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Woord vooraf
Het doet mij goed u hierbij het jaarverslag
van het Proefstation voor de Akkerbouw en
de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te
kunnen aanbieden. Het geeft een overzicht
van de ontwikkelingen in het onderzoek in
1993. Naast de uitvoering van de negen onderzoekprogramma's op het proefstation is
veel aandacht opgeëist door de discussies
over de organisatie van het praktijkonderzoek indetoekomst.
Inde eerste plaats is er het punt van de verzelfstandiging van de proefstations. Door de
verzelfstandiging zal de bemoeienis van de
overheid met de dagelijkse gang van zaken
kleinerworden. Datwiloverigens niet zeggen
dat de overheid minder invloed zal gaan uitoefenen op hetonderzoekprogramma. Zowel
de overheid als het georganiseerd bedrijfsleven (via het Landbouwschap) zullen als belangrijkste financiers door middel van het instrument van de programmafinanciering op
hoofdlijnen blijven bepalen welke prioriteiten
aangepakt moeten worden. Deze omschakeling van input- naar programmafinanciering
kan een positieve impuls geven aan een
scherpeprioriteitsstelling endeefficiencyvan
hetonderzoek bevorderen.BinnendePAGVorganisatie worden de nodige maatregelen
getroffen om in te spelen op deze nieuwe
aansturing.
In de tweede plaats is er in 1993 veel aandacht geweest voor devorming van eensectororganisatie voor het praktijkonderzoek in
de akkerbouw en de groenteteelt indevollegrond. Het doel hiervan is te komen tot een
situatie waarin proefstation en regionale

proefboerderijen en -tuinen gezamenlijk tot
een op de toekomst gerichte organisatiestructuur komen. Een structuur, die de vragenvan morgen aan blijft kunnen en effectief
werken bevordert. Dediscussie tussen proefstationenregionaleonderzoekcentra isinhet
afgelopen jaar afgerond met het advies aan
de financiers om over te gaan tot de oprichting van een landelijk bestuur voor het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de groenteteelt indevollegrond.
Net als op veel praktijkbedrijven was 1993
voor het PAGV zeker geen gemakkelijk jaar.
Met name het binnenhalen van de oogst leverde veel problemen op. Dankzij de inzet
vandemedewerkers konuiteindelijk hetwerk
metdenodigevertragingtochrondgezet worden. Extra inspanning werd er ook geleverd
ten behoeve van de opening van het nieuwe
laboratorium en andere voorzieningen die in
het kader van de uitvoering van het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek gerealiseerd
werden.
Tot besluit wil ik bestuurders, adviseurs, financiers en medewerkers bedanken voor de
constructieve en tegelijkertijd kritische inbreng bij het tot stand komen van het beleid
en de uitvoering van het onderzoek. Tevens
vertrouw ik erop dat ondanks of dankzij alle
veranderingen het praktijkonderzoek ook in
detoekomst volop kan bijdragen aande kennisontwikkeling van de akkerbouw en de vollegrondsgroentesector.
Dedirecteur PAGV,
ir.A.J.Riemens

Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1993 vier
keer, het Dagelijks Bestuur zes keer. Als belangrijkste punten van bespreking kunnen
wordengenoemd:
- verzelfstandiging (positionering) proefstations;
- krachtenbundeling praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;
- onderzoekersplan 1994;
- bijstelling programmeringscyclus;
- voortgang cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek genetisch gemodificeerde aardappel;
- afzet BD-produktenvandeOBS;
- proces-verbaal 'publikatie over niettoegelaten gewasbeschermingsmiddelen';
- installatie evaluatiecommissie cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek;
- begroting 1994;
- financieel verslag en accountantsrapport
1991;
- (concept)-jaarrekening 1992;
- nieuwbouw PAGV;
- bouwzakenOBS.
Samenstelling bestuur
Mutaties:
- deheerdrs. M.van't Riet isop voordracht
van het Produktschap voor Groenten en
Fruit aangesteld als vervanger van de
heerA.de Keijzer;
- de heer J.J.J. Bom is namens het Landbouwschap en betrokken bij het praktijkonderzoek akkerbouw voorgedragen als
vervanger vande heer H.J.Velthoen.
Het bestuur was per 31 december 1992 als
volgtsamengesteld:
a. OpvoordrachtvanhetLandbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
akkerbouw:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76, 6336
TK Hulsberg,tel.04405-1215;

- J. Breebaart, Groetpolderweg 13, 1731
NMWinkel,tel.02244-1328;
- ir. M.A.E. Calon,Top Naefflaan 105,9721
VH Groningen,tel.050-271218;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG Holsloot,tel.05915-64160;
- J.J.J.Bom,Emelissedijk20,4491 PDWisselkerke,tel.01199-5314.
b. OpvoordrachtvanhetLandbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
- J.A. v.d.Burgt, Berkhoek2, 5427 ESBoekei,tel.04922-1729;
- J. Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL Venhuizen,tel.02284-2677;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32, 2636
AD Schipluiden,tel.01745-15582;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.02288-1212;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum,tel.04767-1907.
c. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-3526524.
d. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uitde akkerbouwsector:
- ir. C. Moerman, Prinsevinkenpark 19,
2585 HKDen Haag,tel.070-3526528.
e. Opvoordracht vanhet Hoofdproduktschap
voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit
dekringenvanverwerking enafzet:
- drs.M.Elema, PrinsClausstraat 5,'sGravenzande (Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten);
- ir. P. Hijma, Pruimengaarde 11, Zoetermeer (Produktschap voor Aardappelen).
f. Op voordracht van het Produktschap voor
Groenten en Fruit, afkomstig uit de krin-

genvanverwerking enafzet:
- drs. M. van 't Riet, p/a Bezuidenhoutseweg 153,2509 LK DenHaag.

