W.A. Dekkers, e.a.

nieuw01.4.27

Met behulp van modellen ontwikkeld op het SC-DLO (SWATRE, SWACROP) zal
worden onderzocht hoe eenoptimale vochtvoorziening kanworden bereikt meteen
aanvullende beregening. Voor meerdere jaren zal op basis van historische
weersgegevens worden berekend wat de behoefte aan beregening is. De perspectieven van beregening in de Veenkoloniën worden afgezet tegen de noodzakelijke
investeringen,deveranderingeninarbeidsbehoefteensaldivangewasseninverschillendevarianten van de bedrijfsopzet.
131. Bedrijfseconomische analyse van de teelt en bewaring van AM-resistente
consumptie-aardappelrassentenopzichtevanBintje
A. Bos,A. Veerman enR.Wustman

04.7.03

Aansluitend op hettechnisch onderzoek naaroptimalisatievandeteelt,bewaring en
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verwerking van nieuwe AM-resistente consumptie-aardappelrassen wordt een
economisch onderzoek gedaan naar definanciële effecten vande teelt en bewaring
van AM-resistente rassen ten opzichte van Bintje. In 1994 zal de studie worden
afgerond.
132. Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectiefvannieuwevollegrondsgroenteteeltenenteeltmetnodenvan vollegrondsgroenten
C.F.G. KramerenC.G.M. Geven

01.0.26

Het in 1993 gestarte onderzoek naar de bedrijfseconomische perspectieven van
minibloemkool, radijs en veldsla kan naar verwachting in 1994 worden afgesloten.
Verder zalaansluitendop project 94.4.05deeconomische evaluatievandeteeltvan
vruchtgewassenin1994wordenafgerond.Ookzalin1994aandachtworden besteed
aande bedrijfseconomische aspectenvanzaaienofplantenbijdeteeltvan radicchio
rosso inaansluiting op project 76.4.03.
133. Inventarisatievandearbeidsproblematiekbijdeteeltenoogstvanvollegrondsgroenten
C.F.G. Kramer, C.G.M. Geven,e.a.

nieuw 03.5.25

Ommederichtingtegevenaanversterkingvanhetonderzoek op hetgebiedvande
arbeids- en mechanisatieproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt zal worden
begonnen met een inventarisatie van de arbeidskundige problemen bij de teelt en
oogst van de belangrijkste gewassen en/of bedrijfstypen. Op basis hiervan zal
getracht worden de belangrijkste knelpunten op te sporen en hiervoor naar
oplossingen tezoeken.
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3c. Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt

134. Economische perspectieven vangeïntegreerde akkerbouw; synthesevan 10
jaarOBS
A.T.Krikke, S.R.M. Janssens(LEI-DLO), J.G. Groenwold (LEI-DLO)
enF.G.Wijnands

01.8.19

Heteconomischonderzoek metbetrekkingtothetbedrijfssystemen-onderzoek ophet
proefbedrijf OBS bestaat uit tweedelen:
een evaluatie van de in de afgelopen 11 jaar behaalde gewas- en bedrijfsresultaten, voor zowel het gangbare, geïntegreerde als biologischdynamischebedrijfssysteemopbasisvandevastgelegde gegevens indeLEIboekhouding endetechnische registratie;
eenperspectievenstudie naardeconsequentiesvangeïntegreerde akkerbouw
tenopzichtevande gangbare akkerbouw voor verschillende bedrijfsgroottes.
Vanuit een nadere interpretatie van de resultaten van het proefbedrijf OBS
wordenviaeenmodelstudiedeconsequentiesnagegaanvoorarbeid,mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting en de daarmee samenhangende bedrijfseconomische resultaten.
Deevaluatie en de perspectievenstudie zullen in begin 1994worden afgerond.
135. Economischeevaluatievanbedrijfssystemen-onderzoekteVredepeel
A. Bos,S.R.M. Janssens (LEI-DLO), B.Kroonen-Backbieren
M. Kroonen

nieuw01.8.28

Ditjaarzalereenevaluatieenperspectievenstudieuitgevoerdwordenoverdeperiode
1989 - 1993. Dit geheel zal uit twee delen zijn opgebouwd. Het eerste deel is de
uitwerking van de bij het LEI-DLO geregistreerde boekhoudkundige gegevens. Het
tweede deel bestaat uit een perspectievenstudie. Hierin worden de geregistreerde
gegevensuitgewerktineenmodelstudiewaarbijdeconsequenties nagegaanworden
voor arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting bij verschillende
bedrijfsgroottes.
136. Economischeevaluatieintroductiegeïntegreerde akkerbouw
S.R.M. Janssens(LEI-DLO) enJ.G. Groenwold(LEI-DLO)

01.8.51

In 1990 is door de overheid een uitvoerig programma gestart om geïntegreerde
bedrijfssystemenindeakkerbouwteintroduceren.Inditkaderzijn38studiebedrijven
in administratie genomen, verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden. De
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bedrijfseconomischeboekhoudingenwordenvanafhetboekjaar1990/1991 gedurende
vierjaarbijgehouden.Debedrijfsuitkomstenwordenjaarlijksgeanalyseerd,waarbijook
technische kengetallen worden betrokken die door anderen in het kader van dit
onderzoek worden verzameld (PAGV, CABO-DLO, DLV). Verder zal jaarlijks een
bedrijfsvergelijkend onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze
bedrijvenwordenvergelekenmetdeuitkomstenvanLEI-steekproefbedrijvenmeteen
'gangbaar' bedrijfssysteem.
Inaansluitingopeerdereprojectjarenzalin1994eenbedrijfseconomischeanalysevan
de gegevens over het derde projectjaar (boekjaar 1992/93) plaatsvinden. Tevens
zullen ten behoeve van de technische en economische eindverslaggeving al enige
analyses worden uitgevoerd.
137. Economische perspectievenvangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
C.F.G. Kramer, C.G.M. GevenenM. vanderHam

01.8.21

Doel van dit project is op basis van technische onderzoeksresultaten op de vier
regionale locaties aangevuld met eventuele andere relevante informatie het
economischperspectiefvaneengeïntegreerdeteeltwijzenategaan.Aandehandvan
de in 1994 op te stellen technische evaluatie over de afgelopen jaren zal gewerkt
worden aan een ecomomische evaluatie op gewasniveau voor de verschillende
teeltsystemen.
138. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
C.G.M. GevenenC.F.G. Kramer, in samenwerkingmetLEI-DLO

03.8.22

In1993isditprojectvanstartgegaanmet 15deelnemende studiebedrijven,waarvan
eenbedrijfseconomische boekhoudingwordt bijgehoudendoor het LEI-DLO.Verder
iseenvolledige arbeidsregistratie gestart die in 1994zalwordenvoortgezet. Tevens
zalin 1994door middelvan interviews eenaantal aanvullende technische gegevens
worden verzameld over de achtergronden van de teelt- en bedrijfsstrategie. Het in
1993ten behoeve van dit project gestarte literatuuronderzoek zal in 1994 worden
afgerond.
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4. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
*
*
*

MogelijkhedenvoordevlasteeKindeVeenkoloniën
(K.H.Wijnholds)
Teeltperspectievenvannieuwekruidengewassen
(H.J.vanderMheen)
Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen
(C.A.Ph. vanWijk, CAM. SchoutenenM. Tramper)

KP
52.0.07
94.4.01
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4 a. Perspectieven van nieuwe (nonfood) gewassen in
deakkerbouw
139.

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

G.E.LBorm

52.0.04

Afzet- en bouwplanproblemen leidentot devraag naar nieuwe gewassen.
Een nieuwe dimensie biedt de nonfood-regeling van de EUwaarbij op braakliggende gronden nonfood-gewassen mogen wordengeteeld.
De resultaten die in het olievlasonderzoek zijn bereikt, zullen in een PAGV-verslag
worden gepubliceerd.
140.

Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen (Nationaal Olie Programma, EG-VOICI-programma52.0.10)
52.0.09
G.E.L BormenN.vanDijk
52.0.10
"Nieuwe" olieproducerende gewassen kunnen mogelijk interessante grondstoffen
leveren voor de nonfood-industrie. Te denken valt aan de produktie van coatings,
vernissen, smeermiddelen,cosmetica endergelijke.
In het kader van het EU-VOICI-programma, worden samen met het CPRO-DLO,
CABO-DLO, ATO-DLO, Cebeco en enkele verwerkende industrieën de mogelijkheden onderzocht van akkermoerasbloem, Crambe en bekergoudsbloem. In het
Nationale Olie Programma, dat in 1993 is beëindigd, is samen met andere instellingen aandacht besteed aanonder andere Euphorbia, goudsbloem en koriander.
In het laatste jaar van het VOICI-project worden alleen in Crambe nog enkele
proeven voortgezet:
- ziektebestrijding (Lelystad);
- stikstofbemesting (EH,KB,KP);
- zaaitijdstippen (Lelystad).
In het kader van dit project is veel teelt- en onkruidbestrijdings-onderzoek uitgevoerd en voor een deel al met verslaggeving afgesloten. Deze verslaggeving zal in
1994verder wordenvoltooid.
141.

Vergelijkingzaad-en carvonproduktie vandilleen karwij

H.J.vander MheenenJ.G.N. Wander, in samenwerkingmetATO-DLO

52.7.12

De laatste jaren zijn in het kader van het kruidenonderzoek veelbelovende resultaten met betrekking tot de opbrengst en het carvon-percentage bij dille bereikt.
Gezien het eenjarig karakter van dille is de teelt eenvoudiger en goedkoper waardoor het een aantrekkelijk alternatief voor karwij zou kunnen zijn. Daartoe is in
samenwerking met ATO-DLO in 1991-1993 op twee locaties (PAGV en Ebelsheerd)
de zaad- en carvonopbrengst van dille, éénjarige karwij en tweejarige karwij verge62

leken bij vier oogsttijden. Dit onderzoek wordt afgesloten en in een eindverslag
verwerkt. Verder teeltonderzoek aandille is in project 50.4.05opgenomen.
142.

Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit carvonproducerende gewassen

J.G.N.WanderenH.J.vander Mheen

50.4.05

De teelt van karwij en dille staat opnieuw in de belangstelling door de mogelijke
toepassing van de in het zaad aanwezige carvon voor kiemremming in aardappelen en onder andere ziektebestrijding. Olie uit dille bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als karwij-olie. Dille heeft ten opzichte van karwij het voordeel dat het
éénjarig is. Indit in 1993gestarte project worden devolgende proeven voortgezet:
- Dekvruchten-onderzoek winterkarwij (Ebelsheerd).
- Plantaantal winterkarwij. In modelproeven wordt enerzijds het effect van het
plantgetal na de dekvruchtoogst op de worteldikte nagegaan en anderzijds het
effect van het plantgetal (met éénworteldikte) op de opbrengst (Lelystad).
- Oogstmethoden dille: tijdstippen zwadmaaien en maaidorsen en toerental
dorstrommel (Westmaas). Soortgelijk onderzoek bij karwij wordt afgesloten met
eenverslag.
- Mogelijkheden vroegere schermenoogst bij dille voor verse destillatie ter vermijding van droogkosten en opslagproblemen (Lelystad).
- Produktiepatroon karwij en dille voor het opstellen van een groeimodel waartoe
in samenwerking met AB-DLO het groeiverloop en effect van beschaduwing
wordt nagegaan (Lelystad).
- Vergelijking dilleselecties ten aanzienvan oliegehalte en opbrengst.
143.

Oogstmethodenbijteunisbloem

M. Tramper

RH

Door de onregelmatige rijping van zaaddozen kunnen bij de oogst van teunisbloemen grote zaadverliezen optreden. De gebruikelijke methode van binderen/ophokken en na een droogperiode dorsen wordt in verband met de arbeidsbehoefte
steeds meer vervangen door zwadmaaien/opraapdorsen. Deinvloed hiervan op het
oogstverlies en het gehalte aan gamma-linoleenzuur zal op ROC Rusthoeve worden nagegaan.
144.

Optimaliseringvandeteeltvannieuwe kruidengewassen

H.J.vander Mheen

nieuw52.0.14

De kruidenteeltsector heeft belang bij uitbreiding van het gewassensortiment zeker
nu door de veranderingen in Oost-Europa nieuwe mogelijkheden in de markt zijn
geopend. In dit verband werken VNK/Cebeco met ondersteuning van ISP aan de
introductie van enkele perspectiefvolle kruiden als kamille, goudsbloem, munt,
korenbloem, chrysanthemum en dille. In samenwerking met VNK/Cebeco verricht
het PAGVteeltonderzoek aandeze gewassen. In 1994betreft dit:
* Kamille (voornamelijk Ebelsheerd).
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invloed oogsttijd op produktkwaliteit, hergroei gewas en de uiteindelijke
totale bloemopbrengst;
optimalisering oogst-/verwerkingstechniek ter beperking en benutting van
de afvalstromen;
beperking en bestrijding van kamille-opslag/mogelijkheden continuteelt;
begeleiding praktijkteelt.
* Overige kruiden (voornamelijk Lelystad)
vergelijking opbrengst en kwaliteit diverse herkomsten goudsbloem, munt
en korenbloem;
mogelijkheden dubbel-doel teelt goudsbloem door na de bloemoogst later
alsnog zaadte oogsten;
machinale oogst van goudsbloem enkorenbloem.
145.

Teelt-enoogstoptimalisatievancichoreivoordeproduktievaninuline

CE. Westerdijk

63.8.03

Bij de suikerindustrie bestaat belangstelling voor de cichoreiteelt voor de produktie
van inuline. De teelt van het gewas toont voor een deel overeenkomsten met de
witlofwortelteelt en de suikerbietenteelt, maar er zijn ook verschillen. In dit project
wordt getracht de teelt, de oogst en de bewaring voor dit doel te optimaliseren.
Daarbij wordt samengewerkt met het POVC te Rumbeke. In 1994 wordt daarbij
onderzoek gedaan naar:
- effect stikstofbemesting op de opbrengst en de kwaliteit (Rusthoeve);
- zaaitijd- en oogsttijdeffect op verloop van opbrengst en gehalte tijdens rijpingsperiode (Kollumerwaard);
- invloed rijenafstand, plantaantal, vlakveldsteelt en ruggenteelt op opbrengst,
kwaliteit en oogstmechanisatie (Westmaas);
- invloed van tussenopslag op het erf op verliezen aan wortel- en inulinegewicht
en inulinegehalte.
146.

Optimalisering vande teeltvan hennep alsgrondstof voor de papierindustrie

H. vander Werf (LUW) en W.CA.vanGeel(gezamenlijkproject
metLUW-Agronomie enAB-DLO

51.7.03

In 1990 is een integraal onderzoeksprogramma "Hennep als akkerbouwgewas en
als grondstof voor de papierindustrie" gestart waarin alle betrokken instituten, LUW
en PAGV participeren. Het PAGV heeft in dit kader verschillende teeltaspecten
onderzocht. Het project is eind 1993 afgesloten. De verslaggeving van dit teeltonderzoek is inbewerking.
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147.

Deteeltvan Miscanthusvoor de industriële verwerking

A. Darwinkel,W.C.A. vanGeel,H.W.G. Floot,P.M.T.M Geelen
enK.H. Wijnholds, in samenwerkingmetBTGTwente

51.7.04

Het meerjarig, bamboeachtig gewas Miscanthus gigantheum robustus kan door
zijn hoge opbrengstpotentie en geringe vatbaarheid voor bodempathogenen
interessant zijn om te telen als vezelproducent voor papier, bouw- en constructiematerialen en als energiegewas. Het gewas heeft, blijkens modelonderzoek in
1991, een hoge opbrengspotentie in ons klimaat.
In 1992 zijn op 't Kompas en Ebelsheerd proeven aangelegd met micro-planten
(via meristeemcultures opgekweekt) en rhizoomplanten bij twee plantdichtheden.
Aangezien de microplanten uitwinterden, zijndeze in 1993op 't Kompas vervangen
door rhizoomplanten. Op Ebelsheerd is een nieuwe proef aangelegd met microplanten bij drie standdichtheden. Voorts zijn in samenwerking met Biomass Technology Group op het PAGV, 't Kompas enWijnandsrade proeven met microplanten
aangelegd bij drie stikstoftrappen. In al deze proeven werd naast de aanslag met
name gelet op groei en produktiviteit in de eerste jaren en op uitwintering. Deze
proeven worden in 1994voortgezet.
Gezien de hoge kosten van microplanten wordt nagegaan of de aanslagzekerheid
en beginontwikkeling van rhizoomplanten te verbeteren is via onder andere oogsttijdstip, bewaarmethode, behandeling enplanttijd.
Vanwege de grote verschillen in gewasontwikkeling tussen de huidige proefplaatsen (PAGV, EH,KRWR) zal ook op Rusthoeve en Westmaas circa 100 m 2 worden
geplant om inzicht te krijgen indeteeltmogelijkheden.
148.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en
gras

CE. Westerdijk enD.A.vander Schans, in samenwerkingmetIBN-DLO

97.4.01

De mogelijkheden voor deteelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijn in
discussie. De vraag is in hoeverre het rendement te verbeteren is door tijdens de
beginjaren tussen de boomrijen gras of akkerbouwgewassen te telen. De aspecten
vanzo'n mengteelt worden sinds 1989onderzocht op het landgoed "Eese"bijtwee
plantverbanden en bij drietussengewassen (bieten,maïs,gras).
Het PAGV gaat de invloed van de bomen op de opbrengst en kwaliteit van bieten
en maïs na en analyseert de knelpunten bij de praktische uitvoering van deze
teelten.
149.

Teeltvangierstmelde voor industriëleverwerking

A. Darwinkel, W.C.A. van Geel, K.H. Wijnholds en H.W.G. Floot, insamenwerking
metAVEBE, NIKO-TNO en CPRO-DLO
52.0.13
Gierstmelde (Chenopodium quinoa) is eengewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden, namelijk alszetmeelproducentvoor de zetmeelindustrie enals leverancier
van hoogwaardige eiwittenvoor de voedingsindustrie.
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In een gezamenlijk project met AVEBE, NIKO-TNO en CPRO-DLO worden de
potentiële teelt- en verwerkingsmogelijkheden onderzocht. Dit project wordt mede
gefinancierd uit herstructureringsgelden, ISP en sinds 1993 vanuit de EG. Het
PAGV richt zich op de opbrengstpotentie, de beïnvloeding van de kwaliteit door
teeltmaatregelen en op de teeltknelpunten. De kwaliteitsanalyses worden door
NIKO-TNO enAVEBEuitgevoerd.
De proeven die in 1993 zijn uitgevoerd, zullen worden herhaald en uitgebreid. Het
betreft:
- Groei-analyse bijenkele gewastypen viazaaidichtheid en N-gift.
- Beproeving vanverschillende selecties op meerdere locaties.
- Invloed van rijenafstand (in verband met schoffelen), zaaidichtheid en N-gift op
opbrengst en kwaliteit (ROC 't Kompas en ROC Ebelsheerd).
- Invloed vanzaaimethode op de opkomst en gewasregelmaat.
- Vervroeging van de oogst door verdorring en de invloed daarvan op indroging
van het zaad,zaaduitval en zaadkwaliteit.
- Screeningvan mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding.
150.

Korrelmaïs alszetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- enzandgebieden

W. vanDijk,K.H.Wijnholds(SIO) en G.Veninga (HLB),
in samenwerkingmetNIKO-TNO

98.4.08

Inhet veenkoloniale gebied wordt gezocht naar nieuwe gewassen in het bouwplan
die zowel uit financieel- als uit bodemgezondheidsoogpunt aanvaardbaar zijn.
Korrelmaïs kan mogelijk als een dergelijk gewas worden aangemerkt. Door de
minder gunstige klimatologische omstandigheden in Noord-Nederland houdt de
teelt van korrelmaïs een zeker risico in. Op ROC 't Kompas zijn de mogelijkheden
om met behulp van teeltvervroeging (inzaai onder folie, uitplanten) deze risico's op
rendable wijze te verminderen, onderzocht. Ditvervroegingsonderzoek is gezien de
kostenverhoging in relatie tot de bereikte meeropbrengst gestopt. Wel wordt het
onderzoek aangaande de erosiebestrijding voortgezet.
Daarnaast is binnen het project in 1993 onderzoek gestart naar de effecten van
delta-zaai en standdichtheid op opbrengst en kwaliteit van korrelmaïs. Ook wordt
een rassenproef uitgevoerd.
Het bewaaronderzoek, vooral gericht op optimalisatie van natte conservering, is
versterkt gezien de positieve resultaten bij het winningsonderzoek. Het onderzoek
naar de winning van het zetmeel en naar de kwaliteit van de maïs voor dit doel
wordt door NIKO-TNOverricht.
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4d. Onderzoek naar produktverbetering van vollegrondsgroenten
151.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

CAPh. vanWijk, J.G.M. Jeurissen,CR de Moei enJ. Ligthart

76.4.03

Ter verlaging van de teeltkosten komt ter plaatse zaaien bij radicchio steeds meer
in gebruik. Voor de herfstteelt is ter plaatse zaaien redelijk mogelijk. Problemen
geven de vroege teelt en de zomerteelt in verband met schot. Ter onderkenning
van de mogelijkheden is in 1992 te Meterik, Zwaagdijk en Lelystad op meerdere
tijdstippen zowel ter plaatse gezaaid als met perspotplanten geplant. Teronderkenning van dejaarinvloed is de proef in 1993voortgezet te Meterik en Zwaagdijk. Het
onderzoek wordt afgesloten met publikatie van de meerjarige resultaten.
Onder dit project worden enkele bewaarmethoden bij Chinese kool beproefd te
Lelystad. Het betreft bewaring van nat geoogst en vervolgens al dan niet vooraf
drooggedraaid produkt. Deze in 1992/1993 gestarte proef is in 1993/1994voortgezet. Aan de hand van de resultaten van laatstgenoemd proefjaar zal worden besloten over voortzetting of afronding door middelvan publikatie.
Detoetsing van de verwerkingskwaliteit van het stamloze broccoliras Roxette wordt
voortgezet. Daarnaast worden hierbij opgenomen het voor crownbroccoli geschikte
ras Marathon en mogelijk nog enkele andererassen.
Verder wordt te Zwaagdijk de plantafstanden-proef met het ras Marathon voortgezet voor deteeltvan crowns.
152.

Inventarisatie van alternatieven voor chemische gewasbescherming bij
kleinevollegrondsgroenten

CAPh. vanWijk, CF.G.Krameren C.G.M. Geven

76.3.07

De bureaustudie die in 1993 is verricht, wordt in 1994 afgerond. Er worden nieuwe
onderzoeksvoorstellen geformuleerd.
153.

Teeltmethoden ter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van groene
asperges bijgebruikvanmannelijkehybriden

J.T.K. Poll,M.E.T. Vlaswinkel, R.CF.M. vanden BroekenK.J.Osinga

69.4.03

Na introductie van groene asperges in 1987 in Nederland is het areaal nu meer
dan 60 ha. Uitbreiding vindt vooral plaats op zwaardere gronden. Door samenwerking tussen het PAGV en de ROC's Westmaas, Zwaagdijk, Valthermond en
Kollumerwaard is onderzoek gestart om inzicht te krijgen in teelttechnische- en
kwaliteitsaspecten.
Vezeligheid is een belangrijk innerlijk kwaliteitskenmerk voor de consument. Vezeligheidsbepaling wordt uitgevoerd insamenwerking met hetATO-DLO.
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Het voorkomen van nachtvorstschade. In de drie jaar dat onderzoek heeft plaats
gevonden op het ROC te Valthermond zijn kritieke nachtvorsttemperaturen niet
opgetreden. De proef wordt afgesloten.
Het effect van aanaarden op het omvallen van stengels. Dit onderzoek wordt uitgevoerd te Westmaas en Lelystad. Aanaarden kan steun geven aan stengels gedurende het groeiseizoen, maar kantevens van invloed zijn op opbrengst en kwaliteit.
In Lelystadwordt ook het aspect arbeidtijdens de oogst bestudeerd.
Aanplant groene asperges op zware klei. Deze proef ligt op ROC Kollumerwaard.
Om hetvastlopen van de padentussen de asperges tegente gaan,zal met behulp
van stro onderzocht worden of het probleem te vermijden is. Ook zal uitgezocht
worden welke plantdiepte geschikt isvoor dittype grond (10of 20cm).
Het effect van stro en andere bodembedekking op de oogst van groene asperges.
In een bestaand perceel groene asperges te Zwaagdijk zijn verschillende materialen aangebracht direct na de oogst. Onderzocht zal worden of bespuitingen met
herbicide achterwege gelaten kunnen worden enwelke invloed bedekking heeft op
de produktie en kwaliteit van de asperges.
Vergelijking eenjarige planten met kluitplanten bij groene asperges. In het onderzoek te Westmaas wordt de invloed van het plantmateriaal op de opbrengst en
kwaliteit nagegaan.
Interactie plantmateriaal en plantdiepte. In Westmaas wordt de invloed van het
plantmateriaal (eenjarig, perspotplant, paperpotplant) en plantdiepte (10 en 20 cm)
op de opbrengst en kwaliteit van groene asperges nagegaan.
154.

Forcerenvanasperge

J.T.KPoll,P.H.M. BoonenenJ.G.M. Jeurissen

69.4.02

In seizoen 1993/1994 worden de laatste proeven geforceerd. Het project wordt in
1994afgesloten met eenverslag.
155.

Onderzoek naarde bewaarmoglijkhedenvanradicchiorosso

CAPh. vanWijk

nieuw 76.6.09

Bewaring van radicchio rosso kan economisch interessant zijn. Door introductie
van het ras Rubello,dat minder gevoelig isvoor rand, zijnde bewaarmogelijkheden
vergroot. In 1994/1995 zal het produkt dat op het PAGV is geteeld bij optimale
bewaarcondities worden bewaard. Op verschillende tijdstippen zal het produkt
worden beoordeeld, zowel direct uit de bewaring en na uitstalleven. Op het ATODLOwordt CA-onderzoek met radicchio uitgevoerd.
156.

Optimaliseringvande produktievanroodlof

CA.Ph. vanWijkenCAM. Schouten

nieuw 76.0.08

Zowel de produktie van het lof als van de wortels blijft bij dit gewas ver achter bij
die van witlof. In 1993 is te Creil onderzoek gestart om door middel van vervroe68

ging van deteelt dewortelproduktie, endaarmee hopelijk ook de produktie van het
lof te verbeteren. Dit onderzoek wordt in 1994/1995 voortgezet. Het onderzoek
wordt nu uitgevoerd onder eenzelfstandig project.
157.

Voorkomingvanbruinrandjesbijknolvenkel

CAPh. vanWijkenR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 76.4.10

Bruine randen aan de schubbladen van knolvenkel treden op tijdens de teelt. Bekend is dat er verschil in gevoeligheid bestaat tussen de rassen. Verder kunnen
groei-omstandigheden het optreden van bruine randen sterk beïnvloeden. In 1994
zal gestart worden met het vastleggen van de verschillen in gevoeligheid van de
rassen door teelt onder droge envochtige omstandigheden. Daarbij zal ook tijdens
het uitstalleven op optreden van rand getoetst worden.Verder wordt eventueel het
effect van bepaalde teeltmaatregelen,zoals kalksalpeter-bespuitingen getoetst.
158.

Onderzoek naardeteeltvanvruchtgewasseninkleineplastictunnels

CA.Ph. vanWijkenJ.G.M. Jeurissen

94.4.05

Onder dit project zijn in 1993 te Lelystad proeven voortgezet met de teelt van
paprika en meloenen onder kleine plastic tunnels invergelijking met een buitenteelt.
Na economische evaluatie zal dit onderzoek in 1994worden afgesloten met publikatie van deresultaten.
Op proeftuin Noord-ümburg zullen in 1994 de teeltmogelijkheden van daikon,
Chinese kool en knolvenkel ineen 5meter brede wandelkap worden onderzocht.
159.

Verbetering van de weggroei vanjong plantmateriaal van rabarber na uitplantenophetveld

J.G.M. Jeurissen,J. Ligtharten C.A.Ph. vanWijk

75.4.04

Door de toenemende forcering blijft de behoefte aan plantmateriaal voor teelt van
éénjarige pollen bij rabarber groot. De traditionele vermeerderingsmethoden en
meristeemcultuur geven onvoldoende soelaas voor een snelle vermeerdering. In
1992 en 1993 is te Zwaagdijk beproefd of hergebruik van geforceerd materiaal
mogelijk is. De resultaten daarvan worden in de vakpers gepubliceerd. Hiermee
wordt onderzoek naar hergebruik van geforceerd materiaalafgesloten.
Onder dit project worden tevens nieuwe stekmethoden beproefd. De proeven zijn
in de loop van 1993 op de ROC Meterik gestart enworden in 1994voortgezet. Met
name het effect van koude op het uitlopen van de stekken wordt onderzocht.
160.

Verlatingbijcourgette

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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161.

Produktieverbredingenmilieuvriendelijke teelt

J. LigthartenR.C.F.M. vanden Broek
Aspecten die in 1994 in onderzoek worden genomen, betreffen onder andere bemesting bij knoflook, natrot- en koolvliegbestrijding bij Chinese kool, teelt van
crown broccoli en signalering van de mineervlieg in witlof met behulp van gele
vangbakken naar Belgischvoorbeeld.
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4e. Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding,bewortelingenproduktievangewassen
162.

Vergelijking van bedrijfsystemen ten aanzienvandefysischebodemvruchtbaarheid

J.AlblasenV. de Kok

10.1.03

Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Dit jaar wordt het proefveld beteeld met vier gewassen (samenwerking met
deVakgroep Grondbewerking vande LUW).
163.

Invloedvande bewortelingophetinstand houdenvandestructuurvande
ondergrond

J.AlblasenDA. vanderSchans

21.4.02

De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk
effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt zich de vraag op de bijdrage die
gewassen kunnen leveren bij het in stand houden van losgemaakte grond. Op een
losgemaakte enkeerdgrond te Westerhoven zijn gedurende twee jaar zes (voedergewassen geteeld. In het voorjaar van 1990 is een bodemverdichting aangebracht, waarna van 1990t/m 1992 mais als toetsgewas werd verbouwd. Aandacht
wordt geschonken aan bewortelingsintensiteit en vochtvoorziening na een aantal
voorvruchten.Verslaggeving wordt afgerond in1995.
164.

Venruiming van de gewaskeuze op zware klei door het lichter maken van
debouwvoor

A.H.J.Rops,J.Alblas,J.G.LamersenA.Bos,
insamenwerkingmetSC-DLO

21.1.53

Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het
moeilijk om met een bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor deteelt
van bepaalde gewassen gewenst is. Ook is op deze zware grond het aantal te
telen gewassen beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten,is
in 1988 op De Kandelaar een proef aangelegd waarbij door middel van mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met circa 20 en 35% afslibbare delen. Op
deze objecten is een 1 op 4 en een 1 op 6 bouwplan aangelegd. Hierbij worden
verschillende gewassen vergeleken om nate gaan inhoeverre op dezewijze mede
door een ruimere gewaskeuze (bloembollen, groenten) het bedrijfsresultaat kan
worden verbeterd. In 1994zalworden nagegaan of met eeneconomische evaluatie
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kanworden begonnen.
165.