Espel,tel.05278-1473.

i. Adviserende ledenvanhet bestuur:
- F.vanBeerendonk: Bestuurslid NTS,Secg. Ambtenaren van het Ministerie van Landtie Vollegrondsgroente, Mosselaarweg 7,
bouw, Natuurbeheer enVisserij:
5684 NX Best,tel.4998-71932;
- ir. H.A. Gonggrijp;
- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universi- ir.C.M.M,vanWinden*.
teit Wageningen, Haarweg 333, 6709 RZ
(Directie Akker- en Tuinbouw, Postbus
Wageningen;
20401,2500 ED DenHaag).
- dr.ir. G. Weststeijn, secretaris Afdeling
Plantaardige Produktie, NRLO sectorkah. Opvoordracht van het Landbouwschap:
mer 2, Postbus 407, 6700 AK Wagenin- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg 55,
gen.
9687 PENieuw-Beerta,tel.05972-1228;
- A.H.T. van Meyel, Ankerpad 4, 8311 PC * leden Dagelijks Bestuur

Algemene zaken
Huisvesting Lelystad
De nieuwbouw enverbouw ten behoeve van
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is
in 1993gerealiseerd.
Bovenstaande nieuwbouw/verbouw bestond
inhoofdzaak uit:
- verbouwen bestaande laboratoria en MFgebouw;
- nieuwbouw ten behoeve van laboratoria,
droogstoofruimte, klimaatbeheersing en
uitstalleven;
- nieuwbouw openberging.
In verband met de meevallende aanbesteding bijde nieuwbouw vanhetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek is ± ƒ 500.000,—
budgetruimte vrijgekomen. Dit budget is onderandere besteedaandevolgendevoorzieningen:

- verbetering afzuiging zaaizaadontsmetting;
- quarantainemaatregelen in de kas (de
werkzaamheden zijnnog nietvoltooid);
- zes koelcellen gebouw; vier ombouwen
voor regelingviade computer;
- het makenvan koppelingen tussen procescomputers;
- plaatsenvaneencondensor inhetentomologie-laboratorium;
- aanschaf van kistentenbehoevevan aardappelbewaring;
- uitvlakkenvanvieraardappelbewaarplaatsen;
- tuinaanleg enuitbreiding zitplaatsenterras;
- bestrating rondde bedrijfsgebouwen;
- uitbreidingvande parkeergelegenheid;
- warmwatervoorziening nematologie-laboratorium.
De warmte-afvoer in de droogstovenruimte
geeft problemen. In overleg met de Rijksgebouwendienst en de adviseur installaties zal

Op23juniwas minister P.Bukmanaanwezig ophet PAGV omdeofficiële opening te verrichten van de nieuwbouw voor het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
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naar eenoplossing gezochtworden.
Woensdag 23 juni j.l. heeft drs. P. Bukman,
Ministervan Landbouw Natuurbeheer enVisserij, de nieuwbouw voor het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek geopend.
Op 17 november 1993 heeft de gemeente
Lelystad de beschikking nr. H9226 ingevolge
deHinderwetafgegeven.Deze hinderwetvergunning heeft betrekking opdegeheleinrichting (ouden nieuw) op hetcomplex Edelhertweg. Naar aanleiding van bovengenoemde
hinderwetvergunning heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden door middel van
eenzogenaamde referentiemeting.
De toegangshekken bij de kavelpaden langs
de percelen en de hoofdingang op de Edelhertwegzijngerealiseerd.Deopdrachttothet
aanbrengen van verlichting nabij de hoofdingang isverstrekt.
Het buitenschilderwerk van het kantoorgebouw is in 1993 voor rekening van de Rijksgebouwendienst uitgevoerd.
Huisvesting Nagele
De aanleg van een kavelpad op kavel E96
(Havenweg 2) isgerealiseerd. Dewerkzaamheden werden onder het beheer van het
PAGV uitgevoerd.
Het Ministerie heeft ƒ 22.000,— beschikbaar
gesteld voor de tweede fase van de aanpassingvandeveeschuur op het OBS-bedrijf.
Dewerkzaamheden bestaan inhoofdzaak uit
isolatievandemuren.
De volgende bouwkundige voorzieningen
voor het OBS-bedrijf zijn bij het ministerie
aangevraagd:
- bestrijdingsmiddelenkast (ARBO-wet);
- vaste inrichtingveeschuur Havenweg6;
- aanpassing vande bewaaraccomodatieop
Havenweg2.
Huisvesting Alkmaar
Bij akte van 10 april 1991 zijn de erfpachtcanonsvanallepercelen herzienen isdebe-

stemming opnieuw vastgelegd.Ook heeft het
PAGV het recht verkregen deze percelen,
zonder voorafgaande toestemming van de
gemeente Alkmaar, aan de Staat der Nederlanden het erfpachtrecht ineigendom overte
dragen.
Ondanks gedane toezeggingen vandeRijksgebouwendienst inde Directie Noord-Westte
Haarlem heeft de overeengekomen overdracht per 1 juli 1992 van de percelen ter
grootte van ongeveer 0.74.35 hectare, ingebruik bij de Rijksmiddelbare Landbouwschool, en ongeveer 0.38.65 hectare, in gebruik bij de Rijksdienst voor de Keuring van
Vee en Vlees, niet plaatsgevonden. Directie
MateriëleZakenheeftviaeenbriefvan8april
1993 de Rijksgebouwendienst nadrukkelijk
verzocht op korte termijn de notariële overdrachtte bewerkstelligen.
Indienst
Per 1 februari 1993ismevrouw M.Leonivanuithet IKC-agvvoor 19uurperweek indienst
gekomen van het PAGV in de functie medewerkster post enarchief, afdelingAZ.
Per 15 maart is de heer E.H. Leeuwma aangesteld in de functie technisch onderzoeker
bedrijfssystemen vanwege ziektevervanging.
Met ingang van 13 april is de heer S.R.
Halma aangesteld in de functie medewerker
proefbedrijf.
Per 15 april is de heer P.G.H. Venbrux aangesteld indetijdelijke functie medewerker laboratorium (tot 15-04-1996).
Bijdeafdeling proefbedrijf van het PAGV zijn
onderstaande medewerk(st)ers in tijdelijke
dienstaangesteld:
J.Bastianen
van 01-05-1993 tot
01-11-1993
D.Chattarpal
van 01-04-1993 tot
01-12-1993
W.A.Jonker
van 01-05-1993 tot
01-11-1993
mw.E.vanOtterloo
van 01-05-1993 tot
01-11-1993
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R.R. Parijs
H.G.W. Peeters
L.van'tSant
W. Stoop

van 07-06-1993 tot

07-12-1993
van 01-05-1993 tot
01-11-1993
van 01-05-1993tot
01-11-1993
van 01-05-1993 tot

der, geplaatst indefunctie medewerker laboratorium.
Met ingang van 1 oktober is de heer D. de
Boer, medewerker OBS,geplaatst indefunctie medewerker OBS/plaatsvervangend bedrijfsleider.

01-11-1993.
Per 1 juli isdeheer R.R. Knaapaangesteldin
de functie medewerker laboratorium vanwegeziektevervanging.

Met ingang van 1 oktober is mevrouw R.L.
vanDulmen-Spa,medewerkster tekstverwerking, geplaatst in de functie coördinatrice typekamer.

Uitdienst

Gedetacheerden

Met ingang van 1februari heeft mevrouw N.
Pool, eerste medewerkster post en archief,
dedienstverlaten.

Per 1januari is de heer ir. P.C.W. Baltus bij
het NGC aangesteld in de functie wetenschappelijk onderzoeker en gedetacheerd bij
het PAGV,afdelingTOB.

Met ingang van 1februari heeft de heerA.M.
Wiltink, medewerker proefbedrijf, de dienst
verlaten.
De heer ir. L.W. Ebbers, wetenschappelijk
onderzoeker intijdelijkedienst,heeft per 1 juli
het PAGVverlaten (beëindiging project).
Met ingang van 1 augustus heeft mevrouw
F.G.Vink,coördinatrice typekamer, dedienst
verlaten ten behoeve van een functie bij het
IKC,afdeling rsp.
Mevrouw ing. A.C.M. Jansen, technisch onderzoeker tijdelijke dienst, heeft met ingang
van 1september de dienst verlaten (beëindiging project).
Met ingangvan 1december heeft ir.J.C.van
deZande,wetenschappelijk onderzoeker, de
dienst verlaten ten behoeve van een functie
bijhet IMAG.
Interne verplaatsingen
Met ingang van 1 februari is mevrouw S.
Balei geplaatst in de functie eerste medewerkster posten archief.
Metingangvan 1meiisdeheerD.Smid,medewerker OBS/plaatsvervangend bedrijfslei-
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Per 1 januari heeft mevrouw A.Zweep (NGC)
eenfunctie aanvaard bij de PD en zodoende
het PAGVverlaten.
Openstaande vacature
Wetenschappelijk
TOB.

onderzoeker,

alafdeling

Stagiaires

TOA
TOG
CGO
TOB
BS
OO
PB
AZ

aantal

aantal maanden

4
5
7
1
1
1

14
16
18
5
1
1,5
-

19

55,5

Financiering
Hettotale bedrijfsverlies van het PAGVende
OBS bedroeg in 1993circa 16miljoen gulden
(inclusief externgefinancierde projecten) met
een globale verdeling over de sectoren ak-

kerbouw engroenteteelt indevollegrond van
60/40. Het bedrijfsverlies (exclusief extern
gefinancierde projecten) bedroeg circa 9,9
miljoen enwerdalsvolgtgefinancierd:
- 50%ten laste van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;
- 50%ten laste van het bedrijfsleven (Landbouwschap).

Naast structurele medefinanciering heeft het
PAGVexternefondsenverworven voorfinancieringvan projecten optijdelijke basis.