Invloedvan het losmakenvande ondergrondvanzavel-en kleigrondenop
vochtvoorziening,bewortelingenproduktievan landbouwgewassen

M. TramperenJ.Alblas

21.1.51

In 1994 wordt op ROC Rusthoeve de proef waarbij het effect van altijd spitten ten
opzichte van altijd ploegen op de gewasopbrengst ende verdichting van de ondergrond wordt nagegaan,voor het laatstejaar uitgevoerd.
166.

Verbetering doortatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

A.H.J.Rops,J.Alblas,C.A.M. Schouten,
in samenwerkingmethetSC-DLO

21.1.54

Dedoorlatendheid van de lichte zavelgrond in het westen van de Noordoostpolder
is beperkt als gevolg van de storende lagentot beneden de drains. Na advies van
het SC-DLO wordt op ROC"DeWaag"een onderzoek uitgevoerd naar het mengen
van de ondergrond. Hierbij wordt nagegaan of de water toe- en afvoer kan worden
verbeterd en welke invloed deze bewerking heeft op deteelt van de gewassen. Na
de aanleg in 1992 zijn in 1993 voor de eerste keer vijf gewassen op dit perceel
geteeld. In 1994zaldit onderzoek worden voortgezet.
167.

Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening

DA. vanderSchans,in samenwerkingmetPR, AB-DLOenSC-DLO

98.4.11

Opveel zandgronden zijn hoge ruwvoederprodukties uit gras alleen mogelijk als er
beregend kan worden. Water van goede kwaliteit wordt steeds schaarser. Om dit
schaarse goed te beheren, wordt het gebruik van grondwater voor beregening
steeds meer aan banden gelegd. Hierdoor komt de ruwvoedervoorziening op
rundveehouderijbedrijven ingevaar. Het is dan ook noodzakelijk om naar alternatieven te zoeken en de consequenties van deze alternatieven op bedrijfsniveau te
kunnen berekenen. Mogelijke alternatieven zijn minder droogtegevoelige grassoorten, maïs, luzerne, voederbieten en granen. In 1993 zijn er op zandgronden in
Brabant en Overijssel vier proefvelden aagelegd om de produktie van deze gewassen bij een beperkte vochtvoorziening te vergelijken. Tevens zullen er, parallel aan
deze veldexperimenten, simulatiemodellen voor de verschillende gewassen en de
grondwateronttrekking worden gemaakt engevalideerd. Bijdit onderzoek werkt het
PAGV samen met PR, AB-DLO en SC-DLO. Ook zullen regionale consequenties
van beregeningsverboden en gewaskeuze op de grondwaterstand worden berekend en zal de consequentie van droogte op de stikstofbenutting bij verschillende
gewassen worden onderzocht.
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5. VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten
*

Onderzoek naar hetvoorvruchteffect vanpeulvruchtenvoor aardappelen
(J.G.Lamers,M. Tramper, H.RVersluis enJ.Alblas)
28.3.13

*

Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door
toepassingvanbraak
(J.G.Lamers,Js. RoosjenenK.H. Wijnholds)
28.4.14

*

Bestuderingvandefactorendiedesymptoomexpressie enontwikkeling
vanRhizomanieinhetveldbeïnvloeden
(L.W. Ebbers)

*

Voorkomenenbestrijdenvanaardappelopslag
(A.H.J. Rops)

34.3.11
KL
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5a. De invloed van de intensiteitvan het bouwplan op
hetgewasenopdebodem
168. Vruchtwisselingsonderzoekinverbandmet bouwplanvernauwing
H.RVersluis, H.W.G. FlootenJ.G.Lamers

28.4.50

Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen ensuikerbieten) zijn in 1976 op ROC Westmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op langere termijn, nate gaan. In deze proeven zijn voor een deel met grondontsmetting twee-,
drie- envierjarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten,onkruiden en
stikstofreactie werden bestudeerd (in samenwerking met PAGV, IB, PD). Nu na 12
jaar de rotaties minimaal drie cycli hebben doorlopen, zijn de proeven afgesloten.
Van de proef op Feddemaheerd (28.4.50 KW) is eind 1991 het verslagverschenen.
In 1994zullen de resultaten van de proef te Westmaas (28.4.50WS) verder worden
bewerkt en ineen eindverslag worden samengevat.
169. Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkolonialegrond
K.H. Wijnholds, in samenwerkingmetHLBenPAGV

28.4.58

Een mogelijke beperking van grondontsmetting heeft niet alleen gevolgen voor het
optreden van aardappelcysteaaltjes in het fabrieksaardappelgebied maar ook voor
het optreden van andere aaltjes die nu door de grondontsmetting weinig kansen
kregen. De vruchtopvolging krijgt dan een belangrijke betekenis. In een tweetal
vruchtwisselingsproeven (ROC 't Kompas en ROC Kooyenburg) worden verschillende systemen van vruchtopvolging vergeleken met betrekking tot de aaltjespopulaties, de bodemgezondheid, de opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid. In de
proeven worden vijf rotaties bij verschillende intensiteiten van grondontsmetting
vergeleken. Diverse instellingen (HLB, PAGV,AB-DLO) verrichten deelonderzoek en
werken samen ineen begeleidingsgroep.
Hetverslag van het oude proefveld AGM600 is in bewerking (28.4.53).
170. Zetfverdraagzaamheidvanwintertarwerassen
H.W.G. Floot
Bij continuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt
toegepast, zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met
betrekking tot de zelfverdraagzaamheid. Dit is op Ebelsheerd onderzocht in een
proef waarbij naast continuteelt van enkele rassen ook afwisseling van ras of
gewas was opgenomen. In 1994wordt dit onderzoek afgesloten.
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171. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
Noordoostpolder op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen
A.H.J.Rops,CAM. SchoutenenJ.Alblas

28.4.56

De indruk bestaat dat in het westen van de Noordoostpolder door de intensieve
bouwplannen de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Een achteruitgang van
de bodemstructuur en het optreden van ziekte-aantastingen en/of nog andere
onbekende oorzaken zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om hierin meer
inzicht te krijgen, is in 1986 in samenwerking met het SC-DLO, LBO en het PAGV
een onderzoek gestart. In dit onderzoek worden meer en minder intensieve bouwplannen met elkaar vergeleken. Verschillende belangrijke aspecten van de teelt,
water- en luchthuishouding en dergelijke worden nauwlettend gevolgd. Ook zullen
na eenaantaljaren de bedrijfseconomische resultaten worden berekend.
Gezien de bevindingen in de eerste zes jaar is met de betrokken instellingen
nagegaan of bepaalde wijzigingen moesten worden aangebracht. Dit heeft ertoe
geleid dat in 1992 onder andere de vruchtopvolging iets is aangepast en dat in
meer bouwplannen dierlijke organische mest zalworden toegepast.
172. Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs
IV.vanDijkenJ.G. Lamers,in samenwerkingmetPRenAB-DLO

96.4.22

Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke
aanwijzingen dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden
en bodemverdichting, aanzienlijke opbrengstderving kan geven. Hierbij speelt het
optreden van wortelverbruining (schimmelaantasting) een rol,zoals een bemonstering op vele percelen in 1986 heeft bevestigd. Sinds 1987 wordt door het PAGV in
samenwerking met het PR, AB-DLO en LUW onderzocht in hoeverre negatieve
effecten als gevolg van continuteelt van maïs kunnen worden voorkomen door
wisselbouw (maïs/gras).
Uit de resultaten van de afgelopen jaren bleek dat onderbreking van de continuteelt met een aantaljaren gras leidde tot een opbrengstverhoging van 4tot 5%. Dit
kon echter in geen van de jaren in verband gebracht worden met de mate van
aantasting door wortelverbruining. Nagras was de mate van aantasting niet minder
ernstig. In de winter van 1993-1994 wordt een tussen-evaluatie uitgevoerd, waarbij
wordt nagegaan of een andere inrichting van de proef mogelijk is, zodanig dat er
meer informatie te verkrijgen is met behoud van het onderzoek naar het effect van
de teeltfrequentie. Meer informatie is nodig over de mineralisatie van de graszaadstoppel van verschillende leeftijd en de invloed hiervan op de N-adviesgift voor
maïs engras.
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5b. Beheersing van plantparasitaire nematoden in het
bouwplan
173. Debeheersingvanhet aardappelcysteaaltje inhet bouwplan
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing,in samenwerkingmetHLB, IPO-DLO,
AB-DLO, e.a.

33.3.10

Indit project wordt door middelvanveld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse
aspectenvan het aardappelcysteaaltje (ACA) gewerkt.
Elementen zijn:
Bestrijding van besmettingshaarden door de teelt van aardappelen als "lokgewas"
en andere vangplanten. Dit onderdeel zal dit jaar door middel van verslaglegging
worden afgerond.
Mogelijkheden van vroege detectie. Ten behoeve van dit onderzoek wordt geparticipeerd in een samenwerkingsverband van IPO-DLO, PAGV, HLB, NAK en PD. In
1993 zijn de veldbemonsteringen afgerond. In 1994 zullen de laboratoriumwerkzaamheden klaar komen. Statistische verwerking en verslaglegging zijn in handen
van het IPO-DLO.
Bepaling van partiële resistentie en tolerantie van consumptierassen. Via vergelijking van pot- en veldproeven wordt nagegaan in hoeverre potproefgegevens
representatief zijnvoor develdsituatie.
Daarnaast leveren deze proeven parameters en relaties die worden benut voor de
begeleidingssystemen ter beheersing van bodempathogenen (03.4.10).
In 1993 is de laatste veldproef uitgevoerd; in 1994 vindt de bijbehorende potproef
plaats.Verslaglegging kan in 1995wordentegemoet gezien.
174. Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vrtalite'rtsbepaling voor aardappelmoeheidsonderzoek
T.G. vanGalen-van BeersenL.P.G. Molendijk,insamenwerking
metHLB

33.3.13

De in het MJPG geformuleerde doelstelling:"Beperking en efficiënter gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en een beter gebruik van de beschikbare resistentie
in aardappelrassen" maakt het noodzakelijk dat de telers tijdig goede kwalitatieve
en kwantitatieve informatie krijgen wat betreft de aard en de omvang van eventuele
besmetting met a.c.a., Globoderarostochiensisen/of Globoderapallida.
Binnen dit project wordt, in samenwerking met het HLB te Assen gewerkt aan de
ontwikkeling van een betrouwbare rassenkeuzetoets waarmee per perceel de soort
en het type a.c.a. bepaald kan worden alsmede de graad van resistentie van een
aantal aardappelrassen daarop. Eveneens wordt gewerkt aan de verbetering van
de huidige vitaliteitsbepaling van decyste-inhoud.
In 1994zal de verbetering van de rassenkeuzetoets afgerond worden. De mogelijkheden van ELISA voor de bepaling van de levend/dood verhouding van cysten
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zullen bekekenworden.
175. Rijentoepassing van granulaten bijde teeltvan consumptie-aardappelenop
AM-besmettekleigronden
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing

33.3.16

Sinds 1992 is er een toelating van de rijentoepassing van een aantal granulaten in
aardappelen. De volveldse toepassing is op de kleigronden altijd afgeraden in
verband met de inwerkproblemen en de korte werkingsduur op gronden met een
hogerepH.
Nagegaan wordt of rijentoepassing van granulaten op kleigronden het effect van
partieel resistente rassen kan vergroten en in hoeverre schade kan worden voorkomen. In 1994worden de proeven van 1993 herhaald. Hierbij worden de granulaten Temik en Vydate in een rijentoepassing getoetst op twee Globodera rostocn/ens/s-populaties en op een Globodera pa///da-populatie.
176. Ontwikkelingbiochemische pathotypetoetsAardappelmoeheid
T.G. vanGalen-Van Beers,L.P.G. Molendijk,LU-Wageningen

nieuw 33.3.17

De indeling van Globoderapallida in pathotype D en E blijkt in de praktijk niet te
voldoen. In het kader van dit project wordt bekeken of het mogelijk is populaties in
te delen aan de hand van hun eiwitpatroon en dit te koppelen aan de mate van
vermeerdering die ze op aardappelrassen kunnen bereiken.Wanneer deze koppeling kan worden aangetoond zou op basis van een eenvoudige laboratoriumtoets
aan kleine aantallen cysten uit een veldmonster, een advies voor een te kiezen ras
gegeven kunnen worden. De vakgroep Nematologie heeft via electroforese een
honderdtal Globoderapa///'afa-populaties in kaart gebracht.
In 1994zal in een potproef het gedrag van deze populaties op een aantal resistente rassenworden gemeten.In 1995zullen de potproefresultaten worden gekoppeld
aan de LU-gegevens.
177. Epidemiologischonderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.1

Dit deel van het programma omvat onderzoek naar het verloop van de mate van
besmetting van de grond onder praktijkomstandigheden, het onderzoek naar verspreiding van het aaltje en bemonsteringstechnieken en het onderzoek naar mogelijkheden van bestrijding van aardappelopslag in vruchtwisselingsverband. Ook valt
onderzoek naar bepaalde aspecten van de populatiebiologie van Globoderarostochiensis en Globodera pallida onder dit project. Het epidemiologisch onderzoek
vraagt in 1994 en volgende jaren een hogere onderzoekinspanning. Dit vindt zijn
oorzaak in de benodigde extra aandacht voor a.de bedrijvenproef, b. hetfederatieonderzoek, c. de begeleiding van de geïntegreerde bedrijven en d. het project
'Halvering grondontsmetting' in Overijssel, Drenthe en Groningen. In elke provincie
wordt op een tiental bedrijven/percelen geteeld volgens een aangescherpte doel77

Stelling van het in HLB 89-1 beschreven systeem en vergeleken met de praktijkmethode, waarbij per aardappelteelt de grond wordt ontsmet. In Groningen isvanwege de regulering van de grondontsmetting de opzet aangepast. De praktijkmethode is hier vervangen door een systeem waarbij de uitslag van de grondbemonstering bepalend isvoor detoepassing van grondontsmetting en/of een granulaat.
Getracht zal worden om het project in Overijssel voort tezetten met verder aangescherpte doelstelling om het gebruik van grondontsmettingsmiddelen nog verder
terug te dringen; onder andere door gebruik te maken van de nieuwe Pa-3 resistenterassen.
Uit de projecten "halvering grondontsmetting" iswederom gebleken,dat aardappelopslag nauwelijks voorkomt na het gebruik van de krielkneuzer. In 1994 zal onderzocht worden of door het uitsluitend opvangen en afvoeren met behulp van een
opvangband hetzelfde effect bereikt kanworden als met een krielkneuzer.
Onderzoek zalgestart worden naar de afnamevan de populatie van hetaardappelcysteaaltje onder niet waardgewassen op verschillende grondsoorten.
In 1994zal het "tolerantie project" onder andere worden afgesloten met een proefschrift.
Het onderzoek naar de interactie tussen zuurgraad van de grond en schade door
AM insamenwerking met hetAB-DLO zalin 1994worden voortgezet.
178. Pathotypeonderzoekaardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB1.2

Dit project omvat onderzoek door middel van lab- kas- en veldproeven naar verschuiving in de samenstelling van de pathotypen-populatie onder invloed van een
meer of minder intensief gebruik van resistente rassen, evenals onderzoek naar
verspreiding van deverschillende typen over hetgebied.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de effecten in vruchtwisselingsverband van de teelt van Pa-2 en Pa-3 resistente rassen (onder andere Elles en
Seresta) op verschuivingen in pathotypesamenstelling. Het belang van dit onderzoek is van dien aard, dat in het kader van het project 'Bodemgezondheid' zes
extra proefvelden worden aangelegd. De zogenaamde 179-pottenproef wordt
uitgewerkt,waarna wordt bezien of voortzetting zinvolis.
179. Chemischebestrijdingvan aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB1.3

Hiertoe behoren ondermeer devolgende onderdelen:
Het onderzoek naar effectiviteit tegen het a.c.a.van bestaande en potentiële nematiciden en hunformuleringen.
Het probleem vandeversnelde afbraak vanvluchtige en niet-vluchtigenematiciden.
In verband hiermee worden twee oude doseringsproeven met 1,3-DD en Monam
nog steeds voortgezet (spitinjecteur). Er wordt gewerkt aan een snelle praktijktoets
voor het vaststellen van monam-en 1,3-Dadaptatie.
Een belangrijk facet van de chemische bestrijding wordt gevormd door de 'methodieken' waarmee de middelen worden toegediend. Het onderzoek naar effecten
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van toepassing van granulaten in de rij in relatie tot aaltjesdichtheden en tolerantiegraadwordt op praktijkpercelen voortgezet.
In verband met de problematiek rond de emissie en toepassersblootstelling en de
adaptatie van de bodem vraagt de toepassingstechniek van de fumiganten opnieuw aandacht (spitinjecteur). In dit verband wordt gedurende de periode 1992/1993 tot 1995/1996 aandacht besteed aan de veiligheid van de toepasser en
omwonenden en wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de emissie
verder te beperken.
180. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB

Dit project omvat het onderzoek naar:
de effecten van organische bemesting;
mogelijkheden van bestrijding met vangplanten, dit wordt afgerond met een
verslag;
wekstofonderzoek; in veldproeven worden de effecten van wekstoffen getoetst.
181. Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen
A. Veerman

54.3.30

Verschillende aardappelrassen, met name nieuwe consumptierassen, hebben een
neiging tot besvorming. Het zaad uit deze bessen vormt een belangrijke bron voor
moeilijk te bestrijden zaadopslag. Uit eerder PAGV-onderzoek is gebleken dat een
bespuiting met MCPA deze besvorming sterk kan beperken. Op basis hiervan is
een toelating verkregen, echter alleen voor de onderzochte rassen. Om een algemene toelating te bewerkstelligen, zal deze toepassing in 1994 bij alle relevante
rassenworden getoetst.
182. Andere aaltjesaantastingen
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB2.1

De populatiedynamica van Meloïdogyne spp wordt onder andere bestudeerd in
vruchtwisselingsverband. Er zal onderzoek gestart worden naar het effect van
granulaten op de populatieontwikkeling van Meloïdogynehapla en andere schadelijke vrijlevende aaltjes. In het kader van terugdringing van het gebruik van fumiganten is ook nodig dat meer kennis wordt vergaard omtrent de effecten van
diverse gewassen op andere soorten aaltjes.
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183. Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
P.A.C. Koot,L.P.G. Molendijk,E.ThJ.Schouten, A.H.J. Rops,
C.A.M. SchoutenenA.Bos

33.3.12

In verband met de vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen,
ontstaat er op de lichte zavelgronden in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
een behoefte naar alternatieve methoden voor de beheersing van het vrijlevend
wortelaaltje (Paratrichodorusteres). Op ROC De Waag en ROC Van Bemmelenhoeve zijn in verband hiermee bouwplanproeven aangelegd. Behalve de proefvelden op de twee genoemde proefboerderijen zijn er ook proeven op praktijkpercelen.
Met behulp van deze proeven wordt onderzocht wat het effect kan zijn van het
minder vaak grondontsmetten. Bovendien wordt onderzocht of met de keuze van
een groenbemester en organische stof-toediening er mogelijkheden bestaan het
aaltje tebeheersen.
184. Bestrijding van Paratrichodorus teres(vrijlevend wortelaaltje) met intensieve
grondbewerking ende bruikbaarheidvangranulaten
P.A.C. Koot,L.P.G. Molendijk,A.H.J.Rops,C.A.M. Schoutenen
R.Schouten

33.3.15

Ter aanvulling van het project 33.3.12worden er op de proefboerderijen De Waag
en Van Bemmelenhoeve proeven uitgevoerd met granulaten. In diverse gewassen
wordt de werking van verschillende granulaten op het aaltje onderzocht. De relatief
hoge pH en de daarmee samenhangende microbiële samenstelling van de Trichodorus-gevoelige gronden, zorgt voor een snelle afbraak van de granulaten. De
belangrijkste vraag bij dit onderzoek is daarom of de granulaten voldoende werkzaam zijn tegen het aaltje. Een andere vraag is of er alternatieven te vinden zijn
voor het granulaat Temik. Detoelating van dit middel staat namelijk ter discussie.
Uit vorige onderzoeken is bekend dat met grondbewerking een verlaging van de
aaltjespopulatie kan worden verkregen. In dit onderzoek wordt dan ook bekeken
welke grondbewerking op deze gronden mogelijk is, hoe deze moet worden uitgevoerd en wat de effecten zijn op de aaltjes. Deze proeven zijn op praktijkpercelen
indeWieringermeer opgezet.
185. Invloedvangroenbemestersop hetoptredenvanTrichodorusprimitivus
H.W.G. Floot
In een veldproef zullen diverse groenbemestingsgewassen vergeleken worden op
hun waardplantgeschiktheid voor vrijlevende aaltjes met name Trichodorusprimitivus. In de proef van 1994 wordt het effect op het volggewas pootaardappelen
nagegaan.
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186. Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek en het
project experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw
L.P.G. Molendijk enY. Hofmeester

33.3.11

In het bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de
uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de
bodemgezondheidssituatie onder controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering
van twee monitor-plekken per perceel wordt de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten voor de bedrijfsvoering
vastgesteld.
Dit jaar zullen voor Borgerswold de gegevens van 1986tm 1990 worden geanalyseerd enverslagen envoor Vredepeel dievan 1989tm 1992.
Ook op de 'introductie-bedrijven' (29.8.23) wordt via jaarlijkse bemonsteringen het
verloop van de aaltjessituatie vastgelegd. Om hetverloop van de situatie te kunnen
evalueren,wordt eencentrale registratie opgezet.
187. Bestrijdingvanwortelknobbelaahjesinbouwplannen metdicotylegewassen
LP.G.Molendijk

33.3.07

De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop
vanMeloidogynehaplaenMeloidogynechitwoodi gedurende de gewasloze periode, en het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en uiteindelijke schade.
Het waardplantgeschiktheidsonderzoek en het schaderelatie-onderzoek is nu
ondergebracht inproject 33.3.14.
188. Populatiedynamica van Meloidogyne spp. en perceelsgerichte schadedrempelsbijakkerbouwgewassen
E.BrommerenLP.G.Molendijk in samenwerking metAB-DLO,
IPO-DLO, CPRO-DLO, IPC, AHoF, HLBenPD

33.3.14

Gebrek aan betrouwbare informatie over de mate van waardplantgeschiktheid van
en schaderelaties voor akkerbouwgewassen en groenbemesters, het verloop van
aaltjespopulaties in gewasloze periodes, maakt een goed advies met betrekking tot
de bestrijding van Meloidogynechitwoodi op niet chemische wijze onmogelijk. Ook
voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, zijn met name de
schaderelaties voor de meeste akkerbouwgewassen niet bekend.
Inhet kader van dit project zullen de matevan waardplantgeschiktheid van gewassen en rassen voor Meloidogyne hapla en Meloidogyne chitwoodi worden gemeten. Op een met Meloidogyne chitwoodi besmet perceel wordt het populatieverloop van de wortelknobbelaaltjes gedurende de winter en het groeiseizoen gevolgd. De biotoetsresultaten worden gerelateerd aan de in het gewas vastgestelde
schade.
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5c. Beheersing van bodemziekten in de vruchtwisseling bijvollegrondsgroenten en akkerbouw
189. Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB4

Het onderzoek naar bestrijding en voorkoming van Rhizoctonia solani vindt zijn
voortgang inhet project 'Groenrooien enonderdekken'. Dit project loopt in 1994af.
Naast het effect op Rhizoctoniasolani wordt in het kader van dit project aandacht
besteed aan andere belangrijke knolziekten, zoals die veroorzaakt worden door
Erwinia-soorten en zilverschurft.
190. Tegengaanvanpoederschurftengewoneschurftopzetmeelaardappelen
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

nieuw HLB4.2.3.

Van poederschurft (Spongosporasubterranea) en gewone schurft{Streptomyces
scabies) van aardappel zal in 1994 een literatuurstudie worden afgerond. Op basis
van deze studie zal bezien moetenworden of enwelk onderzoek zinvol uitgevoerd
kanworden.
191. Wratziekte (fysio2)
A. Mulder, Js.Roosjenen G.Veninga

HLB 4.2.2

Het onderzoek aan wratziekte bij aardappelen {Synchytriumendobioticum) richt
zich op het ontwikkelen van betere methodieken ter bepaling van de besmetting
van degrond.
192. De populatiedynamiek en de schaderelatie van Verücillium dahliaeinaardappelen
J.G.Lamers, J.E.GeersingenJs Roosjen,in samenwerking
metLUWenIMAG-DLO

34.4.16

Op het PAGVis een onderzoek gestart insamenwerking met de LUW-Fytopathologie en het IMAG-DLOom nate gaan,wat de potentiële mogelijkheden zijnvan een
aangepaste loofbehandelingsmethode ter beheersing van Verticillium dahliae. De
loofbehandeling bestaat uit een looftrekmachine met zij-afvoer, die het loof over de
grond verspreidt. Hierdoor wordt voorkomen dat de microsclerotiën van Verticillium
zich kunnen vormen. Daarmee kan de bodembesmetting wellicht laag blijven en
kunnen opbrengstdepressies tegengegaan worden. De proef PAGV 3400 ligt op
het PAGV-proefbedrijf bij een laag besmettingsniveau, de proef U1034 nabij het
PAGVop een hoog besmettingsniveau en een nieuwe proef in de Veenkoloniën bij
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een laag besmettingsniveau. In de Veenkoloniën moet eerst vastgesteld worden of
Verticillium daar veel schade kan geven. Daartoe wordt de opbrengstderving en de
gewasaantasting van een tiental rassen bepaald na kunstmatige besmetting. Deze
rassen worden door het CGO ook op het laboratorium getoetst in een speciale
toets afkomstig van het IPO-DLO. Later zal het hele rassenonderzoek door het
CGOworden opgenomen.
193. Sderotiniabestrijdinginbouwplanverband (biologischebestrijding)
M. Gerlagh(IPO-DLO) ,A.H.J.RopsenC.A.M. Schouten

WG

Op de lichte zavelgronden hebben de bedrijven met intensieve bouwplannen nogal
eens schade door een Sclerotinia-aantasting in veel gewassen. Hoewel dit door
een chemische bestrijding kan worden voorkomen, is dit uit het oogpunt van
milieuhygiëne ongunstig. Er zijn teveel gewassen die hierdoor kunnen worden
aangetast en zouden moeten worden bespoten. Bij een laboratoriumonderzoek bij
het IPO-DLO bleken enkele antagonisten een positief resultaat te geven betreffende
de bestrijding van de Sclerotinia. Deze middelen worden nu op praktijkschaal
getoetst in een bepaalde vruchtopvolging van de gewassen pootaardappelen,
witlof, peen enbonen.
194. Bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische schimmel Coniothyrium
minitans bijkropsla
A.J.M.Embrechts

nieuw NB

In samenwerking met het IPO-DLO zal onderzoek starten waarin de schimmel
Coniothyriumminitans als antagonist ter bestrijding vanSclerotiniasclerotiorum en
Sclerotiniaminor ingezet zalworden inkropsla.
195. Onderzoek naar de effecten vanteelt- en cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen inde intensievevollegrondsgroenteteelt
A.J.M.Embrechts

28.4.12

In Breda isvanaf 1988onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het afvoeren van
gewasresten op het optreden van smet in sla. In 1994 wordt gewerkt aan het
eindverslag van dit onderzoek.
196. Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemen bijasperge
J.T.K. Poll

32.4.07

In het kader van een samenwerkingsproject met de LUW, Rikilt-DLO en ROC
Noord-Limburg werden door het PAGV potproeven uitgevoerd om na te gaan of
het mogelijk is een biotoets te ontwikkelen om de geschiktheid van het perceel
voor een herinplant te bepalen. De onderzoeksresultaten worden in een verslag
vastgelegd. Voortzetting van het onderzoek aan de herinplantproblematiek vindt
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plaats onder projectnummer 69.4.07.
197. Geïntegreerde bestrijdingFusarium oxyspomm f.sp.asparagi inasperge
J.T.K. Poll, J.G. Lamers,P.H.M. Boonen,C.Scholtenen
J.G.M. Jeurissen,in samenwerkingmetLUW

69.4.07

Ditsamenwerkingsproject bestaat uit verschillende onderdelen:
- Bepaling van de schaderelatie tussen Fusarium enasperge.
Op de proeftuin in Meterik is een proef aangelegd waarbij door middel van kunstmatige infectie vijf verschillende niveaus van besmetting zijn aangelegd. In 1993zijn
hierop Fusarium-vrije aspergeplanten uitgeplant. Gedurende de komende jaren zal
het effect van de besmetting op de ontwikkeling van het gewas en de produktie
worden gevolgd.
- Bepaling effect van oprooien wortelresten bij herinplant
Op de proeftuin in Meterik wordt gekeken naar het effect van het wel en niet oprooienvan de wortelresten na het einde van deteelt. Dit zou theoretisch een effect
moeten hebben op de mate van Fusarium-besmetting van de grond. In 1994 zal
hierop een herinplant plaatsvinden. Van deze aanplant zal gedurende enkele jaren
de ontwikkeling en de produktie wordengevolgd.
- Op de proeftuinen te Valthermond en Meterik zal geprobeerd worden om gegarandeerd Fusarium-vrije planten op te kweken. In 1995 zullen deze planten worden
uitgeplant op een produktieveld, om het effect van de Fusarium-besmetting vast te
kunnenstellen.
- Toetsing van enkele fungiciden als plantgoedbehandeling. Deze proef wordt in
kuubskisten uitgevoerdteValthermond.
- Oriënterend onderzoek zal er gestart worden naar mogelijkheden van bestrijding
van Fusarium door middelvan anaerobie.
- Teeltvan Fusarium-vrije planten
Op de proefboerderij in Valthermond wordt een proef aangelegd om in een gebied
dat vrij is van Fusarium oxyspomm f.sp. asparagi planten op te kweken. Deze
planten moeten volledig vrij zijn van Fusarium. Door middel van kunstmatige besmetting zullen ook besmette plantenworden gekweekt. Op de proeftuin in Meterik
zal gezocht worden naar een methode om Fusarium-vrije planten te kweken in een
besmet gebied. In 1994 zullen de gekweekte planten worden uitgeplant op een
produktieveld om het effect van Fusarium-besmetting vastte kunnenstellen.
198. Bestrijdingbobbelbladvirus bijsla(ijssla)
M.E.T. Glaswinkel
Gebruik makendvankunstmatige besmettingwordt geprobeerd om een methodiek
te ontwikkelen, die symptomen van het bobbelbladvirus kunnen oproepen. Daarna
kunnen maatregelen bekeken worden om het bobbelbladvirus te beheersen. Overwogen wordt om het onderzoek in 1994aftesluiten.
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6. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten
*

Vergelijkingtussen spitten en ploegen op lössgrond
(RM.T.M. GeelenenJ.C.vande lande)

WR
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6a. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw
199.

Bedrijfssystemen:Ontwikkeling envergelijking

EG.Wijnands,W. vanLeeuwen-Haagsma enA.T. Krikke

39.8.20

Indit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBS te Nagele. Daar wordt sinds 1979 een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld
en met elkaar vergeleken, te weten: een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf eneen gemengd biologisch-dynamisch bedrijf.
In 1992 is een start gemaakt met een vernieuwde opzet voor de komende vijf jaar.
Het gangbare bedrijf is vervangen door een experimenteel bedrijf waar ruimte
geboden wordt voor verdergaande proeven op deelterreinen (gewasbescherming,
bemesting, rassenkeuze). Het BD-bedrijf is ontmengd tot een puur akkerbouwvollegrondsgroentenbedrijf. Het geïntegreerde bedrijf zal voortgezet worden, zij het
met meer nadruk op de economische resultaten dan tot nu toe. Het onderzoek op
het experimentele bedrijf wordt ingevuld in nauw overleg met de teelt- en discipline
onderzoekers binnen en buiten het PAGV. In 1994 zal een evaluatie over 11 jaar
OBS opgesteld en gepubliceerd worden; zowel op teelttechnisch als economisch
terrein.
200.

Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op hetveenkolonialebouwplan

Y. Hofmeester, P. vanAsperenenA. Bos

39.8.09

Dit project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO). In 1991 is de opzet
van dit project vernieuwd. In het gangbare bedrijfssysteem (1 : 2 aardappelen)
wordt enerzijds meer nadruk gelegd op economische perspectieven en anderzijds
op verdergaande beperkingen in milieubelasting. In 1994 zal tevens een evaluatie
van de eerste vijf jaar van dit project worden voltooid en gepubliceerd; zowel op
teelttechnisch als op economisch terrein. Ook in 1993 verliep de bedrijfsvoering
conform de beschrijvingen per bedrijfssysteem zoals vastgelegd in PAGV-verslag
nr. 146te laten verlopen. Pas na meerdere jaren kunnen de nieuwe systemen op
hun doelstellingen op zoweleconomisch alsmilieukundigterrein worden getoetst.
201.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied

l/V.vanLeeuwen-Haagsma, M. Kroonen, A. Bosen
S.R.M. Janssens(LEI-DLO)

39.8.22

In de afgelopen vier jaar zijn op proefboerderij Vredepeel door middel van het
bedrijfssystemen-onderzoek drie geïntegreerde systemen variërend in bouwplanin86

tensiteit ontwikkeld en vergeleken met een voor het gebied gangbaar bedrijfssysteem. Op basis van de resultaten, beleidsontwikkelingen (MJPG) en het onverwacht
voorkomen van een schadeverwekker (Meloidogyne chitwoodi) die de proefopzet
verstoort, is besloten de onderzoeksopzet met ingang van 1993 te wijzigen. Er zal
een paarsgewijze vergelijking worden gemaakt van een bedrijfssysteem dat aan de
MJPG-2000 doelstellingen voldoet en een verdergaand geïntegreerd systeem
(voortbouwend op de bestaande gangbaar-geïntegreerd vergelijking met identiek
bouwplan). Daarnaast zullen twee bedrijfssystemen worden opgezet met vergelijkbaar, maar geheel ander bouwplan dan de voorgaande twee systemen,waarvan er
één geïntegreerd en één ecologisch benaderd zal worden. De invulling van de
proefopzet en de beschrijving van de verschillende bedrijfsvoeringen wordt in 1994
als verslag gepubliceerd. Tevens zal in 1994 een evaluatie over de eerste periode
van vier jaar opgesteld worden. Duidelijk is wel dat de aanpak van het probleemaaltje (Meloidogynechitwoodi) als ook de economische potenties van de systemen
zwaarwegend zijn.
Dit is eensamenwerkingsproject van ROCVredepeel en hetPAGV.
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6b. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
202. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda
M. vanderHam,J.A.J.M. RoversenM.Jacobs

39.8.24

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Brabant wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Noord-Brabant een geïntegreerd
en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking
op economische- als op teelttechnische en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, werden vier
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling, ontwikkeld
en met elkaar vergeleken. Prei en aardbeien zijn de hoofdgewassen die in alle vier
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden ijssla en
bospeen in het onderzoek betrokken. Proefstation Wilhelminadorp heeft bij dit
project de onderzoeksinbreng bij deaardbeien.
203. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik
M. vander Ham,B. Kroonen-BackbierenM. vander Bürgt

39.8.25

Indit samenwerkingsproject van het PAGVen ROC Noord-Limburg wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Limburg een geïntegreerd en
duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op
economische- als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, worden drie
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling ontwikkeld en
met elkaar vergeleken. Prei en kropsla zijn de hoofdgewassen die in alle drie
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden peen,
broccoli en Chinese kool in het onderzoek betrokken.
204. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Westmaas
M. vander Ham,J.A.J.M. Rovers enE.Steijsiger

39.8.26

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Westmaas wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Zuidwest-Nederland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel
betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om
een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering
worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling
ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Spruitkool en ijssla zijn de hoofdgewassen
die in alle vier opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen
worden groenselderij,spinazie en knolvenkel in het onderzoek betrokken.
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205. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk
M. vander Ham,M.H.Zwart-Roodzant enF. Kreuk

39.8.27

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Zwaagdijk wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel-kleigrond in Noord
Holland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als opteelttechnische- en ecologische
aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde
benadering worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas van vollegrondsgroente is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen worden
vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het
LBOte Lisse heeft bij dit project de onderzoeksinbreng bij de bloembollen.
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6d. Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk
206. Experimenteleintroductiegeïntegreerdeakkerbouw
EG. Wijnands, P. van Asperenen G.J.vanDongen

39.8.23

Hetvoornaamste doel van dit project is (voor bedrijfsleven en overheid) nate gaan
wat de potentiële reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. Depotentiële reikwijdte bedoelt aantegeven:
de praktische haalbaarheid voor de ondernemer;
de mate waarin de doelstellingen geïntegreerde akkerbouw gerealiseerd worden.
Dit is nate gaan door een maximale inzet van kennis en ervaring vanuit onderzoek
envoorlichting te combineren met eenoptimale begeleiding.
Systematische knelpuntanalyse en verdergaande optimalisatie zijn de instrumenten
waarmee de ervaringen van dit project dienen uit te monden in milieuhygiënisch
aanvaardbare en technisch en economisch haalbare regiospecifieke bedrijfsscenario's met een brede inzetbaarheid. Dezezijn onmisbaar voor een bredere praktijkintroductie.
Deverdergaande optimalisatie verloopt viavervolgonderzoek zowel met betrekking
tot deelaspecten als met betrekking tot de synthese ervan in het bedrijfssystemenonderzoek (Vredepeel,OBS, Borgerswold).
In het kader van dit vierjarig project (1990-1993) hebben in een vijftal regio's een
totaal van 38 bedrijven deelgenomen aan een planmatige omschakeling naar een
geïntegreerde bedrijfsvoering. Dit werd uitgevoerd in samenwerking met AB-DLO
en LEI-DLO. Dit project was onderdeel van een breder programma voor introductie
van geïntegreerde akkerbouw, waarbij intensief samengewerkt is met de voorlichting (IKC-AGV, DLV).In 1994zaldit project worden afgesloten met eeneindverslag.
207. Verbetering van de teelt van wintertarwe binnen het geïntegreerde bedrijfssysteem
A. DarwinkelenH.RVersluis

41.8.16

Inde afgelopen jaren werd onderzoek uitgevoerd naar het nut van kalkstikstof, een
beperkte inzet van herbiciden en het mengen van rassen bij een geïntegreerde
teelt vanwintertarwe. In 1994zalalleen het onderzoek met rassenmengsels worden
voortgezet. Intwee proeven (PAGV enWS) wordt naast de ziektegevoeligheid gelet
op opbrengst en kwaliteit van het oogstprodukt. Het project wordt in 1994 afgesloten.
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208. Perspectief vangeïntegreerde tarweteett inhet noordelijk kleigebied
H.W.G. Floot

41.4.56

Op Kollumerwaard wordt op praktijkmatige schaal een vijftal rassen op gangbare
en geïntegreerde wijze geteeld, waarbij de nadruk ligt op het effect van eggen op
het gewas.
Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan welke rassen het meest tolerant zijnvoor een lagere input.
209. Onderzoek naar mogelijkhedenvoor beperkingvanschade door ganzen
C.KristelijnenH.W.G. Floot,in samenwerkingmetIBN-DLO, RWS en CLM 39.3.51
Op de proefboerderij Kollumerwaard is 45 ha grond beschikbaar voor toetsingsonderzoek naar geïntegreerde akkerbouw, waarvan een deel speciaal bestemd
wordt voor onderzoek naar ganzenschade. Dit onderzoek geschiedt onder leiding
van het IBN-DLO.Aspecten die aandacht krijgen:
Effect van ganzenbegrazing en-betreding op de gewasopbrengst.
Degewas/perceelskeuze van ganzen in relatie tot hetvoedselaanbod.
Mogelijkheden van groenbemesters/gewasresten als alternatief voedselaanbod
en inpassing hiervan in het bouwplan.
Effect vanverlating op de perceelskeuze.
Bijdit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van kooiproeven.
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6e. Erosiebeperkende teeltsystemen
210. Bestrijdingvanwatererosie inde akkerbouw in Zuid-Limburg
P.M.T.M. Geelen

15.1.50

Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt een belangrijk probleem. Op
ROC Wijnandsrade zijn de laatste jaren teeltsystemen ontwikkeld, die de erosiegevoeligheid in diverse gewassen tegengaan. Daarbij zijn door de Universiteit van
Amsterdam waarnemingen gedaan, om de effectiviteit van de ontwikkelde systemen op afspoeling van grond enwater tetoetsen.Ditonderzoek isin 1993afgesloten.
Indeelonderzoek wordt nog verder aandacht geschonken aan de optimalisatie van
deze teeltsystemen en aan de specifieke teeltproblemen. Daarbij gaat het met
name ook om de relatie met de doelstellingen van het MJPG en het bemestingsbeleid.
Samen met de producent van GFT-compost in Limburg wordt in een proef nagegaan in hoeverre uitgezeefde grove compost, oppervlakkig toegediend, de gevoeligheidvoor watererosie kanbeperken.
211. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, al dan niet in combinatie
met op het veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas
oplössgrond
P.M.T.M. Geelen

27.2.52

Naar waarde en kwaliteit van groenbemestingsgewassen is reeds veel onderzoek
gedaan. Dit onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de herfst
wordt geploegd. Lössgrond wordt inhetvoorjaar geploegd.
- In dit onderzoek wordt nagegaan, welke groenbemestingsgewassen het geschiktst zijn onder deze omstandigheden. Hiertoe worden rogge, gras, een vlinderbloemige en een groenbemestingsgewas met penwortel vergeleken met een
braak-situatie.
- Ook de waarde als bodembedekker is hierbij van belang. Het effect van het
onderploegen van stro op de opbrengst en de stikstofhuishouding van de
grond wordt indeze proef nagegaan.
Het onderzoek wordt in samenwerking met het AB-DLO op Wijnandsrade uitgevoerd. In 1994zaleentussentijdse rapportage gemaakt worden.
212. Onkruidbestrijding inbodembedekkendeteelten
P.M.T.M. Geelen
De onkruidbestrijding in de op erosiebestrijding gerichte teeltsystemen met een
bodembedekker in de winter geeft nogal eens problemen. Mechanische bestrijding
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past niet goed in dit systeem. Nagegaan wordt of de onkruidstrijker bij de toepassing voor de onkruidbestrijding door en ineen bodembedekker perspectief heeft.
213. Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale grondbewerking en teelttechniek op water- en winderosie op daarvoor gevoelige gronden
CE. Westerdijk enP.M.T.M. Geelen

56.1.25

Dit project is een follow-up van regio- en PAGV-proeven. Op water- en winderosiegevoelige gronden geeft een volvelds grondbewerking of zaaibedbereiding een
verhoogd risico voor de opkomstzekerheid en het gerealiseerde plantaantal van de
suikerbieten. Het braak liggende veld moet beschermd worden tegen wind en
water en dat is mogelijk door in het najaar een groenbemester te zaaien of de
stoppel dusdanig (weinig) te bewerken dat het stro bovenop blijft liggen. Op Wïjnandsrade wordt onderzocht of een strodek voldoende bescherming biedt tegen
watererosie. Op Vredepeel wordt onderzocht of na drijfmestinjectie in het voorjaar
voldoende stuifdek overblijft als bescherming tegenwinderosie.
214. Voorkomingwinderosie indiverse gewassen
K.H.Wijnholds,P.M.T.M. GeelenenE.Th. Schouten

KP

Met het aanstaande verbod op de toepassing van drijfmest tegen winderosie inhet
voorjaar is het zoeken naar geschikte en betaalbare alternatieven urgent. Hiertoe
worden er op enkele ROC's demonstratieproeven aangelegd waarin enkele nieuwe
systemen met bestaande worden vergeleken. Op Kompas en Kooijenburg in suikerbieten, peen en droogbloemen (in samenwerking met 1RS, DLV, CL, Lbs en
NLTO); op Vredepeel in schorseneren (in samenwerking met CL); op de van
Bemmelenhoeve indiverse gewassen (insamenwerking met CL).
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7. REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten
Incidenteel planteziektekundig onderzoek
(Ft. Meier)
Bestrijdingvan Phytophthora spp.bijdetrek vanwitlof op water
(A.C.M. Jansen,G.vanKruistum, R.Meier, A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek)

34.3.03

73.3.18

Bestrijdingvan Erwinia-bacteriën bijdetrekvanwitlof op water
(A.C.M. Jansen,G.vanKruistum, C.A.M. SchoutenenH.RVersluis) 73.3.19
Bestrijdingvalse meeldauw inaugurk
(A.J.M. Embrechts enJ.G.M. Jeurissen)
Invloedvan het niveauvandestikstofvoorziening op aantasting door
schimmelziekte bij prei
(J.de KrakerenA.J.M.Embrechts)

66.3.06

Ontwikkelingvaneensysteemvoor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekte inzaaiuien
(C.L.M. de Visser)

65.3.11

Incidenteel entomologisch onderzoek
(A.Ester, A.J.M.Embrechts, M.E.T. Vlaswinkel enC.A.M. Schouten)

35.3.08

Bestrijdingvan aspergekever
(J.G.M. Jeurissen)
Verbeteringvande bestrijdingvantrips inuien
(L Hoekstra)
Spintbestrijding in prei
(J.G.M. Jeurissen)
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NB/MV

MV
65.3.12
MV

Bestrijdingvantrips in prei
(A.J.M. Embrechts)

NB

Onderzoek naar de bestrijdingvantrips in sluitkool
(R.C.F.M. vanden Broek)

NH

Effecten ureumtoevoegingaan herbiciden
(K.H. Wijnholds)

KP

Mechanische onkruidbestrijding inwintertarwe
(M.Tramper)

RH

Mechanische onkruidbestrijding inWesterwolds raaigras
(voortzetting in36.3.18)
(H.W.G. Floot)

KW

Bestrijding driedeligtandzaad in aardappelen
(K.H.Wijnholds)

KP

Bestrijding kamille in Engels raaigras (voortzetting in36.3.18)
(M. Tramper)

RH

Onkruidbestrijding invlas
(M. Tramper)

RH

Toepassingvan Lage-Dosering-Systeemvoor onkruidbestrijding
in aardappelen
(E.Th.J. SchoutenH.P. Versluis, K.H. Wijnholds
enA.H.J.Flops)
BEM/WS/KP/KL
Bestrijdingvandonkerevlekkenziekte inerwten
(R.D.Timmer)
SderotJniabestrijdingin koolzaad
(H.W.G. Floot)
Bestrijdingvan hetgerstevergelingsvirus ingranen
(R.D.TimmerenA.Darwinkel)

87.3.09
EH
40.3.01
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7a. Optimalisatie van de onkruidbestrijding
215. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen inakkerbouwgewassen
R.Y. vander Weide,J. Jonkers,A. Darwinkel,J.K. Ridder, R.D. Timmer, CE.Westerdijk,H.W.G. Floot,RM.T.M. Geelen, A.H.J.Ropsen K.Wijnholds,
voorsuikerbieten, in samenwerkingmet1RS
36.3.12
Gezien de noodzaak het herbicidengebruik te reduceren, is een bredere inzet
gewenst van mechanische onkruidbestrijding eventueel in combinatie met lagere
doseringen herbiciden. Dit kan aanpassing van de teeltwijze (plantverband, zaaitijden etc.) vereisen. Het bedrijfssystemen-onderzoek voor de akkerbouw heeft met
name op het gebied van de onkruidbestrijding in teelt en bedrijfsverband behoefte
aan een krachtige ondersteuning met deelonderzoek. Sinds de start van dit project
in 1990, werken onderzoekers van de ROC's, TOA en TOB samen om diverse
aspecten van de geïntegreerde onkruidbestrijding te onderzoeken. De sinds de
start van het project behaalde resultaten alsmede de bedrijfseconomische analyses
werden gerapporteerd tijdens eenthemadag 'Duurzame onkruidbestrijding' (themaboekje nr. 15). In 1994wordt het onderzoek in koolzaad afgesloten. Het onderzoek
naar de mogelijkheden om bespuitingen van het lage doseringssysteem in suikerbieten te vervangen door een egbehandeling (OBS en Vredepeel) en de verhoging
van het nachtvorstrisico bij mechanische onkruidbestrijding in aardappelen ('t
Kompas) worden in 1994voortgezet. Verschillende systemen van mechanische onkruidbestrijding in de stamslabonen (Kompas, Vredepeel en PAGV), in wintertarwe
(Kandelaar en Kollumerwaard) en zomergerst (Kollumerwaard, Kompas en OBS)
krijgen opnieuw de aandacht.
216. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van detoepassingsmethode
R.Y. van der Weide,R.D. Timmer, H.W.G.Floot en M. Tramper, in samenwerking
metde PD
36.3.11
Als één van de maatregelen ter vermindering van het verbruik van herbiciden
(tweede hoofdlijn van het MJPG) wordt de toepassing van verlaagde doseringen
aangedragen. In diverse gewassen (onder andere suikerbieten, peulvruchten en
wortelen) is gebleken dat door een gedeelde toepassing van laag gedoseerde
herbiciden op zeer gevoelige kiemplanten van onkruiden het bestrijdingseffect
verbeterd, de selectiviteit verhoogd en de hoeveelheid middel gereduceerd kan
worden. Uit Deens onderzoek is bekend dat aanzienlijke besparingen kunnen
worden verkregen door de dosering aan te passen aan de omstandigheden (aanwezige soorten en grootte van het onkruid en omgevingsomstandigheden). Om te
onderzoeken in hoeverre de Deense ervaringen ook voor Nederlandse situaties
toepasbaar zijn, worden op Ebelsheerd en de Rusthoeve proeven aangelegd met
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doseringsreeksen op verschillende tijdstippen toegediend in wintertarwe en in
zomergerst. Ook A.J.W. Rotteveel van de PD verzamelt hiertoe op diverse locaties
in Nederland informatie. Verder wordt de proef op Heino herhaald, waar met
behulp vandoserings-reeksen op onkruid van verschillende grootte, de mogelijkheden voor aangepaste doseringen in maïs onderzocht worden. Doseringen van
eventuele bespuitingen ter aanvulling van het eggen in de maïs kunnen met behulp
van deze kennis geoptimaliseerd worden.
217. Toetsingvanduurzameonkruidbestrijdingsstrategieën inaardappelen
E.Th.J. Schouten,H.PVersluis, K.H. Wijnholds
enP.M.T.M. Geelen

nieuw BEM/WS/KP/WR/VP

Voor de onkruidbestrijding met minder herbicideninzet in aardappelen wordt gebruik gemaakt van aanpassing van tijdstip en wijze van rugopbouw in combinatie
met mechanische bestrijding, LDS en zonodig onderbladbespuiting. Op de diverse
ROC's zullen de verschillende strategieën afhankelijk van grondsoort en onkruidsituatie worden getoetst. Daarbij zal een vijftal objecten in alle proeven gelijk zijn.
Daarnaast wordt op WS en BEM de proef nog een jaar voortgezet, waarbij de
aandacht vooral gericht is op het vaststellen van verschillen in gevoeligheid voor
het herbicide Sencor van enkele aardappelrassen.
218. Ontwikkelingvaneeneconomische enduurzame mechanischeonkruidbestrijdinginmaïs
R.Y. vander Weide, DA. vanderSchans, in samenwerking metAB-DLO
enLUW-VPO

36.3.17

Uit onderzoek werd duidelijk dat éénjarige onkruiden in maïs vaak zonder opbrengstreductie, mechanisch bestreden kunnen worden. Gezien de noodzaak het
herbicidengebruik te reduceren en de problemen met resistente onkruiden inmaïs,
is een bredere inzet van mechanische onkruidbestrijding in maïs gewenst. Daartoe
dient onderzocht te worden of de economische haalbaarheid vergroot kan worden
door het aantal werkgangen te verminderen door de intervallen tussen de bewerkingentevergroten of door gebruik te makenvan schadedrempels (AB-DLO). Daar
zaadproduktie van de onkruiden niet geheel voorkomen wordt, moet verder worden vastgesteld of verschillende bestrijdingsstrategieën ook op de langere termijn
haalbaar zijn. Gedurende een meerjarig experiment op in eerste instantie één
locatie (Heino) worden verschillende bestrijdingsstrategieën vergeleken op duurzaamheid en economische haalbaarheid. LUW-VPO doet aanvullende waarnemingen naar het populatieverloop van het onkruid zwarte nachtschade.
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219. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrijdingsmethoden
R.Y. vander Weide en vacature, in samenwerking met
LUW-Grondbewerking en VPO enhetAB-DLO

36.3.16

Hoewel mechanische onkruidbestrijding perspectief biedt, resteren er nog enige
punten die nader onderzoek vereisen.Zo is het aantal werkgangen hoog enzijn de
resultaten slechts gedeeltelijk overdraagbaar naar andere gewassen en situaties.
Om vragen ten aanzien van de bedrijfszekerheid beter te kunnen beantwoorden,
het aantal proeven in nieuwe situaties te beperken en het aantal werkgangen tot
een minimum te reduceren, is inzicht vereist in het bestrijdend effect op verschillende soorten en grootten van onkruid en de selectiviteit in gewassen bij verschillende
werktuiginstellingen en omgevingscondities (grondstructuur en weer). Op Heino en
het PAGV wordt opnieuw een aantal typen onkruiden en gewassen op verschillende diepte gezaaid en op verschillende tijden met verschillende instellingen geëgd.
Daarbij zullen de effecten van het eggen op de grondstructuur ook aandacht
krijgen (LUW-grondbewerking). LUW-VPO onderzoekt wanneer en hoelang een
aantal onkruiden in hun witte draden-stadia is. AB-DLO levert aanwezige proefgegevens over de snelheid van de aanvangsgroei van een aantal onkruiden bij verschillendetemperaturen.
220. Onderzoek naar technische aspecten aan werktuigen voor de mechanische
onkruidbestrijding
vacature in samenwerkingmetLUW en1RS

17.5.09

Onderzoeken van de effectiviteit van de verschillende werktuigparameters en het
effect vanverschillende bodemparameters op de onkruidbestrijdende werking.
Komen tot een keuzecriterium voor optimale werktuigafstelling en tijdstip van
optimale werking. Gebruiken van de uitkomsten van detailonderzoek (in grondbak
van de vakgroep Grondbewerking) voor werktuigafstellingen voor veldproeven
(effect werksnelheid entandhoek bij onkruideggen). Omdat het bij hetschrijven van
deze tekst nog onzeker is, in hoeverre de vacature kan worden ingevuld,wordt dit
project in 1994tijdelijk onderbroken.
221. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt
R Baltus(NGC) enR.Y. vander Weide

36.3.14

Onderzoek dat in het kader van dit project heeft plaatsgevonden, heeft zich met
name gericht op de bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras en de bestrijding van ruw beemdgras in veldbeemd- en Engels raaigras. Dit project wordt op 1
apni 1994 afgesloten. De resultaten zullen gepresenteerd worden in het PAGV
jaarboek 1993 - 1994. Onderzoek aan onkruidbestrijding in de graszaadteelt zal
binnen projektnummer 36.3.18worden voortgezet.

98

222. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt
P. Baltus(NGC), G.E.L BormenR.Y. vander Weide

nieuw 36.3.18

Dit nieuwe projekt bevat drie onderzoeksaspecten:
1. Onderzoek naar verlaagde doseringssystemen; uit onderzoek in andere gewassen is gebleken dat het mogelijk is op de inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen te
besparen door op jonge onkruiden te spuiten. De (on)mogelijkheden van aanpassing van de doseringen zullen ook inde graszaadteelt worden afgetast.
2. Onderzoek aan mechanische onkruidbestrijding; onderzoek in Engels raaigras
op zandgrond en Westerwolds raaigras op klei zal worden voortgezet. Als vertrekpunt voor verder onderzoek zaleen literatuurstudie worden uitgevoerd.
3. Onderzoek naar bestrijding van specifieke probleemonkruiden; dit jaar wordt
onderzoek gedaan aan de bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras en aan
de bestrijding van duist, straatgras en kamille in Engels raaigras.
223. Onkruidbestrijding inuien
L Hoekstra

65.3.05

Het project was hoofdzakelijk gericht op de vervanging van difenoxuron bij de
onkruidbestrijding na opkomst. Afsluiting vindt in 1994 plaats door middel van een
artikel in hetjaarboek.
224. Onkruidbestrijding inzaaiuienoplössgrond
P.M.T.M. Geelen

nieuwWR

In dit project zal speciaal voor de situatie op de lössgrond gekeken worden naar
de alternatieven voor het verdwenen middel difenoxuron (Lironion) gericht op de
bestrijding van de probleemonkruiden bingelkruid en hondspeterselie.
225. Geïntegreerde onkruidbestrijdingzaaiuien
L Hoekstra

65.3.15

Het project wordt in 1994afgesloten door middelvan een artikel in het jaarboek.
226. Deoptimalisatievanonkruidbestrijding in groentegewassen
J. Jonkersen diverseregionaleonderzoekers

36.3.06

Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in.
Daarbij komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding.
Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder
belasting voor het milieu, bestrijding van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden
en het tegengaan van resistentie. Ook de toepassingstechniek van de herbiciden is
vanbelang.
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Een deel van dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van toepassingen na
opkomst van het gewas en heeft betrekking op het Lage-Dosering-Systeem (herhaalde toepassing van lage doseringen in combinatie met een hulpstof). Uitresultaten van eerder uitgevoerd onderzoek bleken enkele toepassingen perspectief te
bieden. In 1994 wordt dit onderzoek voortgezet. Afhankelijk van probleem en
gewas zal het onderzoek zowel op het PAGV als op de ROC's worden uitgevoerd.
Proeven zijn aangelegd in groene asperges (Zwaagdijk), stamslabonen (PAGV, 't
Kompas,Vredepeel), kool (Zwaagdijk), kroten (Zwaagdijk) en prei (Meterik).
Op ROC 't Kompas krijgt de mechanische onkruidbestrijding in radicchio rosso
aandacht. Een aantal plantverbanden, waarbij goed machinaal geschoffeld kan
worden, zalworden onderzocht.
227. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen
J.Jonkers

36.3.07

Regelmatig worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Om deze gewassen te
kunnentelen,isook hier een goede onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek
isvooral gericht op detoepassing van middelen die in grotere gewassen reeds zijn
toegelaten. Tevens wordt waar mogelijk gekeken naar gedeelde toepassingen of
Lage-Dosering-Systemen. In 1994 worden de resultaten van eerder uitgevoerd
onderzoek in knolvenkel (Zwaagdijk, Valthermond, Meterik) geëvalueerd. Mede in
het licht van het veranderende toelatingsbeleid zal bezien worden, in hoeverre
aanvullend onderzoek wenselijk is.
228. Invloedvanruimererijenafstandbijlaatgezaaide conservenerwten
A.H.J.Rops
Om de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding te vergroten, worden
drie rassen conservenerwten op drie rijenafstanden en op drie tijdstippen gezaaid.
De indruk bestaat, dat bij bepaalde rassen door later zaaien de opbrengst wordt
gedrukt. Indeze proef zal ditworden nagegaan en kanworden vastgesteld of deze
rassen geschikt zijnvoor mechanische onkruidbestrijding.
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7b. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten in de akkerbouw
229. Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussenbespuitingenopde bestrijdingvan Phytophthora inaardappelen
J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.36

De mate van loof- en knolbescherming tegen Phytophthora zal in het onderzoek
worden vastgesteld. Het onderzoek is gericht op de loofbescherming (drie proeven) en op knolbescherming (twee proeven).
In het onderzoek ten aanzien van loofbescherming wordt onderzocht welkecombinaties van behandelingen (middelen, doseringen en interval van bespuitingen)
voldoende bescherming bieden bij een vatbaar en minder vatbaar ras. Plaatsen:
ROC's Kollumerwaard, 't Kompas en Rusthoeve. In deze proeven wordt ook een
bestrijding volgens het PROPHY-adviesmodelgetoetst.
In het onderzoek ten aanzien van knolbescherming wordt nagegaan inwelke mate
verschillende combinaties van middelen/doseringen de knol beschermen tegen
Phytophthora. Plaatsen: PAGVen ROCKollumerwaard.
230. Epidemiologie vanPhytophthora infestons en effect hierop van fungiciden en
klimaatomstandigheden
H.T.A.M. Schepers

34.3.15

Onderzoek naar de omstandigheden die nodig zijn voor knolaantasting en de
invloed hierop vanfungiciden zalworden voortgezet. Ineentweetal proeven op het
PAGV en ROC De Waag wordt de epidemie in behandelde en onbehandelde
veldjes indetailgevolgd.
Ineentweetal proeven op het PAGVwordt de regenvastheid vanfungiciden onderzocht. Ineen modelopstelling wordt het effect van de regenintensiteit en regenhoeveelheid alsmede de invloed van de droogperiode tussen spuiten en regen bekeken.
231. Lagedoseringen-fungiciden inwintertarwe
H.T.A.M. Schepers,H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen

nieuw 32.3.09

In diverse landen zijn al goede ervaringen opgedaan met het toepassen van lage
doseringen. Op deze wijze kunnen kosten worden bespaard en kan de milieubelasting worden verminderd. Voorwaarde voor succes is het op hetjuiste (=vroege)
moment toepassen van een lage dosering van het meest geschikte fungicide. In
een tweetal proeven op ROC Ebelsheerd en ROC Wijnandsrade zullen diverse
strategieën worden getest. Bestrijdingen van meeldauw, roest en Septoria zullen
plaatsvinden aan de handvan gewasstadia en aantastingsniveau's.
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232. Bestrijdingvanblad-enaarziekteningranen
H.W.G. FlootenK.H. Wijnholds