Projectnaam

moeheid
LN&V (SNL)
Bemonstering innovatiebedrijven
LN&V (SNL)
Informatiemodellen enteeltbegeleidingssystemen (CAMAR)EG-gelden
Oliehoudende gewassen
EG-VOICI
Populierenonderzoek
Dorschkamp
Stikstofproject
EG-gelden
Gebiedsgerichte economische studies
NAA
Biologische aardappelteelt
50% LN&Ven
50% LBS
Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
Pannevis
Zaden
Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
NIVAA/CRA/
CRGP/CRO
GFT-onderzoek
NV.VAM
Miscanthusonderzoek
Agromiscanthus
Optimalisering rogge
NGC
Onkruidbestrijding graszaadteelt
NGC
Optimalisatie rietzwenkgras
NGC
Uienonderzoek
SNUIF

Projectfinancierder

Aardappelmoeheid en
wratziekte
Bodemgezondheid
ResistentetoleranteAMrassen (bodemgezondheid)
BSO-vollegrondsgroenteteelt
Verhoging carvon-opbrengst
karwijendille
Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
Gewasbescherming
Gierstmelde
Hennep
Karwij
Meloidogyne
Oliehoudende gewassen
Paratrichodoresteres
Rhizomanie
Ropta (wortelknobbelalen)
Trichodoriae
Introductie geïntegreerde
bedrijfssystemen inde
akkerbouw
Bemonsteringaardappel-

LN&V(SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)

De externe financiering betrof de volgende
projecten:
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Onderzoeksondersteuning
Coördinatie Onderzoek
De in 1991 gestarte discussie rond krachtenbundeling van het (praktijk)onderzoek in de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond heeft er medio juni van 1993 toe geleid, dat voorzitters en directeuren van de
ROC's-agv alsmede Dagelijks Bestuur endirectievanhet PAGVineengezamenlijk overleg bij meerderheid de intentie hebben uitgesproken om tot één sectoraal opgestelde organisatie van praktijkonderzoek voor de
akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond
tekomen.
Nadat ertussen alle betrokkenen op hoofdlijnenovereenstemming bestond,hebbendefinanciers, zijnde het ministerie van LNV en
het Landbouwschap, vervolgens de besturen
van PAGV en ROC's verzocht eenaantaltaken op te dragen aan het Landelijk Bestuur
voor het praktijkonderzoek in de akkerbouw
engroenteteelt indevollegrond inoprichting.
Installatie van dit bestuur zal naar verwachting begin 1994kunnen plaatsvinden.
Per 1januari 1993 is landelijke financiering
van het praktijkonderzoek voor de vollegrondsgroenteteelt ingegaan; voor de akkerbouw zal dit per 1januari 1994worden ingevoerd.
Indecember 1993isgestart meteeninformatie-analyse om te komen tot een geautomatiseerd systeem van informatievoorziening (in
financiële, materiële en personele zin)terondersteuning van het proces van onderzoeksprogrammering en het samenstellen van de
begroting. Een en ander is ingegeven door
de wens van met name definanciers om een
directe koppeling totstandte brengen tussen
onderzoeksprogramma en onderzoekskosten.
Traditiegetrouw vonden in de eerste week
vanfebruari in Lunteren destudiedagen voor
bestuursleden, directeuren,onderzoekers en
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bedrijfsleiders van ROC'svoor de akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt, alsmede voor
bedrijfsleiders van landelijke proefbedrijven
plaats. Naeen huishoudelijk gedeelte eneen
inleiding over ademhalingsbeschermingsapparatuur isdeeerste dagaandacht geschonken aan 'programmafinanciering'. Detweede
dag kende als centraal thema 'de gevolgen
van ontwikkelingen inmarkt en maatschappij
op decontinuïteit van de Nederlandse akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven en de
mogelijke consequenties hiervan voor het
(praktijk)onderzoek'.
Een belangrijk deel van het (veld)onderzoek
wordt jaarlijks uitgevoerd op de Regionale
Onderzoek Centra voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Intabel 1 zijnenkele
kengetallenweergegevenoverdeaardende
omvangvanhetonderzoek opdeze ROC's.
Het onderzoek aan voedergewassen wordt
grotendeels ondergebracht op de ROC's
voor deveehouderij. Evenals het proefbedrijf
van het PAGV, dat elders in dit jaarverslag
uitgebreid beschreven wordt, zijn deze veehouderij-ROC's nietmeegenomen intabel1.
ROC Ebelsheerd heeft in 1993 de kavel,die
is aangekocht in verband met de gewenste
herstructurering van het proefbedrijf, in gebruik genomen. Tevens zijn ter ontsluiting
twee betonpaden aangelegd.
Op ROC 't Kompas is dit jaar een praktijkinstructiebedrijf vollegrondsgroenteteelt gestart.
Ten behoevevandepootgoedbewaring isop
ROC Kollumerwaard een droogwand voor
tonskisten gebouwd. Op ROC Zwaagdijk is
dit jaar de witloftrekruimte aangepast voor
het verrichten van forceertechnisch onderzoek. ROC Rusthoeve heeft een bouwopdracht verstrekt voor een nieuw te bouwen
werktuigberging ter vervanging van een eerder afgestoten schuur op enige afstand van
deproefboerderij.

Tabel 1.Gegevensenaantallen proevenvande ROC'sakkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Regio:
ROC:

Oostelijk
VeenzandgebiecI koloniën

Noord
Kollumerwaard Ebelsheerd

- totaleoppervlakte cultuur87,45
grondinha
- oppervlakte akkerbouw inha 85,93
1,52
- oppervlaktegroenten inha
- oppervlakte bedrijfssystemenonderzoek inha
- aantal proeventotaal
45
- aantal landelijke proeven
26
-waarvan rassenproeven
14
- aantal regionale proeven
19
- %regionale proevenvan
42
hettotaleaantalproeven
- voornaamste gewassen
aardapp.
s.bieten
(geteeldopROC)
granen
cichorei

Kooyenburg 'tKompas

115

60

114,4

52,8

0,6

45
31
10
14
31
aardapp.
s.bieten
koolzaad
karwij

3

38
28
10
10
26
aardapp.
s.bieten
granen
olieh.
gewassen

spruitkool spruitkool
winterpeen boerenkool stamslab.

IJsselmeerpolders
DeWaag De Kandelaar

104,4

52,35

114,36

91
2,4

33,5

99,39
13,85

72
42
16
25
35

25
19
7
6
24

8,9

22
12
3
10
45

Noord-Holland
J.M. van
Zwaagdijk Bemmelenhoeve

15

98,55
94,25

7
2
73 1)

35
29
38 1)

52

4,3

27
14
7
13
48

aardapp.
s.bieten
granen
vezelgew.

(poot)aardapp. aardapp.
sluitkool
aardapp.
s.bieten
s.bieten
bloemk./broccoli s.bieten
granen
granen
witlof
granen
crambe
peen
graszaad
peen
kl.gewassen
koolgew. witlof
zaaiuien
asperge
zaaiuien
asperge
cichorei
cons.erwten
uien
prei
stamslab.
knolvenkel kl.gewassen
capucijners
rad.rosso
stamslab.

')waarvan 14proeven inhetkadervan het project 'Milieuvriendelijke Teelt'

Wiskunde
Door de sectie Wiskunde werd weer deelgenomen aan vier dagen van de HBO-cursus
voor statistisch-analisten diejaarlijks door de
Groep Landbouwwiskunde (GLW) wordt verzorgd. Ook het maandelijks GLW-colloquium
werd 11 maal bezocht. Verder werd deelgenomen aan de bespreking van het boek Generalized Linear Models van McGullagh &
Nelder.
DoorJacques Thissen van GLW werd op het
PAGV eendriedaagse cursus regressie-analyseverzorgd.
De verwerking van ad-hoc problemen verloopt goed, mede omdat die steeds hogere
prioriteit krijgen dan grotere klussen. Bij de

complexe problemen werden de volgende
vorderingen gemaakt:
- de verwerking van een HLB-onderzoek
naar de nauwkeurigheid vande bemonstering van het aardappelcysteaaltje werd afgerond;
- de verwerking van vruchtwisselingsproef
AGM 600vorderde dusdanig datdit project
invoorjaar 1994zalwordenafgerond;
- er is een begin gemaakt met het schrijven
van standaardprogramma's in Genastat
waarmee de proeven van het gebruikswaarde-onderzoek kunnen worden geanalyseerd;
- er werd een procedure vervaardigd waarmee de milieu-genotype interactie kanwordenonderzocht meteenAdditive Maineffect
Multiplicative Interaction (AMMI)model.
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Regio:

Zuid-Holland

Zeeland

N.Brabant

Limburg

Zuidelijke
zandgronden

ZuidLimburg

ROC:

Westmaas

Rusthoeve

Noord-Brabant

Noord-Limburg

Vredepeel

Wijnandsrade

totaleoppervlakte cultuurgrond inha
oppervlakteakkerbouw inha
oppervlaktegroente inha
oppervlakte bedrijfssystemenonderzoek inha
aantal proeventotaal
aantal landelijkeproeven
-waarvan rassenproeven
aantal regionale proeven
% regionale proevenvan
hettotaleaantalproeven
voornaamste gewassen
(geteeldopROC)

90,67

60,5
1
3

90,04
2,90

71
47
28
24
34

47
31
16
16
34

aardappelen
suikerbieten
granen
cichorei
crambe/dille
stamslabonen
conservenerwten
spruitkool
bloemkool
witlof
ijssla
groeneasperge

aardappelen
suikerbieten
granen
graszaad

vlas
cichorei
teunisbloem
erwten

Informatica
In 1993 is met betrekking tot de automatisering door de sectie Informatica vooral aandachtbesteedaandevolgendeonderwerpen:
EPROS
In 1992 werd de bouw van het EPROS-systeemafgerond.Begin 1993werd hetsysteem
op de VAX-computer operationeel gemaakt.
Aan twee groepen gebruikers werd een cursusgegeven inhetgebruik van EPROS.
Eerste reacties leren dat het weliswaar een
hulpmiddel kan zijn bij het uitvoeren van het
onderzoek maar dat de drempel die moet
worden overwonnen om hetsysteem ookdagelijks te gaan gebruiken voor velen aan de
hoge kant zal zijn. Wel is een ieder het er
over eens dat door de eenduidigheid van de
opslag van de proefinformatie en de -gegevenseensysteemals EPROSwaardevol kan
zijnvoor deoverdraagbaarheid vandeproef-
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10

4
3,5

45
32
21
13
29
prei
kropsla
ijssla
witlof
groenselderij
peen
kl.gewassen
Chin,kool
asperge