EH/KP/KB

Op Ebelsheerd wordt een proef voortgezet waarin gekeken wordt naar enkele
nieuwefungiciden enenkele toepassingstijdstippen inwintertarwe.
Op 't Kompas en Kooijenburg worden enkele nieuwe fungiciden getoetst voor
toepassing inde roggeteelt.
233. Onderzoek naar beperking van het optreden van en schade door verbruiningsziekte inkarwij
A. Evenhuis, in samenwerkingmetIPO-DLO

52.3.11

Het onderzoek naar de verbruiningsziekte bevindt zich in de afrondende fase. de
laatste veldproeven worden medio 1994 afgesloten en tevens wordt in 1994 aan
het eindverslag van dit project gewerkt.
In 1994 wordt verder gewerkt aan het belang van de potentiële inoculumbronnen.
De overleving van de schimmel in of op het zaad, in gewasresten, op andere
gewassen in het bouwplan en op dicotyle onkruiden zullen door middel van käsen veldproeven onderzocht worden. In samenwerking met IPO-DLO zal getracht
worden een snelle toets te ontwikkelen om zaadbesmetting te kunnen bepalen.
Tevens zal verder gewerkt worden aan de bepaling onder welke omstandigheden
de schimmel zich in het veld vermeerdert en verspreidt. Aan isolatie van de schimmel uit de grond wordt verder gewerkt. Demogelijkheden voor de ontwikkeling van
een biotoets wordenverkend.
In de tweede plaats is een aantal proeven erop gericht de schade door Mycocentrosporaacerinate beperken. Inveldproeven wordt getracht verbruining in karwijte
beperken door het aanpassen van de plantdichtheid. In een praktijkperceel komt
een proef met betrekking tot bestrijding van de ziekte door middel van volleveldsbespuitingen met Rovral.Zaaizaadontsmettingkrijgt ook aandacht.
In samenwerking met CPRO-DLO zal een tweede selectieronde op de aanwezigheidvan resistentie tegen verbruining worden uitgevoerd.
Tenslottezalgewerkt worden aaneen beschrijvingvandewortelaantasting.
234. Perspectieven voor kostenverlaging in de graanteelt door middel van het
gebruikvanurean(AHL)
R.D.Timmer

nieuw 40.8.02

De verdergaande dalingen van de graanprijzen maken nader onderzoek nodig
naar de mogelijkheden van kostenbeperking. Eén van de mogelijkheden is het
vervangen van de korrelvormige N-meststof KAS door de vloeibare meststof AHL
("ammonium-harnstoff-lösung"). In Duitsland wordt deze meststof op steeds meer
bedrijven toegepast, omdat de prijs hiervan aanzienlijk (20-25%) lager is, dan die
van KAS. Bovendien kan deze meststof mogelijk ook als toevoeging bij bespuitingen (fungiciden, herbiciden) worden gebruikt, waardoor mogelijk minder actieve
stof nodig is.Veldproeven zullenworden uitgevoerd te Lelystad en Ebelsheerd.
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7c. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten inde vollegrondsgroenteteelt
235. Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen
R.Meier

34.3.04

Door onderzoek wordt getracht om voor de meestschadelijke schimmelziekten een
gelegaliseerde toepassing van reeds, in andere gewassen toegelaten fungiciden,te
verkrijgen.
236. Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor
chemische bestrijdingvanonkruidenenschimmels indevollegrondsgroenteteelt
J.T.K. Poll,H.H.H. Titulaer, J. Jonkers,R.Meier, A.J.M. Embrechts,
K.J.Osinga,R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

99.4.16

Onderzocht wordt of door bodembedekking (met mulches) het gebruik vangewasbeschermingsmiddelen verminderd kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd
met de gewassen kropsla, ijssla,radicchio rosso,groene asperges en herfstprei op
de ROC's te Breda,Westmaas,Valthermond en Zwaagdijk.
237. BestrijdingvanBotrytisenStemphyliuminasperge
J.G.M. Jeurissen

MV

In 1993iste Meterik onderzoek gestart om de bestrijding van Botrytis en Stemphyliumte optimaliseren. Ditonderzoek wordt uitgevoerd op een plantenveld om reeds
binnen éénjaar gegevens te kunnen verzamelen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van nieuwe middelen maar ook naar het tijdstip en de middelenkeuze van
reedstoegelaten middelen.
238. Epidemiologie vanSeptoria apiicola en de mogelijkheden van eenwaarschuwingssysteem
H.T.A.M. Schepers,R.Meier, A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 34.3.18

Bladvlekkenziekte veroorzaakt door Septoria apiicola is een algemeen voorkomend
probleem in selderijgewassen. In een kasproef op het PAGV wordt nagegaan of
snij- en groenselderij kunstmatig kan worden besmet en wordt de effectiviteit van
eenaantalfungiciden beproefd.
In een tweetal proeven op ROC Noord-Brabant en ROC Zwaagdijk worden de
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meest effectieve fungiciden getest en de weersomstandigheden waaronder de
ziekte voorkomt vastgesteld.
239. Effect vanrijenafstanden plantdichtheid op mate van Botrytjs-aantasting bij
stamslaboon
J.J. NeuvelenK.J.Osinga

89.8.11

Dit project wordt in 1994metverslaggeving afgerond.
240. Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren
P.M.T.M. Geelen

VP

Op ROC Vredepeel wordt in een veldproef nagegaan hoe groot de schade is die
door witte roest inschorseneren wordt veroorzaakt.
241. Bestrijdingvanroest inpreimeteenminimumaantaltoepassingenvan fungiciden
R.Meier, A.J.M.Embrechts, J.G.M. JeurissenenJ. de Kraker

34.3.13

Dit project zal met een verslaglegging worden afgerond. Voortzetting vindt voor
een deel plaats in project 34.3.17.
242. Onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor
Puccinia allii(roest) inprei.
H.T.A.M. Schepers,R.Meier, A.J.M. Embrechts
enJ.G.M. Jeurissen

nieuw 34.3.17

Invervolg op project 34.3.13 zullen alle proefresultaten die beschikbaar zijn en die
door middel van literatuuronderzoek nog verder worden verzameld, worden geïnventariseerd. Een aanzet tot aanvullend onderzoek (vanaf 1995) dat nog nodig is
omte kunnen komentot eenwaarschuwingssysteem, wordt gegeven.
243. Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten
vanprei
A.J.M.Embrechts
In een onderzoek dat inmiddels een aantal jaren gaande is, wordt nagegaan wat
de invloed is van de plantmethode op de groeisnelheid, kwaliteit en gevoeligheid
voor ziekten. De laatste jaren is vooral aandacht besteed aan de ruggenteelt. Een
probleem daarbij is het nazakken van de rug, waardoor extra diep geplant moet
worden om eenvoldoende lange witte schacht te krijgen.Als gevolg van dit diepere wegplanten hebben de planten een trage begingroei. In een proef zal worden
gekeken naar de mogelijkeheden om de ruggen eerst aante leggen en hier in een
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NB

later stadium gaten inte ponsen enteplanten.
244. Onderzoek naardemogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprotinuien
C.L.M, de VisserenR.Meier

65.3.13

Het onderzoek zal in 1994met verslaggeving worden afgesloten.
245. Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
hetneveneffect hiervanopkoprot
C.L.M, de VisserenL.Hoekstra

65.3.10

Hetonderzoek zalin 1994metverslaggeving wordenafgesloten.
246. Onderzoek naardeverbeteringvandebestrijdingvanvalsemeeldauwinuien
ennaarde mogelijkhedenvoorgeleidebestrijding
C.L.M. de VisserenM. Tramper

nieuw 65.3.20

In vervolg op een literatuuronderzoek in 1993 zal in 1994 gestart worden met
veldproeven op ROC Rusthoeve. In deze veldproeven zullen drie sporen gevolgd
worden. Op de eerste plaats zalonderzocht worden in hoeverre via een plantgoedbehandeling (thermisch dan wel chemisch) de primaire infectiebron gereduceerd
kan worden. Vervolgens zal getracht worden in zaaiuien middelen te screenen op
hun effect op valse meeldauw. Het effect op bladvlekkenziekte zal in de beoordeling worden meegenomen. In deze proef zullen bovendien metingen worden verricht aan het micro-klimaat op basis waarvan bezien zal worden in hoeverre een
systeem van geleide bestrijding mogelijk is,zoals dat ook voor bladvlekkenziekte is
ontwikkeld engetest.
247. Beperkingvanwitteroestinspruitkoolmetfungicidenenmindergevoelige/resistenterassen
R.Meier, M.E.T. Vlaswinkel enW. Sukkel

34.3.12

Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige
toepassingstechniek. Tevens wordt nagegaan of er een relatie bestaat tussen
relatief makkelijk te meten klimaat-parameters (temperatuur en luchtvochtigheid) en
het optreden vanwitte roest.
248. Beperkingvanschermrotbijbroccoli
J.J. Neuvel,CR de Moei,K.J. OsingaenR.C.F.M. vanden Broek

78.3.14

Schermrot van broccoli kan grote schade veroorzaken. Het wordt veroorzaakt door
de bacterie Pseudomonasmarginalis,maar ook de bacterie Erwiniacarotovora is
erbij betrokken. Deziekte komt met name ineen natte periode naarvoren.
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Hetveldonderzoek van 1993isgericht op toetsingvanrasverschillen in samenhang
met het gewastype (Lelystad, ROC Zwaagdijk en ROC Valthermond); op het ROC
te Zwaagdijk zal bovendien een proef worden uitgevoerd in een kas. Daarnaast zal
in Lelystad een veldproef worden uitgevoerd met het scheppen van een droger
micro-klimaat door afsnijden van bladeren en droogblazen van de schermen met
behulp van eenspuitmachine met luchtondersteuningsapparatuur. Indeze proef zal
ook worden nagegaan welk effect een Mg- of een Mn-bespuiting heeft op het
ontstaan van schermrot.
249. Effect vanteeltmaatregelen bijChinese koolop de gevoeligheid voor ziekten
enplagen
R.C.F.M. vanden Broek

NH

In het kader van het project produktverbetering en milieuvriendelijke teelt is in 1992
op ROC Zwaagdijk aandacht besteed aan teelt op ruggen, grondbedekking en
afdekking met insektengaas op Chinese kool. De gevoeligheid voor natrotbacterie
en schade door de koolvlieg kan mogelijk beperkt worden. Het onderzoek wordt in
1994voortgezet.
250. Meeldauwbestrijdinginspruitkool
M.E.T. Vlaswinkel

nieuwZW

In 1993 is onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de bestrijding van echte
meeldauw in spruitkool. Ineenveldproef worden verschillende fungiciden getoetst.
Het onderzoek wordt in 1994voortgezet.
251. Chemische bestrijdingvanMycosphaerella inbloemkool
R.C.F.M. vanden Broek

nieuw NH

In nader overleg met de PD en de chemische industrie zal bezien worden of veldonderzoek in bloemkool zinvolen nodigis.
252. BestrijdingvanechtemeeldauwinpeenmetMilsana
CAM. Schouten

nieuwWG

In 1994 zal in een veldproef het biologisch preparaat Milsana onderzocht worden,
omdat dit middel een weerstandsverhogend effect zou hebben en daarmee het
gewas minder gevoelig voor met name echte meeldauw. In de glastuinbouw wordt
dit preparaat eveneens onderzocht in komkommer.
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7d. Optimalisatievandebestrijdingvanplagen
253. Beperking inzetinsecticidenindesuikerbietenteelt
H.W.G. Floot

EH

Getoetst wordt of bij de bestrijding van bodeminsekten (miljoenpoten, bietekevertje)
ook bij een zware aantasting kan worden volstaan met een zaadbehandeling (pil)
ten opzichte van Curater granulaat-toepassing.
254. Bestrijdingvanbladluizeninverschillendesoortensla
A. Ester, A.J.M.Embrechts, M.E.T. Vlaswinkel enC.A.M. Schouten

nieuw 35.3.14

Het onderzoek naar toepassing op het zaad van enkele insekticiden tegen bladluizen in ijssla wordt voortgezet (voorheen project 35.3.08) te Lelystad, Breda en
Westmaas). In deze proeven zal naast zaadbehandeling ook (aanvullende) gewasbehandeling onderzocht worden. Tevens zal in dit onderzoek aandacht geschonken worden aan de invloed van seizoen en plantgrootte op de bladluispopulatie.
Voorts zullen waarnemingen verricht worden aan de populaties van eventuele
natuurlijkevijanden.
255. Voorkomingvanschadeveroorzaaktdoortripsindegewassenpreienkool
A. Ester, A.J.M.Embrechts, CAM. Schouten,R.C.EM, vanden Broeken
J.G.M. Jeurissen
nieuw 35.3.13
In veldproeven worden de mogelijkheden van met insekticiden gecoat preizaad
onderzocht op effect tegen trips. Uit oriënterend onderzoek in 1993 lijkt deze
methode perspectief te hebben en zal verder onderzocht worden op twee proeflocaties in 1994 (NB en WG). In deze veldproeven zal met name gekeken worden
naar de effectiviteit tegen trips en tevens zal aandacht geschonken worden aan de
ontwikkeling van de trips-populaties en aan de populaties van natuurlijke vijanden.
In een kasproef zal de fytotoxiciteitsgrens van de coating op het zaad worden
onderzocht (Lelystad). Ineen veldproef te NBzal nagegaan worden,wat het effect
van spuittechniek is op de effectiviteit van de chemische bestrijding vantrips. Bij de
firma Koppert is door middel van laboratoriumproeven gevonden dat de schimmel
Verticilliumlecanii eenbestrijdende werking tegen Thripstabaci heeft. Veldproeven
(bij het IPO-DLO) hebben tot dusver geen effect aangetoond als gevolg van de
lagere relatieve luchtvochtigheid onder veldomstandigheden. Op ROC NoordBrabant zal gezocht worden naar teeltmaatregelen die een praktijktoepassing van
Verticillium mogelijk maakt. In oriënterend onderzoek wordt nagegaan welke behandelingen c.q. ontsmettingen toegepast kunnen worden om het opgerooide
plantgoed van prei vrijte maken van trips. Ineen proef te Zwaagdijk zal nog gekekenworden naar de mogelijkheid om trips te bestrijden met roofwantsen (Orius) in
het gewas sluitkool. Tevens zal hier nagegaan worden, wat het effect kan zijn van
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het planttijdstip van witte kool op de ontwikkeling van trips. De proef met chemische bestrijding in sluitkool is na drie jaar onderzoek afgesloten. De proef met
biologische bestrijding met een schimmelpreparaat dat bij signalering van de trips
inde kool gespoten wordt, wordt op ROCZwaagdijk voortgezet.
256. Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en
sluitkool
J.G.M. JeurissenenR.C.F.M. vanden Broek,in samenwerking
metIPO-DLO

MV/NH

In Meterik wordt het effect van ondergroei met klaver op de trips-populatie in prei
bestudeerd. Een probleem bij de uitvoering van dit onderzoek is de concurrentie
naar een type klaver dat kleiner blijft of een ander teeltsysteem. Het onderzoek
wordt in 1994met eenverslaggeving afgesloten.
257. Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de worteMieg,
Psila rosae, inpeen
JA. SchoneveldenA.Ester, in samenwerkingmetde PD

58.3.10

Het middelengebruik voor de bestrijding van de worteMieg kan door toepassing
van zaadcoating aanzienlijk worden beperkt. Om het middelengebruik voor de
tweede (gewas) behandeling te beperken, zal getracht worden een geleide bestrijding te ontwikkelen.
In 1994 zal het toetsen van het signaleringssysteem en het verschijningsmodel
worden voortgezet op de meest risicovolle plaatsen.Tevenszullen bedrijven die het
systeem alwillengebruiken,begeleidworden.
Zo mogelijk wordt de effectiviteit van enkele middelen entoepassingswijzen onderzocht in een proef op hetPAGV.
258. BestrijdingworteMieg inknolselderij door zaadbehandelingen/oftraybehandeling
H.P. Versluis

ZW

Wanneer voldoende perspectief blijkt, zal het onderzoek worden voortgezet naar
de mogelijkheid omvoor bestrijdingvan deworteMieg inknolselderij de benodigde
hoeveelheid middel terug te dringen. De toenemende toepassing van kluitplanten
biedt wellicht de mogelijkheid ditviazaadbehandeling te realiseren.
259. Geleide bestrijdingvankoolgalmuginbloemkool
R.C.F.M. vanden Broek, samenmetmedewerkers vande PD

NH

Op ROC Zwaagdijk werd aansluiting gezocht bij het project van de Plantenziektenkundige Dienst naar de signalering van de koolgalmug. Aan hand van de waarnemingen zouden bij bepaalde drempelwaarden een bestrijding worden uitgevoerd.
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De signalering met vangbakken gaf een te grote spreiding binnen een perceel. In
1994 zal worden nagegaan, of zaadcoating met een insekticide tegen koolgalmug
perspectief biedt.
260. Optimalisatie vande kooMiegbestrijding
A. Ester, R.C.F.M. vanden Broek, A.J.M.Embrechts, CR deMoei,
H.RVersluis enM.E.T. Glaswinkel

35.3.06

Het onderzoek naar het moment van een kooMiegbestrijding in spruitkool met
behulp van een signaleringsveldje bloemkoolplanten met eilegvallen is metverslagleggingafgesloten.
Ook het onderzoek naar de bestrijding van de made van de koolvlieg in bloemkool
enspruitkoolviazaadcoating met insekticidenwordt metverslaglegging afgesloten.
Het onderdeel op proeftuin Noor-Brabant, waarbij eenaantal middelen encombinaties van middelen gescreend werden ter bestrijding van de koolvlieg in Chinese
kool,wordt metverslaglegging afgesloten.
Op ROCWestmaas zal nog eens gekeken worden naar de werking van de coating
bij een zeer vroege planting van spruitkool. Dit zal worden gedaan bij zowel losse
planten als kluitplanten.
261. Gebruikvaninsektengaasbij plaagbestrijding
A. Ester, A.J.M.Embrechts, R.C.F.M. vanden Broek, C.F.G. Kramer
enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.10

Bestrijding van bladluis en nerfmineervlieg in ijssla met behulp van verschillende
maten in diameter van insektengaas als alternatief voor een chemische bestrijding
wordt metverslaglegging afgesloten.
262. Bestrijdingvanbonevlieg (Deliaplatura) instamslaboondoor middelvaneen
zaadbehandeling.
J.J.NeuvelenH.RVersluis

nieuw89.3.12

De huidige zaadbehandeling met AAtifon (thiram/dichlofenthion) zal naar alle waarschijnlijkheid over enkelejaren verboden worden in Nederland. In 1994zalveldonderzoek starten naar alternatieve middelen als zaadbehandeling op de locaties
Lelystad enWestmaas.
263. Invloedvande plantgroottevanpreiopde uievliegaantasting
A.J.M.Embrechts

nieuw NB

In een veldproef zal de invloed van de plantgrootte en zaaitijdstip van prei op
aantasting door de uievlieg onderzocht worden. Deeerste vlucht van uievlieg treedt
namelijk medio april op en kan dan grote schade veroorzaken in het plantenbed
met een klein gewas. Bij eengroter gewas blijkt de schade veelalveel geringer.
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264. Beheersingvannaaktslakken
A. Ester, A. Darwinkel, J.G.N. Wander, P.M.T.M. Gee/en,
CR de Moeien H.W.G. Floot

35.3.12

In proeven in winterkoolzaad en wintertarwe zal in voor- en najaar de populatieopbouw van slakken in de verschillende objecten (behandelingen) met behulp van
slakkenvallen (matjes van Bayer) engrondmonsters gevolgdworden (EH).
In de nazomer van 1993 is het onderzoek naar beperking van slakkenschade in
koolzaad (EH) voortgezet in het volggewas wintertarwe. Na de oogst van het
koolzaad wordt tevens de werking van verschillende grondbewerkingen en van
enkele chemische behandelingen (granulaat en zaadbehandeling) op de slakkenpopulatie en de slakkenschade nagegaan.
Voortzetting in 1994 van het onderzoek naar de bestrijding van slakken in suikerbieten op erosiegevoelige gronden van Zuid-Limburg. De mogelijkheden van cultuurmaatregelen, methiocarb en kalkstikstof worden voor en na het zaaien onderzocht. Met slakkenvallen zullen de populaties in de verschillende objecten gevolgd
worden (WR).
Tevens zullen de perspectieven onderzocht worden van het spuiten van "natuurlijke"afweermiddelen op het gewas spruitkool. Het doel van dit onderzoek is,om het
gewas spruitkool vanaf het moment van de eerste aanwezigheid van spruitjes te
beschermen tegen slakken in de plant. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het "Rothamsted Experimental Station"in Engeland. Deze proefvelden
worden medio augustus en oktober aangelegd op ROC Ebelsheerd en op de
Engelse proefboerderijte Harpenden.
Tevens zal in eenveldproef getracht worden om een bestrijdingsstrategie in spruitkool te ontwikkelen op basis van een combinatie van bestaande middelen en
tijdstippen (WS).
In laboratorium- en kasexperimenten zullen diverse chemische en biologische
preparaten op enkele soorten naaktslakken beproefd worden (PAGV); onder anderealszaadbehandeling vanwintertarwe.
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7e. Optimalisatie van de toediening van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
265. Vermindering vanfungiödegebruik doorinzetvan nieuwespuittechnieken
R.Meier, A.H.J.Rops,H.PVersluis, vacature, A.J.M. Embrechts,
M. vanUzendoornenH.W.G. Floot, in samenwerkingmetandere
proefstationsen DLO

34.3.14

In diverse veldproeven zal de gangbare spuittechniek vergeleken worden met de
spuittechniek met luchtondersteuning/luchtmenging, waarbij doseringseffect en
verschillende spuitintervallen onderzocht worden.
Phytophthora infestansinaardappelen (De Kandelaar en Kollumerwaard)
Botrytisaclada inuien (PAGV)
Pucciniaporri in prei (Noord-Brabant)
Botrytis intulp en lelie (DeWaag)
Project mede in het kader van onderzoeksfonds MJPG en in nauwe samenwerking
met andere proefstations (met name LBO en PFW), IMAG-DLO, SC-DLO en ABDLO. Het jaar 1994 is het laatste proefjaar van dit project, waarna het project in
(voorjaar) 1995afgesloten zalworden door middelvan de eindrapportage.
266.

Ontwikkelingvan meettechniekenten behoevevan onderzoektoedieningstechniekvan gewasbeschermingsmiddelen

vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.3.06

In verschillende gewassen doen van detailonderzoek naar verdeling en massabalansvan gespoten middelen als gevolgvan:
verschillende technieken
conventioneel
conventioneel en luchtondersteuning
luchtmenging
verschillende afstellingen
effect druppelgrootte (dop)
effect luchtdruk
effect rijsnelheid
Dit onderzoek zal voornamelijk worden uitgevoerd op de zogenaamde spuitbaan
op het PAGV. Omdat de invulling van de vacature bij het schrijven van deze tekst
nog niet gerealiseerd is, is het onzeker inwelke mate in 1994 inhoud gegeven kan
worden aan dit plan.
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267.

Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spurtvloeistoffen in
hetgewasinrelatietot de toedieningstechniek

vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.5.07

Inventariseren van de mogelijkheden van beeldverwerkingstechnieken voor het
kwantificeren van druppelverdelingen zoals nuvastgelegd op watergevoelig papier.
Zoeken naar mogelijkhedenvan insitu metenvan druppelgrootte-verdelingen.
Operationeel maken van een eventueel geschikt systeem voor de verwerking van
grote aantallen waarnemingen. Ondanks de vacature zal dit onderzoek in elk geval
doorlopen bij het IMAG-DLO.
268.

Effectvantoedieningstechniek op dedrift-emissieinde gewasbescherming

vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.5.08

Ontwikkelen en evalueren van meettechnieken voor het meten van drift. In de
praktijk op verschillende locaties met diverse technieken, doppen, watergiften en
ondersteuningssystemen drift meten op een baan naast een gespoten zwad en in
een aangrenzende sloot direct naast het spuitzwad. Proeven op de locaties PAGV
(uien, spruitkool), De Kandelaar (wintertarwe, aardappelen) en Oostwaardhoeve
(aardappelen). Ondanks de vacature zal dit onderzoek in elk geval doorlopen bij
hetIMAG-DLO.
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8. OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN
VERMINDERING VAN EMISSIES VAN
NUTRIËNTEN
Afgesloten projecten
*

Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van Rhizobium-bacteriënbijstamslaboon
(J.J.Neuvel)
89.2.10

*

Stikstofrijenbemesting bijsuikerbieten
(H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,E.Th.J. Schoutenen
M. Tramper, in samenwerkingmet1RS)

KW/KL/BEM/RH
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8a. Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt
269. Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
vande grondendeopbrengstenkwaliteitvandegewassen
E.Th.J. Schouten

27.2.53

In dit meerjarige proefveld ligt sinds 1933 een strook waarop geen organische
bemesting wordt toegepast. In de loop der jaren zijn hier zes stroken met diverse
vormen van organische bemesting toegevoegd. De zes vormen van organische
stof-voorziening worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en
de opbrengst en kwaliteit van de gewassen. In 1994 wordt de werking van de
organische bemesting op wintertarwe getoetst.
270. Gebruikswaardevandierlijkemestinhetveenkolonialebedrijf
K.H. Wijnholds

KP

De meerjarige proeven op ROC 't Kompas zijn door de regio in iets gewijzigde
vorm voortgezet waarbij zowel varkens- en kippedrijfmest is gebruikt. De werking
van beide mestsoorten bleek goed te voorspellen op basis van het minerale Ngehalte. Resteffecten van de dierlijke mest zijn niet waargenomen. De proeven
worden afgesloten en de resultaten verwerkt in een verslag. Het onderzoek naar
het effect van chloor op de kwaliteit en opbrengst van zetmeelaardappelen wordt
nog we!voortgezet.
271. Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot gewasgroeien meststofbenutting
W. vanDijk

96.2.27

Voor een hoge meststofbenutting is het nodig dat de omvang en het toedieningstijdstip van de bemesting zijn afgestemd op de gewasbehoefte. Daarnaast moeten
meststoffen tevens op een plaats worden aangeboden waar de maïsplant deze
spoedig kan onderscheppen. Op maïsland lijkt daarom gestreefd te moeten worden naar een plaatsing van de meststof waarbij enerzijds vervluchtiging beperkt
blijft en anderzijds een snelle onderschepping door wortels mogelijk wordt gemaakt. Bovendien is het niet ondenkbaar dat door een betere plaatsing van de
mest bespaard kan worden op de fosfaat- en stikstofrijenbemesting. Voorkomen
dient echter te worden dat dergelijke aanwendingstechnieken de structuur van het
zaaibed nadelig beïnvloeden. In 1993 is de oorspronkelijke proefopzet enigszins
gewijzigd met als doel de ondiepe toediening van mest verder te optimaliseren
door onder andere vernauwing van de tandafstand van de injecteur (homogenere
verdeling).
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272. Voorjaarstoediening van dierlijke mest in granen
R.D.Timmeren M. Tramper

40.2.01

Gebruik van dierlijke mest is uit kostenoogpunt interessant hetgeen zeker in de
graanteelt van belang is.Toediening inhet voorjaar betekent echter dat er door het
gewas gereden moet worden en daarmee mogelijk schade aan het gewas wordt
toegebracht. Ook is het effect van eenvoorjaarstoediening van dierlijke mest op de
opbrengst en kwaliteit onbekend in vergelijking met kunstmest (KAS). In proeven
zal een aantal bemestingssystemen met 0tot 100%dierlijke mest worden vergeleken. In Lelystad zal dit in wintertarwe en zomergerst gebeuren en op ROC Rusthoeve in de teelt van Zeeuwse Vlegel-tarwe (waarbij alleen dierlijke mest mag
worden gegeven). Als toedieningswijzen worden een sleepslangenmachine en een
sleufkoutermachine vergeleken.
273. Verliesarmetoedieningvandierlijkemestopkleigrond
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetAB-DLOenSC-DLO

nieuw26.2.13

In najaar 1994 wordt gestart met de aanleg van een veldproef te Lelystad voor
onderzoek naar verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond. Een hieraan
parallel lopende proef op kleigrond op proefboerderij 'De Bouwing' wordt uitgevoerd door AB-DLO en SC-DLO. Dezeproef is aangelegd in het najaar van 1993.
De testgewassen zijn achtereenvolgens aardappelen en suikerbieten. De mesttoedieningen vinden plaats in de nazomer (augustus/september) en in de nawinter
(februari/maart).
Deduur van het onderzoek istweejaar enwordt gefinancierd door FOMA.
274. Gebruikvandierlijkemestindegraszaadteelt
M. TramperenJ.G.N.Wander

nieuw 26.2.15

In Denemarken zijn gunstige ervaringen opgedaan met het gebruik van dierlijke
mest in de graszaadteelt. Gezien de potentieel lagere bemestingskosten is hiervoor
bij de Nederlandse telers belangstelling. Op ROC Rusthoeve zullen in tweedejaars
veldbeemdgras en Engels raaigras de effecten van na- en voorjaarstoediening op
de groei en opbrengst worden nagegaan.
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8b. Optimalisering van de fosfaat- en kalibemesting en
andere bemestingsaspecten
275.

Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende fosfaatvoorziening van
akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

J.Alblas,W. vanDijk en CA.Ph. vanWijk

25.2.14

In dit kortlopende project worden enige onderzoeksvragen geformuleerd die voortkomen uit het spanningsveld tussen enerzijds de beleidsinzet tot reducering van de
fosfaataanvoer en anderzijds een goede fosfaatvoorziening ten behoeve van een
goede produktie, in het bijzonder van groentegewassen. Rapportage vindt plaats in
de eerste helft van 1994.
276.

Acceptablefosfaatveriiezenbijevenwichtsbemesting

J.AlblasenS.Postma

nieuw26.2.14

In dit project is een aantal activiteiten gebundeld: te weten een onderzoek naar de
"fosfaatwerking van dierlijke meststoffen" en naar de "onvermijdbare afname van de
beschikbaarheid van fosfaat in de grond". Van beide onderzoeken wordt een deel
versneld uitgevoerd ten behove van de POM-studie "acceptabele fofaatverliezen bij
evenwichtsbemesting".
In dit project wordt samengewerkt met AB-DLO, NMI, PR, LUW, SC-DLO, IMAGDLO, LBO, IKC-AGV, RIVM en RIZA. Een deel van de financiering gebeurt door
FOMA.
277.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

A.H.J.Rops,in samenwerkingmetAB-DLO

KL

Op dit meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen worden
in 1994 zaaiuien geteeld. Er is behoefte aan meer gegevens over de invloed van
fosfaattoestand enfosfaatbemesting op de groei en opbrengst vanzaaiuien.
278.

Kalihoeveelhedenproefvelden

E.Th.J. Schouten
Op de Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en in Wieringerwerf (sinds
1959) wordt in een kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor
en het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. In 1994zal
op deze proef wintertarwe worden geteeld.
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25.2.52

279.

Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

H.H.H. Titulaer, M.E.T. VlaswinkelenH.P. Versluis

25.2.08

Op het P- en K-toestanden-proefveld te Lelystad zal in 1994 een nog nader in te
vullen gewas geteeld worden. Deopname en afvoer van de nutriënten zal gemeten
worden bij een optimale stikstofbemesting. De K-toestandenproef te Westmaas is
opgebouwd, waardoor zowel hoge als lage K-toestanden naast elkaar beschikbaar
zijn voor onderzoek. Het proefveld blijft vooralsnog slapend waarbij in 1994op het
gewas aardappel wordt geteeld.
De P-en K-toestanden-proeven uit hetverleden zullen verwerkt worden. Momenteel
staat het P- en K- onderzoek nog op een laag pitje. Mogelijk zal het fosfaatonderzoek vanaf 1994 meer aandacht krijgen. Medio 1994 zullen keuzes gemaakt worden omtrent het P-en K- onderzoek in de komende jaren. Samen met het AB-DLO
zal aan een betere onderbouwing van het fosfaatadvies in de vollegrondsgroenteteelt worden gewerkt. Aan het AB-DLO is meegedeeld, dat dit vanuit DWTfinancieel gesteund zalworden.
280.

Kalibemesting bijprei

J.G.M. Jeurissen,A.J.M.Embrechts, in samenwerkingmethetNMI

nieuw MV/NB

Door het NMI wordt in 1994 op de proeftuinen te Meterik en Breda vermoedelijk
veldonderzoek uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in de K-opname door prei.
Doel is om op basis hiervan een K-bijmestsysteem teontwikkelen.
281.

Invloedvankorrelmafsstroopdekalibehoeftevanzetmeelaardappelen

K.H.Wijnholds

KP

In een proef wordt nagegaan hoeveel kali er met korrelmaïsstro achterblijft en wat
de beschikbaarheid isvoor hetvolggewas aardappelen.
282.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de
grond

P.M.T.M. Geelen

25.2.53

In deze proef zijn de afgelopen jaren in verschillende gewassen ontrekking en
opbrengst bepaald bijdiverse K-toestanden enzuurgraden (pH) vande bodem.
Hetveldonderzoek is afgesloten. In 1994wordt eenverslag gemaakt.
283.

Magnesiumbemestingbijwitlof

CAM Schouten

WG

Het onderzoek wordt in 1994afgesloten met eeneindverslag.
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284.

Toetsingvande landbouwkundige waarde vang.f.t - compost

V. de KokenJ.Alblas

26.2.12

Inde komendejareniseen sterk groeiend aanbodvan compost vangroente-,fruiten tuinafval te verwachten. Dit betekent dat het voor afnemers/gebruikers en producenten belangrijk is de waarde van de compost tekennen.
Detoetsing zalworden uitgevoerd:
Op vier proefvelden met stikstoftrappen op drie g.f.t.-hoeveelheden. Twee
proeven met akkerbouwgewassen (ROC 't Kompas en ROC Prof. van Bemmelenhoeve) en twee proeven met groentegewassen (ROC Westmaas en ROC
Meterik).
Op twee proefvelden op kalkarme zavelgronden in Groningen (ROC Kollumerwaard) en éénte Lelystad (zie cluster 4e project 10.1.03),waar de effecten van
de compost op de bodemstructuur worden bekeken.
Het onderzoek wordt betaald door deVAM.Het project loopt tot medio 1996.
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8c. Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van de nitraatuitspoeling en verbetering van de
produktkwaliteit
285.

Verhoging van de efficiëntie vande N-bemesting bij aardappelen door middelvan rijenbemesting

H.H.H. Titulaeren CD. vanLoon,in samenwerking metNMI

25.2.10

Dit project zalworden afgesloten met eeneindverslag in hetjaarboek.
286.

Toepassingvanvloeibarestikstof (AHL) inaardappelen

P.M.T.M. Geelen

25.2.12

Nagegaan wordt of de stikstofbemesting in het gewas aardappelen geheel of
gedeeltelijk met vloeibare stikstof kanworden uitgevoerd en wat hiervan de invloed
isop de kwaliteit van de aardappelen ende stikstofbenutting.
287.

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen metbehulpvannitraatbepalingin

H.W.G. Floot

KW/EH

Bij een aantal rassen wordt bij enkele N-giften/delingen het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes en de opbrengst bepaald om tot een normlijn voor een bemestingsadvieste komen.
Op de zware klei (EH) wordt nagegaan of de huidige N-gift,die vooral gericht is op
voldoende bladontwikkeling, niet omlaagkan.
288.

Optimale N-gift voor consumptie-aardappelen op sterk mineraliserende
gronden

A.H.J.Rops

KL

De kwaliteit van consumptie-aardappelen op de sterk mineraliserende gronden in
Zuidelijk Flevoland is in het algemeen maar matig. Dit komt vooral tot uitdrukking in
het vrij lage onderwatergewicht. In een onderzoek binnen het gebied werd nagegaan of en in welke mate het advies moet worden aangepast. Uit het onderzoek is
gebleken, dat het advies voor deze gronden aanpassing naar beneden behoeft.
Het project wordt in 1994afgesloten met eenverslag in hetjaarboek.
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289.

Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling in bladsteeltjes

CD. vanLoon enJ.F. Houwing

55.2.01

Het project wordt in 1994afgesloten met eeneindverslag.
290.

Optimalisering van de N-voeding vanaardappelen door middelvanchlorofylmetingen inhetbladenmetgebruikmakingvanvloeibare meststoffen

CD. vanLoon

nieuw 54.2.45

Oriënterend onderzoek van ondermeer de LUWgeeft aanleiding om de mogelijkheden van chlorofylmetingen als indicator voor de N-status van het gewas nader te
onderzoeken. Hiervoor zal te Lelystad een veldproef worden uitgevoerd. Voorts
zullen metingen worden verricht in N-proeven met aardappelen op ROC's. In nauw
overleg met ROCWijnandsrade (project 25.2.12) zal ook in de proef te Lelystad de
waarde van N-bespuiting over het gewas, als middel om N-tekorten in het gewas
op te heffen,worden onderzocht.
291.

Invloedverteringgraszaadstoppels opvolggewas

M. Tramper

RH

Graszaadstoppels verteren moeilijk en kunnen een storende laag geven die de
volgteelt benadeelt. Dekennis over hetverteringsproces ontbreekt. Zo is onbekend
of het verteringsproces beter gaat bij een hergroeiend gewas dat gefreesd wordt
en of doodspuiten (met glyfosaat) de vertering bevordert. In dit project zal worden
nagegaan hoe de stoppel het best vernietigd kan worden. Het effect wordt onderzocht in hetvolggewas aardappelen.
292.

Invloedvandiversegroenbemestingsgewassen opvolgvruchtaardappelen

E.Th.J. Schouten

BEM

De laatste jaren komen groenbemestingsgewassen als gele mosterd en bladrammenas steeds meer in de belangstelling te staan. Dit gaat ten koste van grasgroenbemestingsgewassen. In deze proef wordt de invloed van deze 'nieuwe'
groenbemestingsgewassen met elkaar vergeleken door ze in/na wintertarwe te
zaaien envervolgens de opbrengst van eenvolggewas aardappelen te toetsen.De
proef heeft een oriënterend karakter.
293.

Beperkingvandestikstofuitspoeling bijcontjnuteeltvansnijmaïsdoorcombinatiemetwintergewassen

W. vanDijk,in samenwerkingmetAB-DLO enSC-DLO

96.2.24

Sinds 1988 doen PAGV, AB-DLO en SC-DLO op ROC Aver-Heino gezamenlijk
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onderzoek naar de bijdrage die wintergewassen kunnen leveren aan de benutting
van voedingsstoffen door een beperking van de uitspoeling. Hierin worden zowel
ondervruchten (gras) als stoppelgewassen (rogge) voor dat doel op hun waarde
beoordeeld. Speciale aandacht krijgen de lange termijn-effecten op de N-huishouding. Uit de resultaten van voorgaande jaren kan worden geconcludeerd dat
wintergewassen onder bepaalde voorwaarden de uitspoeling kunnen verminderen.
Door het late oogsttijdstip van maïs zullen onder gemiddelde weersomstandigheden de effecten beperkt zijn. Inmiddels is besloten om het onderzoek in 1994 te
beëindigen. Tevens zal dan nagegaan worden of er aanleiding is voor vervolgonderzoek. Betreffende de onderzoeksjaren 1988-1990 is inmiddels een onderzoeksverslagverschenen.
294.

Wortelgroeienstikstofbenutting bijmais

DA. vanderSchansenW. vanDijk,in samenwerking met CPRO-DLO

96.2.25

De stikstofbenutting tijdens de jeugdgroei van maïs is in het algemeen slecht.
Onder invloed van lage temperaturen in het voorjaar zijn de maïswortels weinig
actief. De meststof moet zich dus in de directe nabijheid van de wortels bevinden.
Een andere mogelijkheid is misschien om minder koudegevoelige rassen te telen,
of om bij een hogere temperatuur te zaaien. In dit project wordt onderzocht of een
aantal teeltmaatregelen zoals plantverdeling, bemestingsniveau en zaaitijdstip, van
invloed zijn op de benutting van de stikstof. In 1990-1992 zijn er op ROC Cranendonck en op het PAGV-proefbedrijf proefvelden met N-trappen en rijenafstanden
uitgevoerd. Op ROC Aver-Heino zijn in die jaren op een proefveld met de invloed
van N-niveau, zaaitijdstip en ras onderzocht. In 1994 wordt de eindrapportage
afgerond.
295.

Effecthoogte N-rijenbemesting opopbrengst en N-benutting bijmaïs

W. vanDijk,in samenwerkingmetAB-DLO

96.2.29

Toediening van stikstof in de rij kan een mogelijkheid bieden de stikstofbenutting
bij maïs te verhogen. In samenwerking met het AB-DLO wordt onderzocht in hoeverre de benutting van stikstof hierdoor kan worden verbeterd en hoeveel stikstof
maximaal in de rij kan worden toegediend zonder gewasschade. In 1994 worden
de proeven uitgevoerd op twee locaties, Lelystad (kleigrond) en Heino (zandgrond). Het onderzoek tot nu toe toont aan dat maïs positief reageert op een
rijenbemesting. Met name de N-benutting nam sterk toe door een aanzienlijke
verhoging van de N-opname door hetgewas.
296.

Interactietussenrasenstikstofbemesting bijsnijmaïs

W. vanDijk enJ.A.M. Groten

nieuw 96.2.30

Inde maïsteelttreden vaak aanzienlijke nutriëntenverliezen op. Bijstrengere bemestingsnormen is een maximale nutriëntenbenutting door het gewas van belang. Er
zijn aanwijzingen dat er, onder andere door verschillen in bewortelingsomvang,
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beginontwikkelingen, gevoeligheid voor wortelverbruining, vooral ten aanzien van
de stikstofbenutting verschillen zijn. Om nate gaan of dit bijeen laag bemestingsniveau gevolgen heeft voor de rasvolgorde zullen in 1994 op een continu-maïsperceel acht rassen worden vergeleken bij 30 en 200 kg per ha. Op basis van de
resultaten zal in 1995 bij enkele extreme rassen bij meer N-niveaus getracht worden de verschillen instikstofbenutting te kwantificeren.
297.

Stikstofnawerkingvankorrelmaïsstro

W. vanDijk

98.2.09

Bij de teelt van MKS, CCM en korrelmaïs blijven aanzienlijke hoeveelheden stro op
het land achter. Daar de teeltvan deze maïsvormen de laatstejaren is toegenomen
enwellicht in de toekomst nog belangrijker zalgaan worden, is het zinvol om nate
gaan welk deel van de in het stro aanwezige stikstof beschikbaar komt voor het
volggewas. Deze stikstof zal dan immers in mindering gebracht kunnen worden op
de N-giftvan het volggewas. Inhet onderzoek zaltevens een object worden opgenomen waarin het stro pas in het voorjaar wordt ondergewerkt om na te gaan of
verliezen op deze wijze (deels) kunnen worden voorkomen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd op een zandgrond op ROC Vredepeel. In 1993 is nog geen duidelijke
nawerking van het stro gemeten.
298.

N-mineraal veranderingen in de bodem en tijd bij verschillen in plaatsing
vanstikstofmeststof

J.Alblas,H.H.H. Titulaer, P.M.T.M. GeelenenH.P. Versluis

25.2.11

Bij sommige gewassen is de stikstofbehoefte van het gewas om een goede produktie te leveren beduidend groter dan de afvoer met het produkt. Het overschot
kan uitspoelen. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen (project
25.2.10) werd nagegaan hoe de minerale N-gehaltenin en onder de aardappelruggen verlopen. Tevens wordt nagegaan hoe na de aardappeloogst de resterende
stikstof in het profiel is verdeeld. Dit wordt gevolgd tot en met de oogst van het
volggewas suikerbieten. Het onderzoek wordt uitgevoerd te Wijnandsrade. In 1994
zullen de laatste metingen in het veld verricht worden, waarna in 1995 de eindrapportage kanplaatsvinden.
299.

Kwaliteitsverbetering bijsuikerbieteninZuidelijk Flevoland

A.H.J.Rops

nieuw KL

Op de gronden in Zuidelijk Flevoland zorgt late N-levering vanuit de ondergrond
voor een mindere kwaliteit (sapzuiverheid) van suikerbieten, ondanks de sterk
gereduceerde N-bemesting. Mogelijk kan de rassenkeuze hierop van invloed zijn.
Dit zal op een perceel inZuidelijk Flevoland met enkele rassenworden beproefd.
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300.

Bemestingvan vollegrondsgroentegewassen

H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel, A.J.M.Embrechts, R.CEM. van
den Broek,J.G.M. JeurissenenKJ.Osinga

25.2.07

Dit project wordt afgesloten met een aantal eindverslagen. De planning is, om de
volgende verslagen uit te brengen: Fertigatie in vollegrondsgroenten, Fertigatie in
augurken; Fertigatie in courgette. Daarnaast zal een overzicht gemaakt worden van
de standvanzaken betreffende het onderzoek aan NBS invollegronds groenten.
In 1994 worden binnen dit project veldproeven ter toetsing c.q. ontwikkeling van
NBS in diverse groentegewassen voortgezet. In 1995 zal dit NBS vermoedelijk
voortgezet worden onder een nieuw project, dat zich hier speciaal op zalrichten.
NBS-onderzoek vindt in 1994 plaats in prei te Valthermond, Kollumerwaard en
Meterik, in vroege spinazie te Breda en in groenselderij te Breda. TeZwaagdijk zal
gestart worden met het onderzoek naar een mogelijk NBS bij bloemkool.
301.

Beheersingnutriëntenstromen indevollegrondsgroenteteelt

H.H.H. Titulaer

25.2.09

In het kader van het aanvullend onderzoeksplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie (GPP) wordt samen met AB-DLO, IB en LUW gewerkt aan een onderzoek naar de nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt.
Het doel is om door een beheersing van de nutriëntenstromen de kwaliteit van het
produkt te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen. De resultaten
van het meer fundamentele onderzoek zullen verder in het praktijkgericht onderzoek uitgewerkt worden. Vanuit het NBS-onderzoek zal een bijdrage geleverd
worden aan de evaluatie van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek zal in het
najaar van 1994 worden afgesloten met een themadag en een daarbij behorende
publikatie.
302.

Onderzoek naar het effectvanhet N-aanbod bijijsslainrelatietot hetNBS
ende naleveringvanstikstofuitoogstrestenvandiversegewassen

H.H.H. Titulaer

25.2.13

Innauwe samenwerking met de Universiteitenvan Hannover (D) en Gent (B) enhet
Portugese Nationale Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek wordt in het kader
van het EU-programma CAMAR een onderzoek uitgevoerd om de water- en stikstofbenutting in de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De looptijd van dit additioneel bekostigde project is drie jaar (1992 t/m 1994). Vooralsnog zal gebruik
worden gemaakt van reeds bestaande proeven. In 1993 is ongeveer 2 ha spruitkool geplant met het doel het verloop van de stikstof na de oogst in de oogstresten en de bodem te volgen. Onderzocht zal worden, door welke maatregelen de
stikstofemissie beperkt kan worden. De stikstofnawerking zal worden gemeten aan
de hand van de stikstofopname door een gewas zomertarwe. Het project wordt in
januari 1995afgesloten met eeneindverslag.
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303.

Stikstofbemesting opbasisvanstikstofvensters bijspinazie

J. de KrakerenH.H.H. Titulaer

nieuw 70.2.05

Een zogeheten stikstofvenster, dat met een bewust lagere hoeveelheid N wordt
bemest, kan in een perceel als indicator dienen voor een aanstaand N-tekort en
daarmee als hulpmiddel in een NBS. In een oriënterende proef te Lelystad zal
worden nagegaan, welke N-niveau's in dergelijke stikstofvensters zouden moeten
worden gehanteerd en hoe groot de niveauverschillen zouden moeten zijn. In dit
onderzoek zal daarbij ook aandacht besteed worden aan het verloop van de Nopname door het gewas.
304.

Onderzoek naardetoepassingvanhetstikstofbijmestsysteem inzaaiuien

C.L.M. de VisserenA.H.J.Rops

65.2.14

Het NBSzal in 1994worden beproefd op de ROC's Rusthoeve en Van Bemmelenhoeve. Het onderzoek zal zich beperken tot één moment van N-bemonstering (3-4
bladstadium).
De startgift (voor de zaai) zal uitgaan van 30 kg per ha. Het onderzoek zal zich
richten op de noodzaak om een buffervoorraad aante houden en op het effect van
de eerste N-gift inde rij,al of niet aangevuld met eenfosfaatgift (ter stimulering van
de begingroei). Deze rijenbemesting zal worden uitgevoerd intwee doseringen (15
en 30kg per ha) omte zien of erzoutschade bij eente hoge dosering optreedt.
In zaaiuien wordt geadviseerd om de N-bemesting te beperken en niet te laat aan
te wenden.Inde praktijk wordt ervaren,dat dit advies minder goed vantoepassing
is voor de hybride rassen. In deze rassen zijn goede ervaringen opgedaan met
deling van de N-bemesting. Deze ervaringen zullen op ROC De Kandelaar in een
veldproef met enkele rassen zaaiuien en enkele N-bemestingsvarianten worden
onderzocht. Indien nodig,dan zal nadetweede N-giftworden beregend.
305.

Optimaliseringvandestikstofbemesting bijspitskool

R.C.F.M. vanden Broek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk zal in ook in 1994 een stikstoftrappenproef worden uitgevoerd bij spitskool om te onderzoeken in hoeverre het huidige bemestingsadvies
aangepast moet worden. De indruk bestaat dat het huidige advies met name voor
bewaarteelt te hoogis.
306.

Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

A.P. Everaarts en CR de Moei

77.2.06

Inveldproeven is het effect van eenvolveldstoepassing van stikstof vergeleken met
die van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool, broccoli
en sluitkool. In 1994wordt aanhet eindverslag van dit project gewerkt.
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307.

Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting met
stikstof

J.G.M. Jeurissen

nieuwMV

Door de N-voorziening bij de winterteelt van prei volledig in de vorm van vloeibare
stikstofmeststoffen te geven, kan precies worden ingespeeld op de actuele gewasontwikkeling en N-behoefte. De N-voorraad in de grond kan dan minimaal blijven.
In een veldproef zullen de mogelijkheden en knelpunten van een dergelijke strategie worden onderzocht.
308.

Onderzoek naar de mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden
organische stof

H.H.H. TitulaerenA. Grunefeld,in samenwerking metAB-DLO

nieuw 25.2.15

Door een literatuuronderzoek en veldwerk zal getracht worden inzicht te krijgen in
de mechanismen, die de mineralisatie beïnvloeden c.q. bepalen. In 1994 zal gewerkt worden aan een bureaustudie om de bestaande kennis en modellen over
mineralisatie samen te brengen. Op basis van deze studie kan vervolgens eventueel aanvullend onderzoek worden geformuleerd.
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9. TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA
Afgesloten projecten
* Ontwikkelingvaneeninformatiesysteemvoor gewasbeschermingsmiddelen
(W.A. Dekkers, in samenwerkingmetATC)
03.3.04
* Onderzoek naar de mogelijkhedenvanhetgebruikvangeografischeinformatiesystemenvoor akkerbouwbedrijven
(H.NijboerenH.B. Schoorlemmer, in samenwerkingmetATC,SC-DLO, DACOM
enGEON)
03.0.18
* Opstellenvanmodellenvancomputerprogramma'svoordiverseaspectenvande
aardappelteelt
(C.B.Bus)
54.4.18
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9a. Ontwikkelingvaninformatica-toepassingen voorhet
overdragen vanteelttechnische informatie
309. Ontwikkeling van een gegevensstructuur ten behoeve van een informatiesysteemvoor aardappelen
A. Grunefeld, e.a.,in samenwerkingmetATC

03.8.20

Door hetATCwordt insamenwerking methetaardappelbedrijfsleven eeninformatiesysteem ontwikkeld, dat de teeltbegeleiding en de informatie-uitwisseling in de
aardappelteelt moet ondersteunen. Het PAGV zal vanuit het onderzoek mede zorg
dragenvoor deontwikkelingvaneengoedegegevensstructuur dieaansluit bijBETA,
CERA en KOBAS en het informatiemodel "OpenTeelten".
310. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen
A. Grunefeld, A.P.Everaarts, C.P.de Moei,R.F.I. vanHimste (ATC)
enM.G.M. Koomen(ATC)

03.8.11

Met het project KOBASwordt getracht extra impulsen te geven aan de informaticatoepassingen in de vollegrondsgroentesector. Op basis van een in 1990 verrichte
voorstudie naar de mogelijkheden vanteeltbegeleidingssystemenvoor vollegrondsgroentegewassen, is uiteindelijk gekozen voor spruitkool en bloemkool. In 1993 is
KOBAS infasengebouwd engetest inde praktijk. In 1994zalhet systeem opnieuw
worden getest. Tevens kunnen in de loop van 1994 enkele aanpassingen worden
doorgevoerd op basisvan detestresultaten inde praktijk.
311. Kennisonderhoudvan teeltbegeleidingssystemen
A. Grunefelden W.A. Dekkers

09.0.09

AlsonderdeelvandetechnischeopwaarderingvanBETAenCERAzijndefunctionele
beschrijvingenvandeverschillendeonderdelenaangepast.In1994zaldeinhoudelijke
verslaglegging van de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen BETA,CERA
en KOBASworden afgesloten.
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9b. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende
systementerbeheersingvandebodemgezondheid
312. Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van bodempathogenen bijdeteeltvanaardappelen
S.R.M. Janssens(LEI-DLO), H.Nijboer, J. Schering,J.G.Groenwold
(LEI-DLO), H.Janssen(LEI-DLO), A.J.Scheepens(ATC), CD. vanLoon,
L.P.G. Molendijk,A.Mulder enJs.Roosjen,
in samenwerkingmetCABO-DLO enIPO-DLO

03.4.10

In 1990 is gestart met de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem
voordeaardappelmoeheid (TERRA).Hetproject maaktdeeluitvanhetOnderzoeksprogramma Bodemgezondheid.Naafrondingvandeinformatie-analyse ishetonderdeel 'registratie' voor het eerste prototype gerealiseerd en isde kennisanalyse voor
deontwikkelingvanadviesmodulesvoortgezet.Opbasishiervanisbegonnenmetde
realisatie van een eerste adviesmodule voor rassenkeuze die in de eerste helft van
1994 gereed zal zijn en aansluitend op een beperkt aantal bedrijven getest gaat
worden. Ondertussen zaleentweede adviesmodule worden uitgewerkt waarmee de
effecten van maatregelen op schade en populatie-ontwikkeling gesimuleerd kunnen
worden.
Vervolgens zal een begin worden gemaakt met de ontwikkeling van een prototype
voor hetfabrieksaardappeltelend gebied.
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9c. Ontwikkelingen ininformatiemodellen eninformatiebehoeften
313. Ontwikkelingvaneenmodelvoordeevaluatievandevastekostenopakkerbouwbedrijven
H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke

nieuw 03.0.23

Hoewel de vaste kosten per definitie voor langere tijd vast liggen, is een kritische
beschouwing van met name de bewerkingskosten (arbeid, werktuigen, loonwerk)
gewenst.Inhetprojectzaleenmethodeontwikkeldwordenwaarmeedevastekosten
vaneenindividueelakkerbouwbedrijf geanalyseerdkunnenworden.Hetmodellevert
deondernemer signalenvoor hetbijstellenvanzijnbedrijfsvoering.Ditjaarzalgestart
worden met literatuuronderzoek en een inventarisatie van gegevensbronnen en
analysemethoden.
314. Deontwikkelingvanbeslissingsondersteunende systemenvoorde Europese
graanteettopbasisvaninformatiemodellen
WA.Dekkers, A.GrunefeldenE. Bouma

09.0.07

Indit door de EU gefinancierde onderzoek is in 1993gewerkt aan een Informatiemodel Gewasbescherming voor de open teelten. Dit informatiemodel is vervolgens
samenmetINIA(Spanje)vertaaldvoortoepassingindeZuidelijkelandenvandeEU.
Tevens is gewerkt aan de verdere ontwikkeling en validatie van een model voor
geleide ziektebestrijding inzomer- en wintergerst.
Dit EU-project zal begin 1994worden afgesloten,waarna getracht zalworden door
middel van een 'concerted action' de uitwisseling van kennis en ervaring te
continueren.
315. Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievanbestrijdingsstrategieên
E.BoumaenH.B.Schoorlemmer

03.3.08

Er is een verkennend onderzoek gedaan naar de informatie die de ondernemer
gebruikt bij de beslissingen over de bestrijding van ziekten en plagen. Uit dit
verkennende onderzoek kwam naar voren dat er verschillende strategieën mogelijk
zijndienauwsamenhangenmetdeeigenbedrijfsstijl.In1994volgtdeverslaglegging,
waarna het project zalwordenafgesloten.
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316. Inventarisatievande invloedvanhetweeropdeteeltbeslissingen,toegespitst
op de gewasbescherming en bemesting
E.Bouma,in samenwerkingmetLUW

03.4.19

Hetweer speelt eengrote rol bijdeteeltbeslissingen op akkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven. Een probleem is dat ondernemers veelal niet goed weten hoe ze
gebruik kunnen maken van de weersinformatie bij het nemen vanteeltmaatregelen.
In het onderzoek is gekeken naar de verbanden tussen de weerparameters en de
formuleringen,alsmede naar deverbandentussen deweerparameters in het gewas
en de weerparameters gemeten op standaardhoogte. Verder is er gekeken naar
relaties tussen gewasbeschermingsmiddelen en hun optimale toepassingsomstandigheden.Derelatieszijnbeschrevenineenverslagdatin1994verschijnt,waarnahet
project wordt afgesloten.
317. Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelen indegeïntegreerdeteeltinhet
kadervandegeformuleerdedoelstellingen
WA. Dekkers, A.T. KrikkeenF.G. Wijnands

01.0.22

In het bedrijfssystemen-onderzoek worden teeltmaatregelen genomen die moeten
voldoenaanderandvoorwaardenvanmilieueneconomisch rendement. Dekeuzeen
deuitvoeringvandegewensteteeltmaatregelenbinnendegestelde randvoorwaarden
zijn vastgelegd in een draaiboek. De uitvoering volgens het draaiboek kan door
omstandigheden afwijken van de planning.
Indezestudiewordtgeanalyseerdonderwelkeomstandighedenvandedraaiboeken
wordtafgeweken.Tevenszalvanalleuitgevoerdeteeltmaatregelenwordennagegaan
op welke gronden de beslissing tot wel of niet uitvoeren is genomen. Deze beslismomentenwordeninkaartgebrachtenopbasishiervanwordteenmodelontwikkeld.
Ditmodelzaldebasiskunnenvormenvoordebouwvan beslissingsondersteunende
systemenwaarmee de informatie-overdracht naartelers kanwordenverbeterd.
318. Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het
bouwplan
WA. Dekkers, E.BoumaenR.Y. vander Weide, insamenwerking
metAB-DLO

03.3.21

Deonkruidbestrijdingiseenbronvanvoortdurendezorgvoordeteler.Dekostenvoor
onkruidbestrijding moeten in de huidige bedrijfsvoering tot een minimum beperkt
worden zonder een onaanvaardbare vergroting van het risico. Er zal worden
bestudeerd op welke wijze simulatiemodellen (onder andere ontwikkeld bijAB-DLO)
ingezet kunnenworden ter verbetering van de beheersing van onkruiden. Ineerste
instantie zal worden nagegaan hoe de effecten van bestrijdingen in de modellen
kunnenwordenopgenomen.Vervolgenskunnenverschillendebeheersingsstrategieën
worden doorgerekend en kan het risicovan eenstrategie worden ingeschat.
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319. Geleideziektebestrijding inzomer-enwintergerst
R.D.Timmer, W.A. Dekkers, enA. Grunefeld

03.3.07

Door alleeneenziektebestrijding uittevoerenwanneer datwerkelijk noodzakelijk is,
kunnendeteeltkostenvanzomergerstverlaagdwordenenkantevenshetgebruikvan
chemischegewasbeschermingsmiddelenwordenbeperkt.Omnauwkeurigtekunnen
bepalen of een bespuiting al of niet noodzakelijk is, is een model voor geleide
ziektebestrijdingontwikkeldvoorgerst.In1992en1993zijnopdeROC'sKooyenburg
(zand) en Rusthoeve (klei) proeven uitgevoerdengegevensverzameldwaarmee het
ontwikkeldemodelkonwordengetoetstenaangepast.In1994zalonderzochtworden
of verschillen in de mate vanziekteresistentie tussen rassen van invloed zijn op de
uitkomstenvan hetmodel.
320. Risico-analysevanverschillendeteelt- enbedrijfsstrategieën inde akkerbouw
entoepassing inbedrijfseconomische perspectievenstudies
H.B.Schooriemmer, A.T. KrikkeenA. de Buck (LUW), insamenwerking
metLEI-DLO

01.8.23

Gebrekaankennisenervaringeneenrelatiefhogerisico-belevingkunnenbelangrijke
drempels vormen voor het oppakken van innovaties in de landbouw. Zo wordt de
overschakeling van gangbare naar geïntegreerde (of ecologische) bedrijfssystemen
vaak geassocieerd met een toename van risico, wat een belemmering vormt voor
daadwerkelijke omschakeling.Doelstellingvandit project ishetverkrijgenvaninzicht
indeomvangvanderisco'sdieomschakelingmetzichmeebrengt.Hiertoezalditjaar
begonnen worden met literatuuronderzoek en de ontwikkeling van een methodiek
waarmee risico's zijntekwantificeren.
321. Oriënterendonderzoeknaarderrn^elijkhedenvaneenwaarschuwingssysteem
voorPhytophthorainfestonsinaardappel
H.T.A.M. Schepers,C.B.Bus,W.A. DekkersenE. Bouma

32.3.08

Afgelopenjaar is eenaantal inde literatuur beschreven adviesmodellen bestudeerd
engeanalyseerd.Depraktischebruikbaarheidvandeverschillendeparametersinde
diverse modellen zalverder worden geanalyseerd voor de Nederlandse omstandigheden. De resultaten hiervan zullen zodanig in een literatuurbeschrijving worden
samengevat,datdezekunnendienenterverbeteringvanbestaandeadviessystemen.
322. Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem 'Mycos' in
spruitkool
M.E.T. Vlaswinkel, R.Meier enA. Grunefeldin samenwerking met
ATC-SITUenProlion

nieuwZW

In1993ishetadviesprogramma'Mycos'voorMycosphaerellainspruitkoolontwikkeld,
waarbijgebruikwordtgemaaktvaneenweerpaal.In1994zullenookdiversetelersbij
131

dit project betrokken worden en zal er zowel een veldproef als een praktijkproef
worden aangelegd. Erzalwordenonderzocht binnenwelkestraalhetweerstationte
gebruikenisentevenszalhetprogrammawordengetest.DeuitvoeringzaldoorROC
Westmaas plaatsvinden.
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9d. Ontwikkeling van groeimodellen
323. Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool
AP. Everaarts, C.P.de Moeien WA. Dekkers

83.4.06

Deresultatenvandeveldproevenwordenin1994ineenverslagvastgelegd.Erwordt
gewerkt aande ontwikkeling van eensimulatiemodel van het gewas spruitkool.
324. Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheid en-verdelingopopbrengst,sorteringsenkwaliteitsverloop bijpeen
J.A.SchoneveldenC.L.M. de Visser

58.4.04

Opsystematischewijzeishetverloopnagegaanvandeopbrengst,dekwaliteitende
sorteringonder invloedvanverschilingroeiduur, groeisnelheidenstanddichtheid bij
alletypenpeen.In1994zullendegegevensuit1985t/m 1989verderworden bewerkt
engeanalyseerd.Getrachtzalworden hiermeeeengroeimodelteformulerenwaarbij
onder verschillende groei-omstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld
kunnenworden. Het project wordt in 1994metverslaglegging afgesloten.
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OVERZICHT VAN PROJECTEN PER GEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN

ALGEMEEN
Volgnr. Titel
317.

Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelenindegeïntegreerdeteelt inhet
kadervandegeformuleerdedoelstellingen

128.

01.4.24

Gevolgenvanberegeningsbeperkingen voordeteeltvanakkerbouw-en
vollegrondsgroentegewassen

130.

OnderzoeknaardeperspectievenvanberegeningindeVeenkoloniën

134.

Economischeperspectievenvangeïntegreerde akkerbouw;synthesevan
10jaarOBS

320.

01.0.22

Bedrijfseconomische evaluatievanderesultatenvanhetvruchtwisselingsonderzoek

129.

Projectnr.

01.4.25
01.4.27

01.8.19

Risico-analysevanverschillendeteelt-enbedrijfsstrategieën inde
akkerbouwentoepassing inbedrijfseconomische perspectievenstudies

01.8.23

135.

Economischeevaluatievanbedrijfssystemen-onderzoekteVredepeel

01.8.28

136.

Economischeevaluatieintroductie geïntegreerdeakkerbouw

01.8.51

122.

Onderzoek naardebedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw
inverschillende regio'stegendeachtergrondvanlagereprijzenen
strengererandvoorwaarden

123.

Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden vanakkerbouwbedrijven
inhetNoordelijk kleigebied

134

02.8.04

02.8.05

124.

Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden vanakkerbouwbedrijven
inhetZuidwestelijk kieigebied

313.

Ontwikkelingvaneenmodelvoordeevaluatievandevastekostenop
akkerbouwbedrijven

315.

03.4.19

Onderzoek naardeorganisatievanbewerkingenbijcomplexebedrijfsorganisaties

311.

Kennisonderhoudvanteeltbegeleidingssystemen

162.

Vergelijkingvanbedrijfsystementenaanzienvandefysische
bodemvruchtbaarheid

210.

Bestrijdingvanwatererosieindeakkerbouw inZuid-Limburg

266.

Ontwikkelingvanmeettechniekentenbehoevevanonderzoektoedieningstechniek vangewasbeschermingsmiddelen

267.

03.3.21

Inventarisatievandeinvloedvanhetweeropdeteeltbeslissingen,
toegespitst opdegewasbescherming enbemesting

125.

03.3.08

Ontwikkelingvaneenmodelvoordeintegraleonkruidbeheersing inhet
bouwplan

316.

03.0.23

Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievanbestrijdingsstrategieën

318.

02.8.06

03.5.17
09.0.09

10.1.03
15.1.50

17.3.06

Kwantificerenenanalyserenvandruppelverdelingenvanspuitvloeistoffen
inhetgewasinrelatietotdetoedieningstechniek

268.

Effectvantoedieningstechniek opdedrift-emissie indegewasbescherming

220.

Onderzoek naartechnischeaspectenaanwerktuigenvoordemechanische
onkruidbestrijding

17.5.07
17.5.08

17.5.09
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165.

Invloedvanhet losmakenvandeondergrondvanzavel-enkleigrondenop
vochtvoorziening, bewortelingenproduktievanlandbouwgewassen

164.

Verruimingvandegewaskeuzeopzwarekleidoor hetlichter makenvan
debouwvoor

166.

25.2.11

Inventarisatievanonderzoeksvragenbetreffendefosfaatvoorzieningvan
akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

308.

25.2.08

N-mineraalveranderingenindebodementijdbijverschillen inplaatsing
vanstikstofmeststof

275.

21.4.02

ToetsingP-enK-bemestingsadviesvoordeakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt

298.

21.1.54

Invloedvandebewortelingophetinstandhoudenvandestructuurvan
deondergrond

279.

21.1.53

Verbeteringdoorlatendheidvaneenlichtezavelgronddoor eendiepere
grondbewerking

163.

21.1.51

25.2.14

Onderzoek naardemineralisatievanoogstrestenenbodemgebonden
organischestof

25.2.15

278.

Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52

282.

pH-trappenproef oplössgrondbijverschillende kalitoestandenvandegrond

25.2.53

284.

Toetsingvandelandbouwkundigewaardevang.f.t -compost

26.2.12

273.

Verliesarmetoedieningvandierlijkemestopkleigrond

276.

Acceptablefosfaatverliezenbijevenwichtsbemesting

211.

Heteffect vanenkelegroenbemestingsgewassen,aldannietin

26.2.13
26.2.14

combinatie metophetveldachtergeblevenstro,opdeopbrengst
vanhetvolggewasoplössgrond

136

27.2.52

269.

Onderzoek naardeinvloedvanorganische bemestingenopdestructuur
vandegrondendeopbrengst enkwaliteitvandegewassen

168.

Vruchtwisselingsonderzoek inverbandmetbouwplanvernauwing

171.

Vaststellenvaneffectenvanintensievebouwplannen inhetwestenvan

27.2.53
28.4.50

deNoordoostpolder opdebodemstructuurendeoogstzekerheidvangewassen 28.4.56
169.

Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkolonialegrond

187.

Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjesinbouwplannenmetdicotylegewassen

186.

Nematologischeondersteuningvanhetbedrijfssystemen-onderzoek enhet

183.

project experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw
Onderzoek naarmogelijkhedenomtekomentot geringereafhankelijkheid

28.4.58
33.3.07

33.3.11

vandegrondontsmettingvoordebeheersingvanhetvrijlevendwortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
188.

PopulatiedynamicavanMeloidogynespp.enperceelsgerichte schadedrempels
bijakkerbouwgewassen

184.

265.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

264.

Beheersingvannaaktslakken

216.

Verminderingvanhetherbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

33.3.15
34.3.14
35.3.12

36.3.11

Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen inakkerbouwgewassen

219.

33.3.14

BestrijdingvanParatrichodorus teres (vrijlevendwortelaaltje) metintensieve
grondbewerking endebruikbaarheidvangranulaten

215.

33.3.12

36.3.12

Optimaliseringvanhetbestrijdendeffectvanmechanische onkruidbestrijdingsmethoden

36.3.16
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209.

Onderzoek naarmogelijkhedenvoor beperkingvanschadedoor ganzen

200.

Deontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemengericht ophetveenkoloniale
bouwplan

199.

Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking

201.

Deontwikkelingvaneengeïntegreerdbedrijfssysteem inhetzuidoostelijk
zandgebied

39.3.51

39.8.09
39.8.20

39.8.22

206.

Experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw

39.8.23

139.

Oriëntatieoppotentiëlenieuweakkerbouwgewassen

52.0.04

148.

Perspectievenvanmengteeltvanpopulieren metakkerbouwgewassen engras

71.

Oriëntatieopdemogelijkhedenvanonderzoek naardeverminderingvan

97.4.01

grondtarraenafvalwater-stromen indeakkerbouwendeteeltvan
vollegrondsgroenten

99.0.20

182.

Andereaaltjesaantastingen

HLB2.1

277.

Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelheden opzwareklei

KL

214.

Voorkomingwinderosie indiversegewassen

KP

270.

Gebruikswaardevandierlijkemestinhetveenkoloniale bedrijf

193.

Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband(biologische bestrijding)

WG

212.

Onkruidbestrijding inbodembedekkendeteelten

WR

KP

AARDAPPELEN
312.

Ontwikkelingvaneenbegeleidingssysteemter beheersingvan
bodempathogenenbijdeteeltvanaardappelen

138

03.4.10

309.

Ontwikkelingvaneengegevensstructuur tenbehoevevaneen
informatiesysteemvooraardappelen

131.

Bedrijfseconomische analysevandeteeltenbewaringvanAM-resistente
consumptie-aardappelrassen tenopzichtevanBintje

285.

04.7.03

VerhogingvandeefficiëntievandeN-bemestingbijaardappelendoor
middelvanrijenbemesting

298.

03.8.20

25.2.10

N-mineraalveranderingenindebodementijdbijverschilleninplaatsing
vanstikstofmeststof

25.2.11

286.

Toepassingvanvloeibarestikstof (AHL)inaardappelen

25.2.12

273.

Verliesarmetoedieningvandierlijkemestopkleigrond

26.2.13

321.

Oriënterendonderzoek naardemogelijkhedenvaneenwaarschuwingssysteem
voorPhytophthorainfestans inaardappel

173.

Debeheersingvanhetaardappelcysteaaltje inhetbouwplan

174.

Modificatierassenkeuzetoetsenverbeteringvitaliteitsbepalingvoor
aardappelmoeheidsonderzoek

175.

33.3.10

33.3.13

Rijentoepassingvangranulatenbijdeteeltvan consumptieaardappelen
opAM-besmettekleigronden

176.

Ontwikkeling biochemische pathotypetoetsAardappelmoeheid

265.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

230.

EpidemiologievanPhytophthorainfestans eneffect hieropvanfungiciden
enklimaatomstandigheden

192.

32.3.08

33.3.16
33.3.17
34.3.14

34.3.15

Depopulatiedynamiek endeschaderelatievanVerticillium dahliae in
aardappelen

34.4.16

139

15.

Ontwikkelenvaneenrassentoets omdevatbaarheidvanaardappelenvoor
Rhizoctonia solanivasttestellen.

34.9.19

215.

Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemen inakkerbouwgewassen 36.3.12

5.

Invloedvandebemestingenberegeningophetnitraatgehaltevanaardappelen 54.2.40

290.

OptimaliseringvandeN-voedingvanaardappelendoor middelvan
chlorofylmetingeninhetbladenmetgebruikmakingvanvloeibare
meststoffen

9.

Onderzoek naarbedrijfshygiënische aspectenbijdeaardappelteelt

181.

Onderzoek naarmogelijkhedenombesvormingbijaardappelentevoorkomen

10.

Onderzoek naarmaatregelenter beperkingvanhetbacterieziektenprobleem
bijpootaardappelen

229.

54.2.45
54.3.23
54.3.30

54.3.32

Heteffectvanverlagingvandoseringenvanmiddelenengrotere
intervallentussenbespuitingenopdebestrijdingvanPhytophthora
inaardappelen

54.3.36

11.

Perspectievenvangroenrooienenonderdekken bijpootaardappelen

12.

Optimaliseringvandebiologisch-dynamischeenecologische pootaardappelteelt 54.3.41

13.

Optimaliseringentoetsingvaneenadviessysteemvoor Rhizoctonia-bestrijding
inpootaardappelen

16.

Beïnvloedingknoltal/sorteringvangrofgroeiendepootaardappelrassen

4.

Toepassingvancarvonalskiemremmer inpoot-enconsumptie-aardappelen

1.

Optimaliseringvandeteelt,bewaringenverwerkingvannieuweAM-resistente

54.3.37

54.3.44
54.4.71
54.6.42

consumptie-aardappelrassen
2.

140

Ontwikkelingvaneenmethodeomdebakkleurvanaardappelentevoorspellen

54.7.27
54.7.34

3.

Onderzoek naardeoorzakenvanhetvroegtijdig optredenvaneenslechte
bakkleurinsommigebewaarplaatsen

72.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekbijconsumptie-aardappelen

74.

PartiöleresistentieentolerantieGloboderapallida bijconsumptieaardappelen/zetmeelaardappelen

289.

54.9.39

54.9.43

Optimalisatie N-voedingfabrieksaardappelen metbehulpvannitraatbepaling
inbladsteeltjes

8.

54.7.38

55.2.01

OptimaliseringvandeteeltvannieuwePallida-resistentezetmeelaardappelrassengerichtopdekwaliteit

55.4.03

73.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekbijzetmeelaardappelen

17.

Beïnvloedingknoltalbijpootaardappelendoorfosfaatbladbemesting

217.

Toetsingvanduurzameonkruidbestrijdingsstrategieen inaardappelenBEM/WS/KP/WR/VP

292.

Invloedvandiversegroenbemestingsgewassen opvolgvrucht aardappelen

BEM

6.

Teeltvanconsumptie-aardappelen opzwarekleiinhetOldambt

EH

75.

Rassenproefpootaardappelen

EH/KW

189.

Bodemschimmelsinhetfabrieksaardappelgebied

HLB4

180.

Onderzoek naardemogelijkhedenvanbiologischebestrijdingvan
aardappelcysteaaltjes

55.9.02
BEM/WG/KW

HLB

179.

Chemischebestrijdingvanaardappelcysteaaltje

HLB1.3

177.

Epidemiologischonderzoek aardappelcysteaaltje

HLB1.1

178.

Pathotypeonderzoekaardappelcysteaaltje

HLB1.2
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190.

Tegengaanvanpoederschurft engewoneschurft opzetmeelaardappelen

HLB 4.2.3.

191.

Wratziekte(tysio2)

288.

OptimaleN-giftvoorconsumptie-aardappelen opsterkmineraliserende gronden

7.

Risicochloorschadebijvoorjaarstoepassing vandierlijkemestvoorde

HLB4.2.2
KL

kwaliteitvanzetmeelaardappelen

KP

281.

Invloedvankorrelmaïsstroopdekalibehoeftevanzetmeelaardappelen

KP

270.

Gebruikswaardevandierlijkemestinhetveenkoloniale bedrijf

KP

287.

OptimalisatieN-voedingpootaardappelen metbehulpvannitraatbepaling
inbladsteeltjes

KW/EH

14.

OptimaliseringvandegrondbehandelingtegenRhizoctonia

KW/KB/BEM

291.

Invloedverteringgraszaadstoppels opvolggewas

RH

193.

Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband(biologische bestrijding)

WG

SUIKERBIETEN
298.

N-mineraalveranderingenindebodementijdbijverschilleninplaatsingvan
stikstofmeststof

25.2.11

273.

Verliesarmetoedieningvandierlijkemestopkleigrond

215.

Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen 36.3.12

76.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

148.

Perspectievenvanmengteeltvanpopulieren metakkerbouwgewassen engras

253.

Beperkinginzetinsecticidenindesuikerbietenteelt

142

26.2.13

56.9.24
97.4.01
EH

299.

Kwaliteitsverbetering bijsuikerbieten inZuidelijk Flevoland

KL

214.

Voorkoming winderosie indiverse gewassen

KP

GRANEN
319.

Geleide ziektebestrijding inzomer-enwintergerst

314.

De ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemenvoor de Europese
graanteelt op basisvan informatiemodellen

278.

Kalihoeveelhedenproefvelden

269.

Onderzoek naar de invloedvan organische bemestingen op de structuur van

de grond en de opbrengst en kwaliteitvan de gewassen

03.3.07

09.0.07

25.2.52

27.2.53

231.

Lagedoseringen-tungicideninwintertarwe

32.3.09

264.

Beheersing van naaktslakken

35.3.12

216.

Verminderingvan het herbicidegebruik doorverbeteringvan de

215.

toepassingsmethode
Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

272.

Voorjaarstoediening vandierlijke mest ingranen

234.

Perspectieven voor kostenverlaging inde graanteelt door middelvan het

gebruik van urean (AHL)

27.

Opbrengst en kwaliteit vanwintertarwe bijextensiveringvande teelt

208.

Perspectief van geïntegreerde tarweteelt inhet noordelijk kleigebied

36.3.11

36.3.12

40.2.01

40.8.02

41.4.12

41.4.56

143

34.

Optimalisering van een afzetgerichte rassenkeuze/teelwijzevan tarwe voor
industriële toepassingen

207.

41.7.17

Verbetering van de teelt vanwintertarwe binnen het geïntegreerde
bedrijfssysteem

41.8.16

77.

Cultuur - en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

78.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

28.

Rassenonderzoek voor Zeeuwse Velgel-brood

41.9.57

29.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

30.

Oogstzekerheid en kwaliteit van onbespoten brouwgerst

79.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

80.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

31.

Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver

81.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

32.

Geschiktheid van wintertarwe voor slachtkuikenvoer

84.

Teelt van bakwaardige wintertarwerassen

232.

Bestrijding van blad- en aarziekten in granen

170.

Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen

33.

Vergelijking teeltmethodenwintertarwe in het Duitse, Belgische en
Nederlandse lössgebied

144

41.9.14

42.7.05

42.8.08

43.9.01

44.7.50

44.9.01

BEM

EH

EH/KP/KB

EH

WR

83.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

PEULVRUCHTEN
19.

Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemdenroodzwenkgras

46.4.07

85.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek erwten

87.9.14

86.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekveldboon

88.9.09

GRASZAAD
221.

Onkruidbestrijdingindegraszaadteett

36.3.14

222.

Onkruidbestrijding indegraszaadteett

36.3.18

18.

Detoepassingvangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen

19.

Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemd-en
roodzwenkgras

20.

Teelttechniek graszaadgewassenopzand-endalgronden

21.

Deinvloedvanteeltmaatregelenopdezaadproduktievanrietzwenkgras

22.

Heteffectvanbeweidingenstromanagement opdegewasstructuur ende

46.4.02

46.4.07
46.4.09
46.4.12

zaadopbrengstvangraszaadopkleigronden

46.4.13

87.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden

46.9.11

274.

Gebruikvandierlijkemestindegraszaadteett

291.

Invloedverteringgraszaadstoppels opvolggewas

26.2.15
RH

145

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
264.

Beheersingvannaaktslakken

215.

Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen 36.3.12

142.

Verbeteringoogstzekerheidenkwaliteit carvonproducerende gewassen

89.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwinterkoolzaad

50.9.04

88.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekolievlas

50.9.06

90.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekkarwij

50.9.07

139.

Oriëntatieoppotentiëlenieuweakkerbouwgewassen

52.0.04

140.

Optimaliseringvandeteeltvannieuweolieproducerende gewassen
(NationaalOlieProgramma,EG-VOICI-programma52.0.10)

233.

35.3.12

50.4.05

52.0.09
52.0.10

Onderzoek naarbeperkingvanhetoptredenvanenschadedoorverbruiningsziekteinkarwij

141.

Vergelijkingzaad-encarvonproduktievandilleenkarwij

143.

Oogstmethodenbijteunisbloem

52.3.11
52.7.12
RH

VEZELGEWASSEN
146.

Optimaliseringvandeteeltvanhennepalsgrondstof voordepapierindustrie

147.

DeteeltvanMiscanthusvoordeindustriëleverwerking

91.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

146

51.7.03
51.7.04
51.9.05

OVERIGE HANDELSGEWASSEN
149.

Teeltvangierstmelde voorindustriëleverwerking

145.

Teelt-enoogstoptimalisatievancichoreivoordeproduktie
vaninuline

52.0.13

63.8.03

92.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek cichorei

63.9.04

297.

Stikstofnawerkingvankorrelmaïsstro

98.2.09

150.

KorrelmaTsalszetmeelproduktindenoordelijkeveenkoloniale-enzandgebieden 98.4.08

281.

Invloedvankorrelmaïsstroopdekalibehoeftevan zetmeelaardappelen

26.

KP

Deteeltvanbloemzaden

RH

VOEDERGEWASSEN
216.

Verminderingvanhetherbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

218.

Ontwikkelingvaneeneconomischeenduurzamemechanischeonkruidbestrijdinginmaïs

293.

36.3.17

Beperkingvandestikstofuitspoeling bijcontinuteeltvansnijmaïs
doorcombinatie metwintergewassen

294.

Wortelgroeienstikstofbenutting bijmaïs

271.

Ondiepetoedieningvanorganische mestopmaïslandinrelatietot
gewasgroeienmeststofbenutting

295.

36.3.11

EffecthoogteN-rijenbemestingopopbrengst enN-benuttingbijmaïs

96.2.24
96.2.25

96.2.27
96.2.29

147

296.

Interactietussenrasenstikstofbemesting bijsnijmaïs

172.

Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs

96.4.22

93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksnijmaïs

96.9.28

148.

Perspectievenvanmengteeltvanpopulierenmetakkerbouwgewassen engras

35.

Optimalisatievandeteeltvanluzerneopzandgrondentenbehoevevan
ruwvoederwinning

167.

97.4.01

98.4.10

Vergelijkingvanverschillendevoedergewassenondersub-optimale
vochtvoorziening

94.

96.2.30

98.4.11

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekkorrelmaïs,CornCobMixen
maïs-kolvenschroot

95.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekluzerne

36.

Effectvanzaaimethodeenplantgetalopoogstzekerhiedenkwaliteit
vansnijmaïs

98.9.04
98.9.06

VP/Hn/Cr

GROENBEMESTINGSGEWASSEN
211.

Heteffectvanenkelegroenbemestingsgewassen,aldannietincombinatiemet
ophetveldachtergeblevenstro,opdeopbrengstvanhetvolggewas
oplössgrond

213.

Effectvanverschillendegroenbemestingsgewassen,minimalegrondbewerking
enteelttechniek opwater-enwinderosieopdaarvoorgevoeligegronden

96.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen

292.

Invloedvandiversegroenbemestingsgewassen opvolgvrucht
aardappelen

148

27.2.52

56.1.25
98.9.07

BEM

185.

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus

KW

KRUIDEN
144.

Optimalisering van deteelt van nieuwe kruidengewassen

52.0.14

23.

Verbetering opkomstzekerheid en begingroei bijde kruidenteelt

52.4.05

25.

Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gericht op kwaliteitsverbetering

24.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

52.6.08

52.8.06

149

VOLLEGRONDSGROENTEN

ALGEMEEN
Volgnr. Titel

132.

Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwe vollegrondsgroenteteelten en teeltmethoden van vollegrondsgroenten

129.

Projectnr.

01.0.26

Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen

01.4.25

137.

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

315.

Deontwikkeling van een modelvoor de optimalisatie van bestrijdingsstrategieën

318.

Ontwikkeling van een modelvoor de integrale onkruidbeheersing in het bouwplan 03.3.21

316.

Inventarisatie van de invloed van het weer op de teeltbeslissingen, toegespitst
op de gewasbescherming en bemesting

126.

03.5.25

03.8.11

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt

150

03.5.16

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen

138.

03.5.14

Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij de teelt en oogst van
vollegrondsgroenten

310.

03.4.19

Ontwikkeling van een analysemethode voor inrichting van produktieprocessen
op het vollegrondsgroentebedrijf

133.

03.3.08

Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerking van vollegrondsgroenten

127.

01.8.21

03.8.22

266.

Ontwikkelingvanmeettechniekentenbehoevevanonderzoektoedieningstechniekvangewasbeschermingsmiddelen

267.

Kwantificeren enanalyserenvandruppelverdelingenvanspuitvloeistoffen in
hetgewasinrelatietotdetoedieningstechniek

268.

Effectvantoedieningstechniek opdedrift-emissie indegewasbescherming

300.

Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

279.

ToetsingP-enK-bemestingsadviesvoordeakkerbouwendevollegrondsgroenteteelt

301.

Beheersingnutriëntenstromen indevollegrondsgroenteteelt

302.

Onderzoek naarheteffectvanhetN-aanbodbijijsslainrelatietot hetNBS

275.

endenaleveringvanstikstof uitoogstrestenvandiversegewassen
Inventarisatievanonderzoeksvragenbetreffendefosfaatvoorzieningvan
akkerbouw-envollegrondsgroentegewassen
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17.3.06

17.5.07
17.5.08
25.2.07

25.2.08
25.2.09

25.2.13
25.2.14

Onderzoek naardemineralisatievanoogstrestenenbodemgebonden
organische stof

284.

Toetsingvandelandbouwkundigewaardevang.f.t -compost

171.

Vaststellenvaneffectenvanintensievebouwplanneninhetwesten
vandeNoordoostpolder opdebodemstructuur endeoogstzekerheid
vangewassen

187.

Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotylegewassen

183.

Onderzoek naarmogelijkhedenomtekomentotgeringere afhankelijkheid

25.2.15
26.2.12

28.4.56
33.3.07

vandegrondontsmettingvoor debeheersingvanhetvrijlevend
wortelaaltje(Paratrichodorus teres)

33.3.12

151

184.

Bestrijding van Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)
met intensieve grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten

235.

Onderzoek naar de toepasbaarheid vanfungiciden in de kleine
groentegewassen

265.

33.3.15

34.3.04

Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

261.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

264.

Beheersing van naaktslakken

226.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

227.

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden

in kleine groentegewassen

34.3.14

35.3.10

35.3.12

36.3.06

36.3.07

202.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

58.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren

152.

handelingen bij en rond de oogst op de houdbaarheid van
vollegrondsgroentegewassen
Inventarisatie van alternatieven voor chemische gewasbescherming
bij kleine vollegrondsgroenten

151.

152

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

68.7.01
76.3.07

76.4.03

71.

Oriëntatieopdemogelijkhedenvanonderzoek naardevermindering
vangrondtarraenafvalwater-stromen indeakkerbouwendeteelt
vanvollegrondsgroenten

236.

99.0.20

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijk alternatief
voorchemischebestrijdingvanonkruidenenschimmels inde
vollegrondsgroenteteelt

98.

99.4.16

Onderzoek naarverschilleninhorizontaleziekteresistentietussen
vollegrondsgroentegewassen

97.

Onderzoek naarrasverschillen inhet uitstallevenvanvollegrondsgroenten

161.

Produktieverbreding enmilieuvriendelijketeelt

193.

Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband (biologische bestrijding)

99.9.18
99.9.19
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WG

BLAD-,STENGEL-ENVRUCHTGROENTEN
Andijvie
38.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

ZW

Asperge
196.

Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge

226.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

154.

Forcerenvanasperge

153.

Teeltmethodenterverbeteringvandeopbrengst enkwaliteitvangroene
aspergesbijgebruikvanmannelijkehybriden

32.4.07
36.3.06
69.4.02

69.4.03

153

63.

Bestuderingvanmogelijkhedentotseizoensverlenging bijasperge

69.4.04

197.

Geïntegreerde bestrijdingFusarium oxysporumf. sp.asparagiinasperge

69.4.07

99.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

69.9.05

101.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

69.9.06

236.

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijkalternatiefvoor
chemischebestrijdingvanonkruidenenschimmelsindevollegrondsgroenteteelt 99.4.16

64.

Roseverkleuringvanasperge

MV

100.

Gebruikswaarde-onderzoeknieuweaspergehybriden

MV

237.

BestrijdingvanBotrytisenStemphyliuminasperge

MV

Courgette
102.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek courgette

160.

Verlatingbijcourgette

94.9.06
ZW

Meloen
158.

Onderzoek naardeteeltvanvruchtgewasseninkleineplastictunnels

94.4.05

Pompoen
62.

154

Bewaringvanpompoen

MV

Prei
300.

Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

241.

Bestrijdingvanroestinpreimeteenminimumaantaltoepassingenvan

25.2.07

fungiciden
265.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

242.

Onderzoek naardemogelijkhedenvaneenwaarschuwingssysteemvoor
Puccinia allii(roest) inprei

34.3.13
34.3.14

34.3.17

255.

Voorkomingvanschadeveroorzaakt doortripsindegewassenpreienkool

35.3.13

226.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

202.

Bedrijfssystemen-onderzoek(BSO)Breda

39.8.24

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek(BSO)Meterik

39.8.25

40.

Onderzoek naarhetgebruikvankluitplanten bijprei

103.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek prei

236.

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijkalternatief

36.3.06

66.4.08
66.9.03

voorchemischebestrijdingvanonkruidenenschimmelsinde
vollegrondsgroenteteelt
98.

99.4.16

Onderzoek naarverschillen inhorizontaleziekteresistentietussen
vollegrondsgroentegewassen

280.

Kalibemesting bijprei

256.

Onderzoek naarheteffectvanondergroeiopdegezondheidvanprei
ensluitkool

99.9.18
MV/NB

MV/NH

155

243.

Onderzoek naar invloedvanplantmethodeopdegevoeligheidvoor
ziektenvanprei

NB

263.

Invloedvandeplantgroottevanpreiopdeuievliegaarrtasting

NB

41.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

NB

39.

Onderzoek naaroptimaleplantdichtheidvanpreibijdeteelt
opzavelgrond

ZW

Rabarber
159.

Verbeteringvandeweggroeivanjongplantmateriaalvanrabarberna
uitplantenophetveld

75.4.04

Radicchk) rosso
226.

Deoptimalisatievanonkruidbestrljdingingroentegewassen

36.3.06

151.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen

76.4.03

155.

Onderzoek naardebewaarmoglijkhedenvanradicchio rosso

76.6.09

236.

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialen alsmogelijkalternatiefvoor
chemischebestrijdingvanonkruidenenschimmelsindevollegrondsgroenteteelt 99.4.16

Roodlof
156.

156

Optimaliseringvandeproduktievanroodlof

76.0.08

Selderij (blad-en groenselderij)
300.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

238.