6
3

48
21
17
27
56

55,83

49,44

46,35
9,48
18,83

49,42
0,02

19
15
9
4
21

19
10
3
9
47

asperge
prei
bladgewassen
peen

aardappelen
suikerbieten
maïs
granen

broccoli
daikon
radicchio rosso
Chin,kool

schorseneren
waspeen
cons,erwten
stamslabonen
cichorei

aardappelen
suikerbieten
maïs
granen
cichorei
olievlas
miscanthus
bloemkool

gegevens endearchivering ervan. Deimplementatie en stimulering van het gebruik van
EPROSzal in 1994worden voortgezet.
TUD
Hettijdsplannings- en registratiesysteem, dat
oorspronkelijk alleen werd gebouwd ten behoeve van de afdeling Proefbedrijf, werd zodanig aangepast dat nu ook andere afdelingen en/of secties er gebruik van kunnen maken. Tevens werd het geschikt gemaakt voor
gebruik in een zogenaamde client-serveromgeving. Dit wil zeggen dat de TIJD-databank zowel vanaf VAX-terminals als vanaf
PC's in het netwerk kan worden benaderd.
Ook werd eenversie ontwikkeld voor gebruik
opzogenaamde stand-alone PC's. Dezeversie kan worden ingezet ten behoeve van demonstraties. Ook kan ze worden geïnstalleerd op PC's op de ROC's, zodat ook daar
van het TIJD-systeem gebruik kan worden
gemaakt.

WP-Stijlen
Om het genereren van de verschillende
PAGV-dokumentsoorten te vereenvoudigen,
werd veelaandacht besteed aan het bouwen
van stijlenbibliotheken voor gebruik met het
WordPerfect tekstverwerkingspakket.
Het PAGV-weerstation
Desoftwaretenbehoevevanhet weerstation
werd zodanig aangepast dat deze duidelijk
stabieler is gaan functioneren. Een aanzet
werd gemaakt met het genereren van de
technische documentatie. Ook werd aandacht besteed aan de organisatie en procedure ten behoeve van het onderhoud van de
gegevens. In de loop van 1994 zal deze onderhoudsorganisatie verder gestalte moeten
krijgen.
Aanschaffingen 1993
- VAX4000-100
- 2 harde schijvenvoor deVAXtotaal4,4Gb
- 5temperatuursensoren, R.V. meter eneen
weerhut tenbehoevevanhet meteostation
- 8Compaq PC's
- 8 muizen
- ADW, software ten behoeve van informatie-analyse bijBS.

Publiciteit, redactie en informatie
Bezoekers
Hetaantalgroependat in 1993het PAGVbezocht was circa 60; een behoorlijke stijging
ten opzichte van 1992. Bij de Nederlandse
groepen steeg met name het aantal bezoekers uit de kringen van bestuurders, teeltdeskundigen,onderzoekenvoorlichting.Bijdebuitenlandse groepen is er sprake van een grote
telersgroep. Overigens bedroegdeverhouding
binnenlandse :buitenlandsegroepen2: 3.
DeOBSteNagele heeft ingroterverbandnegenexcursiegroepen ontvangen.
PAGV-infodagen
De abonneemiddag van 23 juni had als
thema het 'Cultuur- en Gebruikswaarde-Onderzoek'. Dit thema is gekozen in verband
metde nieuwbouw dieervoor dittype onderzoek tot stand is gekomen. Het ochtendgedeelte van de 23 e juni is gebruikt om deze
nieuwbouw te openen. Dit gebeurde onder
andere in aanwezigheid van minister BukmanvanLNV.DeOpen Dagvan24junibood
ook overige belangstellenden de gelegenheid om de nieuwbouw en de daaromtrent
opgebouwdetentoonstelling tebezichtigen.

Het PAGV presenteert zich op de tentoonstelling 'Op goede gronden'te Dronten.
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Het nematologisch onderzoekvormt eenbelangrijk onderdeelvan het laboratoriumwerk.

Ophet PAGV isééngewasmiddag gehouden
over koolgewassen.

gaven verschenen, redelijk gespreid over de
zeven pakket-abonnementen.

Aan het eind van het jaar is er weer een
tweetalthemadagen georganiseerd,beideop
de FlevohofteDronten.Op 12november was
het onderwerp 'duurzame onkruidbestrijding'
enop 15december 'aardappelen'.

Naast dit 'pakket'-abonnement is het PAGV
in 1993gestart met een zogenaamd 'bestel'abonnement:eenabonnement waarmee een
abonnee door middel van een kwartaalnieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden
van het verschijnen van PAGV-uitgaven.
Deze kunnen vervolgens naar believen (met
korting) besteldworden.
Een ander type abonnement dat in 1993van
start ging, ishet RassenBulletin-abonnement.
Deze bestaat uit de RassenBulletins voor de
Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden engazons).

Tentoonstellingen
Het PAGV nam deel aan een viertal gewasdagen van de NTS: 8 januari over kool
(Zwaagdijk), 5 februari over nieuwe gewassen (Zwaagdijk), 5 maart over witlof (Breda),
en6november overspruitkool (Barendrecht).
'Op goede gronden' was het thema waaraan
het PAGV meteenstand deelnam op het75jarigjubileum vandeCBTBteDronten.
Tenslotte was er op 17 december de landelijke DLV-preidagte Nieuw-Amsterdam.
Schriftelijke kennisoverdracht
De kennis van het PAGV moet uiteindelijk bij
de teler terechtkomen. Vakbladen spelen
daarin een wezenlijke rol. Van de hand van
deonderzoekersverschenenerzo'n200artikeleninvakbladen.
Indeserie 'gele boekjes' zijner33 PAGV-uit18

Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV-bibliotheek bedroeg in 1993 629. In 1992 was het
aantal uitleningen 824.Het interbibliothecaire
leenverkeer (literatuuraanvragen bij andere
bibliotheken) daalde van 986 aanvragen in
1992naar738in1993.
Hetaantalkopie-aanvragenvananderebibliotheken bij het PAGV daalde van 97 aanvragen in 1992naar71in 1993.

In 1993 werd 13 maal gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om via DIMDI te zoeken in
buitenlandse bibliografische bestanden.
In 1993 waren er 12 aanvragen voor buitenlandse literatuuronderzoek.

Het Rhizomanie-onderzoek is in 1993 afgerond. Voor het nematologisch onderzoek is
naast hetAM-onderzoek ookgewerkt aanonderzoek naar het wortelknobbelaaltje en het
vrijlevend wortelaaltje.

Laboratorium

Beheer
In 1993 isde uitbreiding van het laboratorium
gereed gekomen. Hierdoor konden de werkzaamheden op een groter oppervlak en in
goed geoutilleerde ruimten verricht worden
waardoor er efficiënter gewerkt kon worden.
Met de uitbreiding iser ook een vasteopstelling gekomen ten behoeve van het bakken
van chips en frites waardoor geuroverlast
wordt voorkomen. Door herinrichting van de
bestaande lab-ruimten is het mogelijk geworden om het spoelwerk en het microscopisch
werk ten behoeve van het nematologisch onderzoek ingescheiden ruimten uittevoeren.

Onderzoek
In 1993zijn in het laboratorium weer vele bepalingenverricht zoals hetvaststellenvanhet
drogestofgehalte van diverse gewassen, het
tellen, meten en wegen van verschillende
plantonderdelen, het beoordelen vandekwaliteit van verschillende rassen stamslabonen,
korrelmaïs,koolendoperwtenenhet bepalen
vanchips-geschiktheid,frites-geschiktheid en
kookkwaliteit vanverschillende aardappelrassen. Daarnaast werd aandacht besteed aan
fytopathologisch onderzoek bij peen,aardappelen en witlof.
Bij het onderzoek naar optimalisatie van de
toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen is zowel naar het ziekteverloop gekeken als naar de depositie van het
spuitmiddel. Voor experimenten waarbij de
optimalisatie van de onkruidbestrijding het
doel was, is gekeken naar de biomassa en
zaadproduktie vanverschillende onkruiden.

Door de aanschaffing van een schonings- en
fractioneringsmachine is het mogelijk geworden om naast granen ook zaken van kruidachtige gewassen te schonen van afval ente
verdelen ingrootte.Hetontwikkelenenafstellen van deze apparatuur heeft de nodige tijd
gevraagd. Daarnaast zijn nog aangeschaft:
transportwagentjes, opslagbakken, doseerapparatuur eneenvochtmeter.
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Kwaliteitsverbetering
Akkerbouw
Voor deconcurrentiepositie opde afzetmarkten speelt de kwaliteit van de produkten een
essentiële rol. Daarbij wordt ook meer gevraagd naar specifieke kwaliteitseigenschappen voor bepaalde marktsegmenten. Omdat
de bestemming van de akkerbouwprodukten
zeerdiversis(uitgangsmateriaal, consumptie
alof niet naverwerking,industriële grondstof,
veevoer etc.) zijn de kwaliteitseisen verschillend per gewas. Het onderzoek is dan ook
sterk gewasgericht waarbij het niet alleen
gaatomdeinvloedvanrassenkeuze enteeltmaatregelen, maar ook om die van handling
en bewaringvan het produkt.
Het onderzoek is ingedeeld in vier clusters
van samenhangende projecten. Daarnaast
krijgt het kwaliteitsaspect meer indirect aandacht in het onderzoek naar beperking van
de inzet van gewasbeschermingsmiddelen,
beperking van nutriëntenemissie en de geïntegreerdeteeltwijze.
Optimalisering van teelt en bewaring van
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
Indit kader isdelaatstejarenveel onderzoek
gedaan naar de optimalisering van de teelt,
bewaring en verwerking (in samenwerking
met ATO-DLO) van potentiële AM-resistente
rassen voor de fritesindustrie. De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in het Jaarboek 1992/1993 akkerbouw. In 1994 zal dit
onderzoek, waarin ook naar de beïnvloeding
van nitraatgehalte en onderwatergewicht is
gekeken, in een voorgenomen promotie-onderzoekwordenafgerond.
Er is veel tijd besteed aan het schrijven van
een teelthandleiding voor consumptie-aardappelen die eind 1993 gereed kwam. Daarnaast isop 15december eenthemadag con20