Epidemiologie vanSeptoriaapiicola en de mogelijkheden van een
waarschuwingssysteem

37.

25.2.07

34.3.18

Verbetering van de kwaliteit van ijssla, groenselderij en Chinese
kool bij teelt onder insektengaas

KP/ZW/NB

Sla (kropsla,rodesla,ijssla)
302.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS en
de nalevering van stikstof uit oogstresten van diverse gewassen

195.

25.2.13

Onderzoek naar de effecten vanteelt- encultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemenin de intensieve vollegrondsgroenteteelt

28.4.12

261.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

254.

Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

68.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

104.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

236.

Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief

35.3.14

72.4.05

72.9.03

voor chemische bestrijding van onkruiden en schimmels in de
vollegrondsgroenteteelt

97.

Onderzoek naar rasverschillen in het uitstalleven van vollegrondsgroenten

99.4.16

99.9.19

157

37.

Verbetering van de kwaliteit van ijssla, groenselderij en Chinese kool
bijteelt onder insektengaas

194.

KP/ZW/NB

Bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische schimmel Coniothyrium
minkans bij kropsla

307.

NB

Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting met
stikstof

198.

MV

Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)

ZW

Spinazie
300.

Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

303.

Stikstofbemesting op basis van stikstofvensters bij spinazie

105.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

25.2.07

70.2.05

70.9.04

Witlof
56.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels 53.6.01

65.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van witlof
beïnvloeden

73.2.13

54.

Onderzoek gericht op het voorkomen van lage temperatuurbederf bij witlof

73.2.16

67.

Beheersing van natrot in de teelt en trek van witlof

73.3.21

66.

Ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels

106.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

161.

Produktieverbreding en milieuvriendelijke teelt

158

73.4.20

73.9.04

NH

193.

Sclerotiniabestrijdinginbouwplanverband (biologische bestrijding)

WG

283.

Magnesiumbemesting bijwitlof

44.

Verbeteringveldopkomstwitlof oplössgrond

42.

Perspectievenvandeteeltvanwitlof op50cm-ruggenopkleigrond

43.

Verbeteringvandeveldopkomst bijwitlof

ZW

55.

Beperkenvanindragenvanwitlofwortels enherbevochtiging

ZW

WG
WR
ZW

KOOLGEWASSEN
Bloemkool
310.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen

03.8.11

300.

Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

260.

Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

226.

0e optimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Zwaagdijk

39.8.27

306.

Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

77.2.06

69.

Voorstudienaarkwalitertsproblemenbijkoolgewassen

107.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

251.

ChemischebestrijdingvanMycosphaerellainbloemkool

35.3.06
36.3.06

77.7.08
78.9.13
NH

159

259.

Geleidebestrijdingvankoolgalmuginbloemkool

NH

46.

Invloedgrondbewerking opdeteeltvanbloemkool

NH

47.

Optimaliseringteelttechniek vanvroegerassenwinterbloemkool

48.

Verbeteringvandeoverwinteringsmogelijkhedenvandeteeltvan
winterbloemkool

49.

Plantafstandenenplanttijdstippen bijzeer lateherfstbloemkool

ZW/NH

ZW/NH
ZW

Boerenkool
108.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

Broccoli
151.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

248.

Beperkingvanschermrotbijbroccoli

306.

Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

69.

Voorstudie naarkwaliteitsproblemen bijkoolgewassen

45.

Oriëntatievervroegingvanbroccoli

KW

161.

Produktieverbreding enmilieuvriendelijketeelt

NH

109.

Oriëntatieoverwinterteelt broccoli

ZW

160

76.4.03
78.3.14
77.2.06
77.7.08

Chinese kool
260.

Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

151.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen

110.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek Chinesekool

158.

Onderzoek naardeteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

37.

Verbeteringvandekwaliteitvanijssla,groenselderijenChinesekoolbijteelt
onder insektengaas

161.

Produktieverbreding enmilieuvriendelijketeelt

249.

EffectvanteeltmaatregelenbijChinesekoolopdegevoeligheidvoorziekten

35.3.06
76.4.03
80.9.05
94.4.05

KP/ZW/NB
NH

enplagen

NH

Sluitkool (rode kool,spitskool,wittekool)
255.

Voorkomingvanschadeveroorzaakt doortripsindegewassenpreienkool

35.3.13

306.

Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

69.

Voorstudienaarkwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

111.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek rodekool

81.9.02

70.

Onderzoek naarzwartinwittebewaarkool

84.7.13

112.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek wittekool

84.9.12

98.

Onderzoek naarverschilleninhorizontaleziekteresistentietussenvollegronds-

77.2.06

groentegewassen
256.

99.9.18

Onderzoek naar heteffectvanondergroeiopdegezondheidvanpreiensluitkool MV/NH

161

305.

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool

60.

Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool

NH

NH

Spruitkool
310.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen

247.

03.8.11

Beperking van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder
gevoelige/resistente rassen

34.3.12

260.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

264.

Beheersing van naaktslakken

35.3.12

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

69.

Voorstudie naar kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

323.

Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkool

113.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

98.

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie tussen

vollegrondsgroentegewassen

77.7.08

83.4.06

83.9.01

99.9.18

51.

Teelt van spruitkool voor de diepvriesindustrie

KW

50.

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

ZW

250.

Meeldauwbestrijding in spruitkool

322.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem 'Mycos'
in spruitkool

162

ZW

ZW

BOL-,KNOL-ENWORTELGEWASSEN
Knolselderij
57.

Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

ZW

258.

BestrijdingworteMieg inknolselderijdoorzaadbehandeling en/oftraybehandeling

ZW

Knolvenkel
227.

Onderzoek naardetoepassingsmogelijkhedenvanherbiciden inkleine
groentegewassen

157.

Voorkomingvanbruinrandjesbijknolvenkel

114.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekknolvenkel

158.

Onderzoek naardeteeltvanvruchtgewasseninkleineplastictunnels

36.3.07
76.4.10
76.9.06
94.4.05

Kroot
226.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

36.3.06

Peen
56.

Heteffectvandrogenenhelenopdebewaarbaarheidvanpeenenwitlofwortels 53.6.01

257.

OntwikkelingvaneensysteemvangeleidebestrijdingvandeworteMieg,
Psila rosae, inpeen

324.

58.3.10

Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheiden-verdelingopopbrengst,sorteringsenkwaliteitsverloopbijpeen

58.4.04

163

115.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek peen

214.

Voorkomingwinderosie indiversegewassen

52.

Zeervroegezaaivanbospeen

193.

Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband(biologischebestrijding)

252.

BestrijdingvanechtemeeldauwinpeenmetMilsana

58.9.09
KP
MV/NB
WG
WG

Rettich
158.

Onderzoeknaardeteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

61.

Onderzoeknaarbewaarmogelijkhedenvanrettich

94.4.05
MV

Schorseneer
214.

Voorkomingwinderosie indiversegewassen

XP

240.

Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren

VP

Uien (ensjalotten)
265.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

34.3.14

304.

Onderzoeknaardetoepassingvanhetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien

65.2.14

223.

Onkruidbestrijding inuien

245.

Verbeteringvandechemischebestrijdingvanbladvlekkenziekteinuienen
hetneveneffect hiervanopkoprot

164

65.3.05

65.3.10

244.

Onderzoek naardemogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprot inuien

225.

Geïntegreerdeonkruidbestrijding zaaiuien

246.

Onderzoek naardeverbeteringvandebestrijdingvanvalsemeeldauw inuien
ennaardemogelijkhedenvoorgeleidebestrijding

59.

65.3.13
65.3.15

65.3.20

Onderzoek inzaaiuiennaardemogelijkhedentot reductievanMH-doseringen
door middelvantoevoegingvaneenhulpstof

65.4.09

116.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekzaaiuien

65.9.16

117.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

118.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuienopeen Biologisch-dynamisch
bedrijf

65.9.19

277.

Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelheden opzwareklei

KL

53.

Kwaliteitsverbeteringzaaiuiendoorteeltopruggen

KW

224.

Onkruidbestrijdinginzaaiuienoplössgrond

WR

GROENTEOOGSTENPEULVRUCHTEN
Doperwt
119.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek doperwten

228.

Invloedvanruimererijenafstandbijlaatgezaaideconservenerwten

87.9.02
KL

Stamslaboon
226.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

36.3.06

165

215.

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen 36.3.12

262.

Bestrijding van bonevlieg (Deliaplatura) in stamslaboon door middel van een
zaadbehandeling

239.

89.3.12

Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van Botrytis-aantasting bij
stamslaboon

121.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

193.

Sclerotiniabestrijding in bouwplanverband (biologische bestrijding)

89.8.11

89.9.04

WG

Tuinboon
120.

166

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek tuinboon

88.9.03

TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE
Volgnr. Titel
317.

Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelen indegeïntegreerdeteelt inhet
kadervandegeformuleerdedoelstellingen

132.

01.0.26

Bedrijfseconomische evaluatievanderesultatenvanhetvruchtwisselingsonderzoek

129.

01.0.22

Onderzoek naarhet bedrijfseconomisch perspectiefvannieuwevollegrondsgroenteteeltenenteeltmethodenvanvollegrondsgroenten

128.

Projector.

01.4.24

Gevolgenvanberegeningsbeperkingenvoordeteeltvanakkerbouw-en
vollegrondsgroentegewassen

130.

Onderzoek naardeperspectievenvanberegeningindeVeenkoloniën

134.

Economische perspectievenvangeïntegreerdeakkerbouw;synthese
van10jaarOBS

137.

Economische perspectievenvangeïntegreerdevollegrondsgroenteteelt

320.

Risico-analysevanverschillendeteelt-enbedrijfsstrategieen

01.4.25
01.4.27

01.8.19
01.8.21

indeakkerbouwentoepassinginbedrijfseconomische perspectievenstudies

01.8.23

135.

Economischeevaluatievanbedrijfssystemen-onderzoekteVredepeel

01.8.28

136.

Economischeevaluatieintroductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

122.

Onderzoek naardebedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw
inverschillende regio'stegendeachtergrondvanlagereprijzenen
strengererandvoorwaarden

123.

02.8.04

Onderzoek naarde'ontwikkelingsmogelijkhedenvanakkerbouwbedrijven
inhetNoordelijk kleigebied

02.8.05

167

124.

Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden vanakkerbouwbedrijven
inhetZuidwestelijk kleigebied

313.

02.8.06

Ontwikkelingvaneenmodelvoordeevaluatievandevastekostenop
akkerbouwbedrijven

03.0.23

319.

Geleideziektebestrijding inzomer-enwintergerst

315.

Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievanbestrijdingsstrategieën 03.3.08

318.

Ontwikkelingvaneenmodelvoordeintegraleonkruidbeheersing inhet
bouwplan

312.

03.4.19

Bedrijfskundigeaspectenvanverderemechanisatie bijdeteelt,oogsten
verwerkingvanvollegrondsgroenten

127.

03.4.10

Inventarisatievandeinvloedvanhetweeropdeteeltbeslissingen,
toegespitst opdegewasbescherming enbemesting

126.

03.3.21

Ontwikkelingvaneenbegeleidingssysteemter beheersingvanbodempathogenen
bijdeteeltvanaardappelen

316.

03.3.07

03.5.14

Ontwikkelingvaneenanalysemethodevoorinrichtingvanproduktieprocessen
ophetvollegrondsgroentebedrijf

03.5.16

125.

Onderzoek naardeorganisatievanbewerkingen bijcomplexebedrijfsorganisaties03.5.17

133.

Inventarisatievandearbeidsproblematiek bijdeteeltenoogstvan
vollegrondsgroenten

310.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen

309.

03.8.11

Ontwikkelingvaneengegevensstructuur tenbehoevevaneen
informatiesysteemvooraardappelen

168

03.5.25

03.8.20

138.

Economische perspectievenvanbiologische landbouwmethoden inde
vollegrondsgroenteteelt

131.

Bedrijfseconomische analysevandeteeltenbewaringvan
AM-resistente consumptie-aardappelrassen tenopzichtevanBintje

314.

04.7.03

Deontwikkelingvanbeslissingsondersteunende systemenvoorde
Europesegraanteeltopbasisvaninformatiemodellen

311.

Kennisonderhoudvanteeltbegeleidingssystemen

162.

Vergelijkingvanbedrijfsystementenaanzienvandefysische
bodemvruchtbaarheid

210.

Bestrijdingvanwatererosieindeakkerbouw inZuid-Limburg

266.

Ontwikkelingvanmeettechniekentenbehoevevanonderzoek
toedieningstechniek vangewasbeschermingsmiddelen

267.

03.8.22

09.0.07
09.0.09

10.1.03
15.1.50

17.3.06

Kwantificerenenanalyserenvandruppelverdelingenvan
spuitvloeistoffen inhetgewasinrelatietot detoedieningstechniek

17.5.07

268.

Effectvantoedieningstechniek opdedrift-emissie indegewasbescherming

17.5.08

220.

Onderzoek naartechnische aspectenaanwerktuigenvoordemechanische
onkruidbestrijding

165.

Invloedvanhet losmakenvandeondergrondvanzavel-enkleigrondenop
vochtvoorziening,beworteling enproduktievanlandbouwgewassen

164.

21.1.51

Verruimingvandegewaskeuzeopzwarekleidoor hetlichter makenvande
bouwvoor

166.

17.5.09

21.1.53

Verbeteringdoorlatendheidvaneenlichtezavelgronddooreendiepere
grondbewerking

21.1.54

169

163.

Invloed van de beworteling op het in stand houden van de structuur
van de ondergrond

21.4.02

300.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

25.2.07

279.

Toetsing P-en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegronds-

groenteteelt

301.

Beheersing nutriëntenstromen in devollegrondsgroenteteelt

285.

Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door

298.

middel van rijenbemesting
N-mineraalveranderingen in de bodem entijd bijverschillen in
plaatsing van stikstofmeststof

286.

Toepassing van vloeibare stikstof (AHL) inaardappelen

302.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie

25.2.08

25.2.09

25.2.10
25.2.11

25.2.12

tot het NBS en de nalevering van stikstof uit oogstresten van
diverse gewassen

275.

Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende fosfaatvoorziening
van akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

308.

25.2.13

25.2.14

Onderzoek naar de mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden
organische stof

25.2.15

278.

Kalihœveelhedenprœfvelden

25.2.52

282.

pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden van de grond

25.2.53

284.

Toetsing van de landbouwkundige waarde van g.f.t - compost

26.2.12

273.

Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

276.

Acceptable fosfaatverliezen bij evenwichtsbemesting

170

26.2.13

26.2.14

274.

Gebruik van dierlijke mest in de graszaadteett

211.

Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, al dan niet in

26.2.15

combinatie met op het veld achtergebleven stro, op de opbrengst
van het volggewas op lössgrond

269.

Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
van de grond en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen

195.

27.2.52

27.2.53

Onderzoek naar de effecten vanteelt- en cultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt

168.

Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing

171.

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen

28.4.12

28.4.50

van de Noordoostpolder op de bodemstructuur en de oogstzekerheid
van gewassen

169.

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

321.

Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem

28.4.56

28.4.58

voor Phytophthorainfestans in aardappel

32.3.08

231.

Lage doseringen-fungiciden inwintertarwe

32.3.09

196.

Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge

32.4.07

187.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle gewassen

33.3.07

173.

De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

33.3.10

186.

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek en het
project experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

183.

33.3.11

Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)

33.3.12
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174.

Modificatie rassenkeuzetoets enverbeteringvitaliteitsbepalingvoor
aardappelmoeheidsonderzoek

188.

PopulatiedynamicavanMeloidogynespp.enperceelsgerichte schadedrempels
bijakkerbouwgewassen

184.

33.3.14

BestrijdingvanParatrichodorus teres (vrijlevendwortelaaltje) met
intensievegrondbewerking endebruikbaarheidvangranulaten

175.

33.3.13

33.3.15

Rijentoepassingvangranulatenbijdeteeltvanconsumptie-aardappelen
opAM-besmettekleigronden

33.3.16

176.

Ontwikkeling biochemische pathotypetoetsAardappelmoeheid

235.

Onderzoek naardetoepasbaarheidvanfungicidenindekleinegroentegewassen 34.3.04

247.

Beperkingvanwitteroest inspruitkool metfungicidenenminder
gevoelige/resistente rassen

33.3.17

34.3.12

241.

Bestrijdingvanroest inpreimeteenminimumaantaltoepassingenvanfungiciden34.3.13

265.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

230.

EpidemiologievanPhytophthora infestans eneffect hieropvanfungicidenen

242.

klimaatomstandigheden
Onderzoek naardemogelijkhedenvaneenwaarschuwingssysteemvoorPuccinia
allii(roest) inprei

238.

34.3.18

34.4.16

Ontwikkelenvaneenrassentoetsomdevatbaarheidvanaardappelen
voorRhizoctoniasolanivasttestellen.
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34.3.17

Depopulatiedynamiek endeschaderelatievanVerticillium dahliae
inaardappelen

15.

34.3.15

EpidemiologievanSeptoria apiicola endemogelijkhedenvaneen
waarschuwingssysteem

192.

34.3.14

34.9.19

260.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

261.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

264.

Beheersing van naaktslakken

255.

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen prei

en kool

254.

Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla

226.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

227.

Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen

216.

35.3.14

36.3.06

36.3.07

36.3.11

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

221.

Onkruidbestrijding in de graszaadteelt

219.

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische
onkruidbestrijdingsmethoden

218.

35.3.13

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

215.

35.3.12

36.3.12

36.3.14

36.3.16

Ontwikkeling van een economische en duurzame mechanische
onkruidbestrijding in mals

222.

Onkruidbestrijding in de graszaadteelt

209.

Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking van schade door ganzen

200.

De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het
veenkoloniale bouwplan

36.3.17

36.3.18

39.3.51

39.8.09
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199.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking

201.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het

39.8.20

zuidoostelijk zandgebied

39.8.22

206.

Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

39.8.23

202.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

272.

Voorjaarstoediening van dierlijke mest in granen

40.2.01

234.

Perspectieven voor kostenverlaging in de graanteelt door
middel van het gebruik van urean (AHL)

40.8.02

27.

Opbrengst en kwaliteit vanwintertarwe bij extensivering van de teelt

41.4.12

208.

Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied

41.4.56

34.

Optimalisering van een afzetgerichte rassenkeuze/teelwijze van tarwe
voor industriële toepassingen

207.

41.7.17

Verbetering van de teelt van wintertarwe binnen het geïntegreerde
bedrijfssysteem

41.8.16

77.

Cultuur -en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

78.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

28.

Rassenonderzoek voor Zeeuwse Vlegel-brood

41.9.57

29.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

42.7.05
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30.

Oogstzekerheidenkwaliteitvanonbespoten brouwgerst

79.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

80.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

82.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek roggeentriticale

31.

Verbeteringvandeoogstzekerheidenkwaliteitvanhaver

81.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek haver

18.

Detoepassingvangroeiregulatorenbijgraszaadgewassen

19.

Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemd-en
roodzwenkgras

20.

Teelttechniek graszaadgewassen opzand-endalgronden

21.

Deinvloedvanteeltmaatregelenopdezaadproduktievanrietzwenkgras

22.

Heteffectvanbeweidingenstromanagementopdegewasstructuur
endezaadopbrengstvangraszaadopkleigronden

42.8.08

43.9.01
44.7.50
44.9.01
46.4.02

46.4.07
46.4.09
46.4.12

46.4.13

87.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden

46.9.11

142.

Verbeteringoogstzekerheidenkwaliteitcarvonproducerende gewassen

50.4.05

89.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

88.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekolievlas

50.9.06

90.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekkarwij

50.9.07

146.

Optimaliseringvandeteeltvanhennepalsgrondstofvoorde
papierindustrie

51.7.03
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147.

DeteeltvanMiscanthusvoordeindustriëleverwerking

91.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

139.

Oriëntatieop potentiëlenieuweakkerbouwgewassen

140.

Optimaliseringvandeteeltvannieuweolieproducerende
gewassen(NationaalOlieProgramma,EG-VOICI-programma52.0.10)

51.7.04
51.9.05
52.0.04
52.0.09
52.0.10

149.

Teeltvangierstmelde voorindustriëleverwerking

52.0.13

144.

Optimaliseringvandeteeltvannieuwekruidengewassen

52.0.14

233.

Onderzoek naarbeperkingvanhetoptredenvanenschadedoor
verbruiningsziekte inkarwij

23.

Verbeteringopkomstzekerheidenbegingroeibijdekruidenteelt

25.

Teeltoptimalisatiebijwortelgewaskruidengerichtop
kwaliteitsverbetering

52.3.11
52.4.05

52.6.08

141.

Vergelijkingzaad-encarvonproduktievandilleenkarwij

52.7.12

24.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvankruiden

52.8.06

56.

Heteffectvandrogenenhelenopdebewaarbaarheidvan

5.

peenenwitlofwortels
Invloedvandebemestingenberegeningophet nitraatgehalte
vanaardappelen

290.

53.6.01
54.2.40

OptimaliseringvandeN-voedingvanaardappelendoormiddel
vanchlorofylmetingeninhetbladenmetgebruikmakingvan
vloeibaremeststoffen

9.
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Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspectenbijdeaardappelteelt

54.2.45
54.3.23

181.

10.

Onderzoek naarmogelijkhedenombesvormingbijaardappelente
voorkomen
Onderzoek naar maatregelenter beperkingvanhetbacterieziektenprobleembijpootaardappelen

229.

54.3.30

54.3.32

Heteffectvanverlagingvandoseringenvanmiddelenengrotere intervallen
tussenbespuitingen opdebestrijdingvanPhytophthora inaardappelen

54.3.36

11.

Perspectievenvangroenrooienenonderdekken bijpootaardappelen

12.

Optimaliseringvandebiologisch-dynamische enecologische pootaardappetteelt 54.3.41

13.

Optimaliseringentoetsingvaneenadviessysteemvoor Rhizoctonia-bestrijding
inpootaardappelen

54.3.37

54.3.44

14.

OptimaliseringvandegrondbehandelingtegenRhizoctonia

54.3.46

16.

Beïnvloedingknoltal/sorteringvangrofgroeiendepootaardappelrassen

54.4.71

4.

Toepassingvancarvonalskiemremmerinpoot-enconsumptie-aardappelen

1.

Optimaliseringvandeteelt,bewaringenverwerkingvannieuweAM-resistente

54.6.42

consumptie-aardappelrassen
2.

Ontwikkelingvaneenmethodeomdebakkleurvanaardappelentevoorspellen

3.

Onderzoek naardeoorzakenvanhetvroegtijdigoptredenvaneenslechte
bakkleur insommigebewaarplaatsen

72.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen

74.

PartiëleresistentieentolerantieGloboderapallida bijconsumptieaardappelen/zetmeelaardappelen

289.

54.7.27
54.7.34

54.7.38
54.9.39

54.9.43

OptimalisatieN-voedingfabrieksaardappelen metbehulpvannitraatbepaling
inbladsteeltjes

55.2.01
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8.

Optimalisering van de teelt van nieuwe Pallida-resistente zetmeelaardappelrassen gericht op de kwaliteit

55.4.03

73.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen

55.9.02

213.

Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale grondbewerking

en teelttechniek op water- en winderosie op daarvoor gevoelige gronden

56.1.25

76.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

257.

Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg,
Psila rosae, in peen
Invloed van zaaitijd,zaadhoeveelheid en -verdeling op opbrengst, sorterings-

58.3.10

324.

en kwaliteitsverloop bij peen

58.4.04

115.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen

58.9.09

145.

Teelt- en oogstoptimalisatievan cichorei voor de produktie van inuline

92.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

304.

Onderzoek naar de toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien

223.

Onkruidbestrijding in uien

245.

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en het
neveneffect hiervan op koprot

244.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien

225.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien

246.

Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse meeldauw in uien
en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding
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56.9.24

63.8.03

63.9.04

65.2.14

65.3.05

65.3.10
65.3.13

65.3.15

65.3.20

59.

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-doseringen
door middel van toevoeging van een hulpstof

65.4.09

116.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

117.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

118.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamisch

bedrijf

40.

Onderzoek naar het gebruik van kluitplantenbij prei

103.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

58.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en

rond de oogst op de houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen

154.

Forcerenvan asperge

153.

Teeltmethodenter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van groene

asperges bij gebruik van mannelijke hybriden

65.9.19

66.4.08

66.9.03

68.7.01

69.4.02

69.4.03

63.

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge

69.4.04

197.

Geïntegreerde bestrijding Fusarium oxysporumf. sp. asparagi in asperge

99.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

101.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

303.

Stikstofbemesting op basis van stikstofvensters bij spinazie

105.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

68.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

104.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

69.4.07

70.2.05

70.9.04

72.4.05

72.9.03
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65.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit
van witlof beïnvloeden

54.

Onderzoek gericht op het voorkomen van lage temperatuurbederf bij
witlof

67.

Beheersing van natrot in de teelt entrek van witlof

66.

Ontwikkeling van een bewaarduur- entrekstrategie voor witlofwortels

106.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder
dekgrond

159.

73.2.13

73.2.16

73.3.21

73.4.20

73.9.04

Verbetering van de weggroei van jong plantmateriaal van rabarber
na uitplanten op het veld

156.

Optimaliseringvan de produktie van roodlof

152.

Inventarisatie van alternatieven voor chemische gewasbescherming

bij kleinevollegrondsgroenten

75.4.04

76.0.08

76.3.07

151.

Bestudering van diverseteeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

157.

Voorkoming van bruin randjes bij knolvenkel

76.4.10

155.

Onderzoek naar de bewaarmoglijkhedenvan radicchio rosso

76.6.09

114.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

76.9.06

306.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

69.

Voorstudie naar kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

248.

Beperking van schermrot bij broccoli

78.3.14

107.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool
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78.9.13

108.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

110.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

80.9.05

111.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

81.9.02

323.

Bestuderingvan de groei en ontwikkelingvanspruitkool

83.4.06

113.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01

70.

Onderzoek naar zwart inwitte bewaarkool

84.7.13

112.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

119.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek doperwten

87.9.02

85.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek erwten

87.9.14

120.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoektuinboon

88.9.03

86.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoekveldboon

88.9.09

262.

Bestrijdingvan bonevlieg (Deliaplatura) instamslaboon door middel
van een zaadbehandeling

239.

89.3.12

Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate vanBotrytisaantasting bij stamslaboon

89.8.11

121.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04

158.

Onderzoek naar deteelt vanvruchtgewassen inkleine plastictunnels

94.4.05

102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek courgette

94.9.06

293.

Beperking van de stikstofuitspoeling bijcontinuteeltvansnijmaïs
door combinatie met wintergewassen

96.2.24
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294.

Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs

271.

Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot
gewasgroei en meststofbenutting

96.2.25

96.2.27

295.

Effect hoogte N-rijenbemesting op opbrengst en N-benutting bij maïs

296.

Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs

172.

Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs

96.4.22

93.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.9.28

148.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen

en gras

297.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

150.

Korrelmaïs alszetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en

35.

zandgebieden
Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten behoeve
van ruwvoederwinning

167.

96.2.30

97.4.01

98.2.09

98.4.08
98.4.10

Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale
vochtvoorziening

94.

96.2.29

98.4.11

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Com Cob Mix en
maïs-kolvenschroot

98.9.04

95.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek luzerne

98.9.06

96.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen

98.9.07

71.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de vermindering
van grondtarra en afvalwater-stromen in de akkerbouw en de teelt
van vollegrondsgroenten

182

99.0.20

236.

Toepassing van bodembedekkingsmaterialenals mogelijk alternatief
voor chemische bestrijding van onkruiden en schimmels inde
vollegrondsgroenteteelt

98.

99.4.16

Onderzoek naarverschillen inhorizontale ziekteresistentie tussen
vollegrondsgroentegewassen

99.9.18

97.

Onderzoek naar rasverschillen inhet uitstallevenvanvollegrondsgroenten

99.9.19

17.

Beïnvloeding knoltal bijpootaardappelen door fosfaatbladbemesting

BEM/WG/KW

217.

Toetsingvanduurzame onkruidbestrijdingsstrategieen inaardappelenBEM/WS/KP/WR/VP

32.

Geschiktheid vanwintertarwe voor slachtkuikenvoer

BEM

292.

Invloedvan diverse groenbemestingsgewassenopvolgvrucht aardappelen

BEM

6.

Teeltvan consumptie-aardappelen opzware kleiinhetOldambt

EH

253.

Beperking inzet insecticiden inde suikerbietenteelt

EH

170.

Zelfverdraagzaamheidvan wintertarwerassen

EH

84.

Teeltvan bakwaardige wintertarwerassen

EH

75.

Rassenproef pootaardappelen

232.

Bestrijdingvan blad-en aarziekten ingranen

180.

Onderzoek naar de mogelijkhedenvan biologische bestrijdingvan
aardappelcysteaaltjes

EH/KW

EH/KP/KB

HLB

177.

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

178.

Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.2

179.

Chemische bestrijdingvan aardappelcysteaaltje

HLB 1.3

183

182.

Andereaaltjesaantastingen

HLB2.1

189.

Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied

HLB4

190.

Tegengaanvanpoederschurftengewoneschurft opzetmeelaardappelen

191.

Wratziekte (fysio2)

280.

Kalibemesting bijprei

288.

OptimaleN-giftvoorconsumptie-aardappelenopsterk

HLB 4.2.3.
HLB4.2.2
MV/NB

mineraliserende gronden

KL

228.

Invloedvanruimererijenafstand bijlaatgezaaideconservenerwten

KL

277.

Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelhedenopzwareklei

KL

299.

Kwaliteitsverbetering bijsuikerbieten inZuidelijk Flevoland

KL

270.

Gebruikswaardevandierlijkemestinhetveenkoloniale bedrijf

KP

281.

Invloedvankorrelmaïsstroopdekalibehoeftevanzetmeelaardappelen

KP

214.

Voorkomingwinderosieindiversegewassen

7.

Risicochloorschade bijvoorjaarstoepassing vandierlijkemestvoor dekwaliteitvan

KP

zetmeelaardappelen
37.

KP

Verbeteringvandekwaliteitvanijssla,groenselderijenChinesekool
bijteelt onder insektengaas

KP/ZW/NB

45.

Oriëntatievervroegingvanbroccoli

185.

InvloedvangroenbemestersophetoptredenvanTrichodorusprimitivus

KW

53.

Kwaliteitsverbetering zaaiuiendoorteelt opruggen

KW

184

KW

287.

OptimalisatieN-voedingpootaardappelen metbehulpvannitraatbepaling
inbladsteeltjes

KW/EH

51.

Teeltvanspruitkoolvoordediepvriesindustrie

KW

100.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuweaspergehybriden

MV

64.

Roseverkleuringvanasperge

MV

237.

BestrijdingvanBotrytisenStemphylium inasperge

61.

Onderzoek naarbewaarmogelijkhedenvanrettich

62.

Bewaringvanpompoen

52.

Zeervroegezaaivanbospeen

256.

Onderzoek naarheteffectvanondergroeiopdegezondheidvanpreiensluitkool MV/NH

263.

Invloedvandeplantgroottevanpreiopdeuievliegaantasting

243.

Onderzoek naarinvloedvanplantmethodeopdegevoeligheidvoorziektenvanprei NB

41.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

194.

BestrijdingvanSclerotinia metdeantagonistischeschimmel Coniothyrium

MV
MV
MV
MV/NB

NB

NB

minitans bijkropsla

NB

259.

Geleidebestrijdingvankoolgalmuginbloemkool

NH

60.

Verbeteringbewaarkwaliteitsluitkool

305.

Optimaliseringvandestikstofbemesting bijspitskool

NH

46.

Invloedgrondbewerkingopdeteeltvanbloemkool

NH

251.

ChemischebestrijdingvanMycosphaerella inbloemkool

NH

NH

185

161.

Produktieverbreding en milieuvriendelijke teelt

249.

Effect van teeltmaatregelen bij Chinese kool op de gevoeligheid voor

NH

ziekten en plagen

NH

307.

Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting met stikstof

26.

Deteelt van bloemzaden

RH

291.

Invloed vertering graszaadstoppels op volggewas

RH

143.

Oogstmethoden bijteunisbloem

240.

Bestrijding vanwitte roest inschorseneren

36.

Effect van zaaimethode en plantgetal op oogstzekerhied en kwaliteit

van snijmaïs

193.

Sclerotiniabestrijding in bouwplanverband (biologische bestrijding)

252.

Bestrijding van echte meeldauw in peen met Milsana

283.

Magnesiumbemesting bij witlof

33.

Vergelijking teeltmethoden wintertarwe in het Duitse,

Belgische en Nederlandse lössgebied

MV

RH

VP

VP/Hn/Cr

WG

WG

WG

WR

44.

Verbetering veldopkomst witlof op lössgrond

WR

212.

Onkruidbestrijding in bodembedekkende teelten

WR

224.

Onkruidbestrijding inzaaiuien op lössgrond

WR

83.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

198.

Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)

186

WR

ZW

250.

Meeldauwbestrijdinginspruitkool

322.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerd waarschuwingssysteem

ZW

'Mycos' inspruitkool

ZW

109.

Oriëntatieoverwinterteelt broccoli

ZW

39.

Onderzoek naaroptimaleplantdichtheidvanpreibijdeteeltopzavelgrond

43.

Verbeteringvandeveldopkomstbijwitlof

ZW

50.

Optimalisatie plantdatumspruitkoollateoogstperiode

ZW

49.

Plantafstandenenplanttijdstippen bijzeer lateherfstbloemkool

ZW

55.

Beperkenvanindrogenvanwitlofwortels enherbevochtiging

ZW

42.

Perspectievenvandeteeltvanwitlof op50cm-ruggenopkleigrond

38.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

160.

Verlatingbijcourgette

ZW

57.

Ontwikkelingbewaartoets knolselderij

ZW

258.

BestrijdingworteMieginknolselderijdoorzaadbehandelingen/of

ZW

ZW
ZW

traybehandeling
47.

Optimaliseringteelttechniek vanvroegerassenwinterbloemkool

48.

Verbeteringvandeoverwinteringsmogelijkhedenvandeteeltvan
winterbloemkool

ZW
ZW/NH

ZW/NH
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uitvijf cijfers. Deeerstetwee cijfers betreffen hoofdgroepenvan algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft het vakterrein aan;het
vierde en vijfde cijfer (1 t/m 99) geven het volgnummer aan, dat gekoppeld is aan
de eerstetwee cijfers.

Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerstetwee cijfers)
Bedrijfssynthese
01.

04.

opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
structurele ontwikkelingen inde akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
afzet, prijsvorming en kwaliteit

08.
09.

bedrijfseconomische advisering
overig onderzoek

02.
03.

Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
188

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaien en poten
berijding (incl. oogst entransport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen

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

organische bemesting
teeltfrequentie envruchtopvolging
groeiregulatoren
allelopatie
persistente stoffen inde grond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas alsonkruid/-alswaardplant
kwaliteit
algemeen

Teeltonderzoek
Granen
40.
41.
42.
43.
44.
45.

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overigegewassen

Handelsgewassen
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

algemeen
raaigrassen
roodzwenkgras
veldbeemd
oliehoudende gewassen
vezelgewassen
overigegewassen

Wortel-enknolgewassen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

algemeen
consumptie- en pootaardappelen
fabrieksaardappelen
bieten (suiker)
kroot
peen
schorseneer
radijs enrammenas
koolrabi
knolselderij
189

63.

overige gewassen

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

Blad- enstengelgewassen
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

algemeen
asperge
spinazie
andijvie
sla (kropsla, bindsla, ijssla)
witlof
bleekselderij/groenselderij
rabarber
overige gewassen

Koolgewassen
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

algemeen
bloemkool
boerenkool
Chinese kool
rode kool
savooie kool
spruitkool
witte kool
overige gewassen

Peulvruchten
86.
87.
88.
89.
90.
91.

algemeen
erwten (doperwt, droge erwten, capucijners)
tuinboon, veldbonen
stambonen (stamsla,wit, bruin)
stokbonen (snij, pronk, spek,sla)
overige gewassen

Vruchten
92.
93.
190

algemeen
augurk

94.

overige gewassen

Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijmaïs
meng-endubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99.

Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

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

bodem- en grondbewerking
plantevoeding
gewasbescherming
overige groeifactoren en vruchtwisseling
werktuigen en arbeid
oogst en bewaring
verwerking, afzet en kwaliteit
optimale verhouding
rassen en gebruikswaarde
algemene en/of overige activiteiten

Enkele voorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven
Liquiditeitsbewaking op akkarbouwbedrijven
Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de
ondergrond
Instand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest
Forceren van asperge

Een aantal onderzoeken, op en door ROC's uitgevoerd, kent geen projectnummer,
maar alleen een aanduiding van de proeflocatie. De gebruikte codering heeft de
volgende betekenis:

191

EH Ebelsheerdte Nieuw Beerta
KW Kollumerwaard te Munnekezijl
KB Kooijenburg te Rolde
KP 't Kompas te Valthermond
HLB H.L. Hilbrandslaboratoriumte Assen
KL De Kandelaar te Biddinghuizen
WG DeWaagte Creil
NH Zwaagdijk
BEM Prof. dr.J.M.van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf
WS Westmaas, afd.akkerbouw
ZW Westmaas,afd.groenteteelt
RH Rusthoeve te Colijnsplaat
NB Noord-Brabant te Breda
MV Noord-Limburgte Meterik
VP Vredepeel
WR Wijnandsrade

192

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1)
Verslagen
16. Factoranalyse-onderzoek insnijmaïsinOost-Overijssel in 1981en 1982. Ing.J.Boer,
januari 1984
ƒ
18. Rendabiliteit vancontinuteelt en nauwe rotatiesvanaardappelen ensuikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ
19. Biologieenecologievankleefkruid (Galiumaparine).Ir.W.G.M,vandenBrand,
april 1984
ƒ
20. Pootafstanden engebruik vanAlaren RovralbijdeteeltvanAlpha-pootgoed. Ing.J.
Alblasen B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K.Reinink ening.H.Drenth,maart 1984
ƒ
22. Resultatenvandiep losmakenvanzavelgrondeninZuidwest-Nederland. 1978-1982.
Ing.J.Alblas,april 1984
ƒ
23. Resultaten kalibouwplanproeven opzeeklei.Ir.J.Prummel(IB)endr.ir.J.Temme
(Nederlands KaliInstituut), mei 1984
ƒ
24. Oogstplanning vanbloemkool in"deStreek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ
25. Beregeningsonderzoek bijasperges op deproeftuin "Noord-Limburg". Ing. D.vander
Schans enir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ
26. Kalibemestingvoor aardappelen inde Brabantse Biesbosch enhet LandvanAltena.
Ing.J.Alblas,november 1984
ƒ
27. Spruitkoolbewarenaandestam. Ing.J.A.Schoneveld,november 1984
ƒ
28. VerslagInventarisatie Graanziekten 1984. Ing.W.Stol,januari 1985
ƒ
30. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmestop degroei,opbrengst en kwaliteit van
snijmaïsenopde bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972-1982.
Ir.J.J.Schröder,maart 1985
ƒ
31. Deinvloedvangrote giften runderdrijfmest opdegroei,opbrengst enkwaliteit van
snijmaïsenop de bodemvruchtbaarheid enwaterverontreiniging; Maarheze 1974-1984
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ
32. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmest op deopbrengst en kwaliteitvan snijmaïs
enop de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985 .. ƒ
33. Intensieveteeltsystemenbijwintertarwe. Dr.ir.A.Darwinkel, maart 1985
ƒ
35. Biologieenecologievanzwarenachtschade (Solanum nigrum).Ir.W.G.M,van den
Brand, maart 1985
ƒ
36. Epipré 1985instructieboekje. Ir.K. Reinink, april 1985
ƒ
37. Chemischeonkruidbestrijding indeteeltvansnijmaïs.Ir.C.LM.deVisser en
Ir.H.F.M.Aarts,april 1985
ƒ
38. Zuiveringsslib inde akkerbouw. Ir.Sde Haanen ing.J.Lubbers (IB),Ing.A. de
Jong (PAGV),maart 1985
ƒ
39. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvan EngelsenItaliaans raaigras,veldbeemdgrasen roodzwenkgras. Ir.C.L.M.deVisser,juni 1985
ƒ
40. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvan uienensjalotten.Ir.C.LM. deVisser
juni 1985
ƒ
42. Themadag effectenvandiepegrondbewerking inde akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt,juli 1985
ƒ
43. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvanaardappelen.Ir.C.LM. deVisser,
augustus 1985
/
44. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanerwten,stambonenenveldbonen.
Ir.C.LM. deVisser,augustus 1985
1)

Eenvolledig overzichtvandePAGV-uitgavenwordt op uwaanvraag graagtoegezonden.

ƒ

45. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvanwortelen.Ir.C.L.M,deVisser,
september 1985
ƒ 10,46. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvanwinterkoolzaad.Ir.C.L.M,de Visser,
september 1985
ƒ 10,47. Biologie enecologievan melganzevoet (Chenopodiumalbum).Ir.W.G.M,van den
Brand, december 1985
ƒ 10,48. Verslaginventarisatiegraanziekten 1985. Ing.H.RVersluis,december 1985
ƒ 10,49. Natriumbemestingennatriumbehoefte vansuikerbieten.Dr.ir.J.Temmeendr.J.G.H.
Stassen,december 1985
ƒ 10,50. Epipré instructieboekje 1986.Ing.W.Stol, april 1986
ƒ 10,51. Studiedag klu'rtplanten.Ir.R.BooijenN.J.Snoek,juli 1986
ƒ 10,52. Biologieenecologievanhanepoot (Echinochlacrus-gali).Ir.W.GM.vandenBrand,
juli 1986
ƒ 10,53. Opkomstperiodic'rteit bij40eenjarigeakkeronkruidsoorten enenkelehiermeesamenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,vanden Brand,oktober 1986 ..
ƒ 10,54. Deteeltvanwintertarwe alsdekvrucht voor veldbeemd-en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ 10,56. Deinvloedvan het maaienvandetarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd-en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ 10,57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A.Schoneveld,november 1986 . .
ƒ 10,59. Het bestrijdenvanverstuiven op landbouwgronden. Dr.ir.A. Darwinkel,november 1986 ƒ
10,60. Stikstofbemesting vanwintertarwe.Ir.K.Reinink,december 1986
ƒ 10,63. Deinvloedvanteeltmaatregelen bijwinterkoolzaad op dezaadproduktie inNoordNederland.S.Vreeke,maart 1987
ƒ 10,66. Bewarenenvoorkiemen bijpootaardappelen. Ing.J.K.Ridder, mei 1987
ƒ 10,69. Biologieenecologievanvogelmuur (Stellariamedia).Ir.W.G.M,vandenBrand,
september 1987
ƒ 10,70. Ontwikkelingvaneenbiotoetsvoor het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Ing.A.A.W.Zondervan,november 1987
ƒ 10,71. Het EPIPRE-adviesmodel,eenkritischeanalyse.Werkgroep EPIPRE,december 1987
ƒ 10,72. Teeltechnische eneconomische aspecten bijdeteeltvankleinewitte kool.lng.
C.A.Ph.vanWijk,ir.C.F.G.Kramer, ing.G.Schroënenir.R. Booij,januari 1988
ƒ 10,73. Hetoptimale oogsttijdstipvansnijmaïs. Ing. H.M.G.vanderWerf,april 1988
ƒ 10,74. Ontwikkelenvanteeltbegeleidingssystemenvoor aardappelen ensuikerbieten.
Ir.C.L.M.deVissere.a.,mei1988
ƒ 10,75. Bedrijfseconomische aspectenvandegrondontsmetting inrotaties met consumptieaardappelen,suikerbieten enwintertarwe op het proefveldteWestmaas (1981t/m
1986).Ing. H.Preuter, mei 1988
ƒ 10,78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs. Ing. H.M.G.vanderWerf enH. Hoek,
december 1988
ƒ 10,80. Economische aspectenvande plantdichtheid bijwitlof. Ir.C.F.G.Kramer,
februari 1989
ƒ 10,81. Stikstofbemestingvanijssla.Dr.ir.J.H.G.Slangen (LU),ir.H.H.H.Tïtulear (PAGV),
ir.H.Niers (IB)endr.ir.J.vander Boon (IB),februari 1989
ƒ 10,84. Oppervlakkige grondbewerking inhetgewas maïs.Ing. H.M.G.vanderWerf (PAGV),
J.J. Klooster (IMAG) ening.D.A. vanderSchans (PAGV),mei1989
ƒ 10,85. Toedienenvandrijfmest inmaïs(vervolgonderzoek 1985-1987).Ir.J.Schröder (PAGV)
enir.L.C.N.de laLandeCremer (IB),mei 1989
ƒ 10,86. Teeltvanfabrieksaardappelen op beddentenopzichtevanop ruggen.Ing.J.K. Ridder,
juli 1989
ƒ 10,91. Overzaaienvansuikerbieten.Dr.ir.A.L Smit, oktober 1989
ƒ 10,-

92. BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijvenindeVeenkoloniën.
Drs.S.Cuperus,oktober1989
ƒ
93. Wortelverbruiningbijsnijmaïs.Ir. J.Schröder,A.G.M.EbskampenK. Schölte,
oktober 1989
ƒ
94. NoodzaakvanroestbestrijdinginEngelsraai-enveldbeemgras.Ir. G.H. Horeman,
november1989
ƒ
95. Stikstofbemestingvanpeen.Dr.ir.J.H.G.Slangen,ir.H.H.H.Trtulear,ir.H.Niersen
dr.ir. J.vanderBoon,januari1990
ƒ
96. DeteeltvanBintjefritesaardappelenoplössgrond.Ing.RM.T.M.Geelen,januari1990 ƒ
97. Epipré-adviesmodel.Ing.H.Drenthening.W. Stol,maart1990
ƒ
98. Zuiveringslibindeakkerbouw.Ing.A.deJong,april1990
ƒ
99. Aardpeereenpotentieelnieuwgewas-teeltonderzoek 1986-1989.Ing.H.Morrenhof
en ir. C. Bus, mei1990
ƒ
100. Teeltvervroegingbijsuikerbieten.Dr.ir. A.L.Smit,mei1990
ƒ
101. Teeltsystemenparthenocarpeaugurken.J.T.K. Poll,ing.F.M.L Kanters,ir. C.F.G.
Kramerening.J.Jeurissen,mei1990
ƒ
102. Stikstofbemestingbijspruitkool.Ing.J.J.Neuvel,mei1990
ƒ
103. Mineraleolie,insekticidenenbladluisdrukbijdeteeltvanpootaardappeleninrelatie
totdeverspreidingvanhetaardappelvirusyn.Ir.C.B.Bus,mei1990
ƒ
104. Heteffectvaneengrondbehandelingmetpencycuron(Moncereen)tegenRhizoctonia
opdeopbrengstvanzetmeelaardappelen.Ing.J.K.Ridder,juni1990
ƒ
105. Jaarverslag1988proefprojectBorgerswold.Ing.J.Boerma,juni1990
ƒ
106. Stikstofdelingbijsnijmaïs.Ir. J.Schröder,juli1990
ƒ
107. Langdurigebewaringvankrotenineengeventileerdekuilenineenmechanisch
gekoeldecelinseizoen1986/1987,1987/1988en 1988/1989.
Ing.M.H.Zwart-Roodzant,juli1990
ƒ
108. Optimaleplantgetalvansnijmaïsenvankorrelmaïs.Ir.J.J.Schröder,juli1990
ƒ
109. (Stikstof)bemestingvanwittekool.Ir. H.H.H.Titulaer,december1990
ƒ
110. Voorvruchteffectenbijinpassingvanvollegrondsgroenteineenakkerbouwrotatie.
Ing.Th.Huiskamp,december1990
ƒ
111. TeeltvanbakwaardigtarweinNederland.Dr.ir.A.Darwinkel,december1990
ƒ
112. Schietgevoeligheidvanknolselderij.Ing.M.H.Zwart-Roodzant,december1990
ƒ
113. Populatie-ontwikkelingvanhetbietecysteaaltjeindeoptredendeschadebijcontinu
teeltvansuikerbietenincombinatiemetgrondontsmetting.Ir. J.G. Lamers,
december1990
ƒ
114. Onderzoeknaarheteffectvansystematischenematicidenbijkoolgewassen.
C.deMoei,december1990
ƒ
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989.Ir.YHofmeester,december1990
ƒ
116. Bladrandkeverbestrijdingdoormiddelvanzaadcoatingbijveldbonen.A. Ester,
december1990
ƒ
117. Gewasdagmais, december1990
ƒ
118. Graszaadstengelgalmuggeninveldbeemdgras.Ir. G.H.Horeman, december1990. . . ƒ
119. Inventarisatievanziektenenplageninveldbeemdgras.Ir. G.H. Horeman,
december1990
ƒ
120. Biotoetsvoetziekteninerwten.Ir.RJ.Oyarzun, maart1991
ƒ
121. Opbrengstvariabiliteit bijerwtenenveldbonen.Ing.D.A.vanderSchansen
ir.W. vandenBerg,april1991
ƒ
122. Debepalingvandeopbrengstvaneenperceelsnijmaïsbijdeoogst.
Ing.H.M.G.vanderWerfMSc,irW.vandenBergening.A.J.Muller, april1991
ƒ
123. Optimaliseringtoedieningstechniekdierlijkemest.Ing.G.J.vanDongen,
ing.D.T.Baumannening.LM.Lumkes,april1991
ƒ

124. Beïnvloedingvanhetdrogestofgehalte,opbrengstniveauenbewaarbaarheid
vanuiendoorteeltmethoden.Ir. C.L.M.deVisser, april1991
ƒ 10,125. Onderzoeknaargroeistofschadebijwitlof(CichoriumintybusL. var.foliosum) inde
seizoenen1986/1987t/m1988/1989.Ir. G.vanKruistumening.C.vanderWel,
mei 1991
ƒ 10,126. TeelonderzoekteunisbloeminNederland.Ing.J.Wander,ing.H.R Versluisen
ir.RM. Spoorenberg,mei1991
ƒ 10,127. Rendabiliteitvanverminderdebodembelasting.Ing.S.R.M.Janssens,juli1991
ƒ 10,128. Effectvandehoogteeneendelingvandestikstofbemestingopdeopbrengsten
kwaliteitvanzomergerst.Ing.R.D.Timmer,J.G.N.Wanderenir.I.D.C.Duijnhouwer,
december1991
ƒ 10,129. Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir.RW.J. Raven,
ing.H.Drenth,ing.S.R.M. Janssensendrs.A.T.Krikke
ƒ 10,130. Landbouwtechnische-.economische,bedrijfskundige-enmilieu-aspectenbijhet
toedienenendirectinwerkenvandierlijkeorganischemestindeakkerbouwende
vollegrondsgroenteteelt.Ing.G.J.vanDongen,september1991
ƒ 10,131. Teeltaspectenvanwintergerstvooropbrengstenkwaliteit.Dr.ir.A. Darwinkel,
september1991
ƒ 10,132. Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvan
planten.Dr.ir. A.REveraartsenCRdeMoei,september1991
ƒ 10,133. Informationmodellingforarablefarming.Integralevertalingvanverslag67
(HetglobaleinformatiemodelOpenTeelten),oktober1991
ƒ 10,134. Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollenbijpootaardappelen.
Ing.J.K. Ridderenir. C.B.Bus,december1991
ƒ 10,135. BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijvenopTrichodorusgevoeligegrond.Ing.A.Bosendrs.A.T.Krikke,december1991
ƒ 10,136. Kwantitatieveaspectenvandeverdelingsnauwkeurigheidvanmeststoffen.
Ing.D.T.Baumann, december1991
ƒ 10,137. Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onderstroenindenatte
koeling.Ing.J.A.Schoneveld,december1991
ƒ 10,138. Jaarverslag1989proefprojectBorgerswold.Ing.J.Boerma,januari1992
ƒ 10,139. Deinvloedvandeintensiteitvanhetbouwplanoppootaardappelen,suikerbietenen
wintertarwe(vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing.H.W.G.Floot,ir.J.G. Lamers
enir.W. vandenBerg,januari1992
ƒ 10,140. Deinvloedvanpootgoedbehandelingophetaantalstengelsenknollenbij
aardappelen.Ir. C.B.Bus, april1992
ƒ 10,141. Analysevanhetgebruikendeacceptatievanteeltbegeleidingssystemeninde
praktijk.Ing.A.Grunefeldenir. W.A.Dekkers,februari1992
ƒ 10,142. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.
Ir. C.L.M.deVisser,juni1992
ƒ 25,143. Teeltfrequentie-effectenbijerwten,veldbonen,bruinebonen,snijmaïs,vlasen
zaaiuien.Ing.Th.Huiskampenir.J.G.Lamers,oktober1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijvengeïntegreerdeakkerbouw/opzeteneersteresultaten.
Ir. F.G.Wijnands,ing.S.R.M.Janssens,ing.Rv.Asperenening.ICB.v.Bon,okt.1992.. ƒ 10,145. Voorjaarstoedieningvandunnedierlijkemestopkleigronden.ing.G.J.M,vanDongen
ening.J.Alblas,oktober1992
ƒ 10,146. BedrijfssystemenonderzoekBorgerswold.Invullinggewijzigdevoortzettingvanaf1991.
Ing.J.Boermaenir.YHofmeester,november 1992
ƒ 10,147. KooMiegbestrijdingmetbehulpvanzaadcoatingmetinsecticideninbloem-en
spruitkool.A.Ester,november1992
ƒ 10,-

148. Effectenvanwintergewassen op de uitspoeling vanstikstof bijdeteelt vansnijmais.
Ir.J.Schröder, L ten Holte,ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot, ing.W.A.de Boer
enir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening vandierlijke mest op kleigronden.Ir.H. Hengsdijk, november 1992
ƒ 10,150. Planningvandeoptimale sortering bijpeen.
Ing.J.A.Schoneveld,december 1992
ƒ 10,151. Invloedvanvarkensdrijfmest op het nitraatgehaltevangroenten.Ir.H.H.H.Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152. Informatiemodel"gewasgroeien-ontwikkeling".Ir.RW.J.Raven,ing.W.Stol,
dr.ir.H.vanKeulen,ing.R.F.I.van Himste,dr.M.A. vanOijenenir.H. Marring
maart 1993
ƒ 15,153. Arbeidsprestatie bijdeoogstvanijsbergslaenbloemkool;eenverkennendestudie.
Ing. C l Dekker ening.B.J.vanderSluis,februari1993
ƒ 15,154. Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Estere.a.,febr. 1993 . ƒ 15,155. Produktie-enkwaliteitsverloop bijsnijmais.Ing.D.vanderSchans,
ing. H.M.G.vanderWerf MSc en ir.W.vanden Berg,april 1993
ƒ 15,156. Perspectievenvandeteeltvanbrouwgerst buitenhetZuidwestelijk kleigebied.
Ing.R.D.Timmer, april1993
ƒ 15,157. The infomationmodelfor crop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens,april 1993
ƒ 15,158. Biospectron,eensysteemvanmineraalvoorzieningvoor wintertarwe
Dr.ir.A.Darwinkel enA.Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,159. Onderzoek naareensysteemvoor geleide bestrijdingvanbladvlekkenziekte in
zaaiuien.Ir.C L M . deVisser,september 1993
ƒ 25,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
Ir.L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,161. Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D.Timmer, november 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling vanEngels raaigras bestemdvoor deeersteentweede zaadoogst,
envanveldbeemdenroodzwenk bestemdvoor detweedeen laterezaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L Borm, december 1993
ƒ 20,163. Dewaardplantgeschiktheid vangroenbemestingsgewassenvoor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G.Lamersening.Js.Roosjen,december 1993
ƒ 15,164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,165. Mens-enmilieuvriendelijketreksystemenvoorwitlof:eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. vanOs,ir.C.F.G.Kramer, ir.G.van Kruistum,
ing. F.X.C.Looijesteijn,dr.H.H.E.OudeVrielink,januari 1994
ƒ 15,166. Deinvloedvanhetweeropdetoepassingvan gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E. Boumaenprof.dr.ir.L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,Publikaties
30. Effectenvangrote drijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmais. Ir.J.J.Schröder,
september 1985
ƒ 10,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,42. Optimaliseringvandestikstofvoeding vanconsumptie-aardappelen. Ir.CD.van Loon
enJ.F.Houwing,januari 1989
ƒ 20,44. Bouwplanenvruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aertsenir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989 . . .
ƒ 20,47. Handboek voor deakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989 . . .
ƒ 35,-

50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990.Dr.R Vereijken en
ir.F.G.Wijnands
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y Hofmeester
60. Werkplan 1992,februari 1992
61. Jaarverslag 1991, april 1992
62. Verspreidingvanonkruiden en planteziekten metdierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaendr.ir.Scheepens,augustus 1992
63. Kwantitative Informatie 1992-1993,september 1992
64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
65. Werkplan 1993,februari 1993
66. Jaarverslag 1992,april 1993
67. 28jaar DeSchreef, april 1993
68. Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachine ofwerktuig. Ir.H.B.
Schoorlemmerendrs.A.T.Krikke,augustus 1993
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
70a. Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
70b. Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
71. Werkplan 1994,februari 1994

ƒ

ƒ

ƒ 15,15,ƒ 10,ƒ 15,-

15,ƒ 30,ƒ 45,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 40,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

20,30,30,20,15,-

Themaboekjes
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Snijmaïs,maart 1984
Zomergerst, november 1985
Kwaliteitszorg bijdeteeltvanwitlof, december 1985
Organische stof indeakkerbouw,februari 1986
Geïntegreerde bedrijfssystemen, november 1988
Vruchtwisseling, november 1989
Benutting dierlijkemest indeakkerbouw, maart 1990
Bewaringvanvollegrondsgroenten, december1990
Bodemgebonden plagen enziektenvanaardappelen,november 1991
Gewasbeschermingvollegrondsgroenten, november 1992
Bedrijfssystemen vooreenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Duurzameonkruidbestrijding, november 1993

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ 10,ƒ 10,10,10,ƒ 15,ƒ 15,15,ƒ 15,15,ƒ 15,25,ƒ 25,-

OBS-uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verslagover 1980 (mei 1983)
Verslagover 1981 (december 1983)
Verslagover 1982 (mei 1984)
Verslagover 1983 (augustus 1985)
Verslagover 1984 (augustus 1986)
Verslagover 1985 (mei 1988)
Verslagover 1986 (april 1991)
Verslagover 1987 (december 1991)
Verslagover 1988 (februari 1992)
Verslagover 1989(juni 1993)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

25,25,25,20,20,20,15,15,15,15,-

Teefthandleidingen
12. Witlof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983

ƒ 20,ƒ 10,-

15. Bestrijdingvanonkruiden insuikerbieten (incl. degids"Akker-onkruiden en hun
kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
17. Sluitkool, mei 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe,september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvandroge erwten,maart 1989
29. Teeltvanaugurken,november 1990
30. Teeltvanknolselderij,november 1990
31. Teeltvanspruitkool,november 1990
32. Teeltvanrabarber,februari 1991
33. Teeltvantuinbonen,maart 1991
34. Teeltvanvlas,april 1991
35. Teeltvantriticale,april 1991
36. Teeltvanpeen,juni 1991
37. Teeltvanschorseneren,oktober 1991
38. Teeltvanspinazie, november 1991
39. Teeltvanplantuien,november 1991
40. Teeltvanradicchio, november 1991
41. Teertvanwinterrogge,december 1991
42. Teeltvanwitteasperge,december 1991
43. Teeltvanboerenkool,maart 1992
44. Teeltvanrammenas,april 1992
45. Teeltvanzomergerst,juni 1992
46. Teeltvan peterselieen bladselderij,oktober 1992
47. Teeltvangroene asperges, november 1992
48. Teeltvandoperwten,december 1992
49. Teeltvanthijm,februari 1993
50. Teeltvan Digitalis lanata,februari 1993
51. Teeltvan bloemkool,april 1993
52. Teeltvanzaaiuien,juni 1993
53. Teeltvansuikermaïs,juli 1993
54. Teeltvanbroccoli,juli 1993
55. Teeltvanknolvenkel,augustus 1993
56. Teeltvanprei, oktober 1993
57. Teeltvanconsumptie-aardappelen, november 1993
58. Teeltvan maïs,december 1993
59. Teeltvandille,januari 1994
60. Teeltvan karwij,januari 1994
61. Teeltvanhaver,februari 1994

ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 35,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,-

Korteteeltbeschrijvingen
1.
3.
4.
7.

Teunisbloemen, maart 1986
Paksoienamsoi,augustus 1986
Bosui,december 1986
Courgette en pompoen,december 1988

ƒ
5,ƒ
5,ƒ
5,ƒ
5,-

8. Chinesekool,november1989

ƒ 10,-

Nietopgenomenindereeks
- Bouwboek(inhoud+ ringband;voorhetbijhoudenvanuiteenlopendebedrijfsadministratie),januari1988
- Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir. CD.vanLoon,maart1988

ƒ 35,ƒ

5,-

losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding van de uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitde volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktljk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktljk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t..de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijkgerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bij eenbepaald pakket-abonnement:
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PAGV-uitgaven
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Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

prijs per jaar

g

o

g

«1
fO

9

§

3

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

"5

>

X
X

ƒ100,- ƒ175,-

X
X

ƒ75,- ƒ125,-

c
o

!?
e
:>

"5
(0
§
X
X

X
X
X

>
<

CL

m
ai

J5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250.-

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad,met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt u bovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B. Uwabonnementwordtautomatischverlengdvooreenvolgendjaar.Wijziging/opzeggingvanhetabonnement
isschriftelijkmogelijktot 1 novembervanhetabonnementjaar.