sumptie- en zetmeelaardappelen georganiseerd. Op deze druk bezochte dag werden
de nieuw verkregen inzichten over kwaliteitsgericht telen, rekening houdend met de aangescherpte milieurandvoorwaarden, uitgedragenenineenthemaboekje weergegeven.
Het onderzoek naar methoden om reeds bij
de oogst de potentiële bakkwaliteit na bewaring te kunnen voorspellen, is voorlopig
beëindigd. Inproevengeeft het suikergehalte
van de knollen voor de oogst weliswaar een
interessante relatie met de latere bakkleur,
maar dit geldt niet uniform over verschillende
percelen heen. Alvorens dit belangrijke aspect verder wordt onderzocht, zal eerst vialiteratuurstudie endooroverleg metDLO-instituten naar nieuwe aangrijpingspunten worden gezocht.
Het bewaaronderzoek gericht op de oorzaak
van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur in sommige praktijkbewaarplaatsen
heeft nog geen duidelijk 'antwoord' opgeleverd. Wel zijn aanwijzigingen verkregen dat
eenverhoogd C02-gehalte een negatieve rol
kan spelen. Dit jaar zijn de onderzoekcellen
door extra isolatie beter gasdicht gemaakt
om de mogelijke verschillen in C02-gehalte
ooktelatenontstaan.Hierdoor zijn inderdaad
grotere verschillen bereikt; het effect hiervan
op de bakkleur is op dit moment nog niet bekend.
In het onderzoek naar de optimalisering van
detoepassingvancarvonalskiemremmer(in
samenwerking met ATO-DLO en Luxan) is
gebleken dat bij eenzelfde totaaldosis regelmatig toedienen van een lage dosis effectiever isdanenkele kereneen hogere dosisgeven. Overigens werd met carvon een uitstekende kiemremming verkregen. Gezien de
kosten blijft zoeken naar de optimaletoepassing van carvon noodzakelijk. Ook in pootaardappelen iscarvonals kiemremmer enals

mogelijk 'fungicide' onderzocht waarbij uiteraardvooral de effecten op de nateeltvanbelangzijn; ditwordt momenteel nagegaan.
Hetonderzoek naarenkele regionale bemestingsaspecten in relatie tot de kwaliteit van
aardappelen isditjaar grotendeels afgerond.
Het is duidelijk geworden dat op de sterk mineraliserende gronden inZuidelijk Flevoland,
voor het bereiken van een goede kwaliteit,
het stikstofadvies naar beneden moet worden bijgesteld. De proef op Vredepeel over
beperking van het nitraatgehalte op zandgronden met regelmatige drijfmesttoediening, heeft ook in 1992 niet tot hoge nitraatgehalten geleid. De cijfers van 1993zijn nog
niet bekend. Op 't Kompas wordt het risico
vanchloorschade,opopbrengst enonderwatergewicht, bij voorjaarstoediening van dierlijke mest onderzocht. Uitde resultatentot nu
toe blijkt dat dit risico beperkt is. Nieuw onderzoek is voorbereid over teeltoptimalisatie
van nieuwe Pallida-resistente zetrmeelaardappelrassen onder andere ter beperking van
deversuikering.

Hetproject insamenwerking methandelshuizen, Landbouwschap en IKC over terugdringing van de fungicideninzet tegen bewaarziekten isditjaarvoortgezet. Hierbij wordt via
een Fusarium-toetsdewenselijkheidvaneen
knolontsmetting bij het inschuren nagegaan.
Door een aangepaste bemonsteringstechniekwas het percentage 'positieve' monsters
hoger waardoor bij de telers het vertrouwen
inde Fusarium-toets isvergroot.
Het onderzoek naar groenrooien/onderdekken als mechanische loofvernietigingsmethode richt zich vooral op de mogelijkheden
opzavel-en kleigrond.Opzand-en dalgrond

Onderzoek naar de gezondheidstoestand
ensorteringvan pootaardappelen
Beheersing van ziekten, met name bacterieziekten, Rhizoctonia en bewaarziekten,
vormt het zwaartepunt in dit cluster. In een
proef naar het effect van enkele ontsmettingsmiddelen op de besmetting van aardappelen tijdens het wassen met Erwinia-bacteriën, zijn aanwijzingen verkregen dat ozonering, ineen voldoende concentratie, mogelijk
perspectiefvol is. Dit onderzoek waarbij de
besmetting in de nateelt wordt gevolgd, zal
met een hogere concentratie ozon worden
voortgezet.
Groenrooien/onderdekken blijkt geen grotere
kans op verspreiding van bacterieziekten te
geven.Wel biedt groenrooien eengoedemogelijkheid om antagonisten tegen Erwiniasoorten inte zetten. Nu IPO-DLO een aantal
perspectiefvolle antagonisten tegen Erwiniasoortenontwikkelt,zaldepraktijkwaarde hiervan in samenwerking met IPO-DLO en HLB
worden getoetst.

Met groenrooien kanzonder kansop nieuwe uitloop, het loof wordenvernietigd;normaalworden
deknollendaarbij direct metgrondtoegedekt,bij
dezeproefisditniethetgeval.
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isdeze methode praktijkrijp. Ditjaar bleekdat
door de natte omstandigheden de mogelijkheden om groen te rooien beperkter zijn,
enerzijds door het vollopen van de loofklapper en anderzijds doordat de vochtige grond
moeilijker uitzeeft. Toch zijn de proeven
veelal goed uitgevoerd en werd voldoende
grond uitgezeefd om de knollen bij de eerste
rooigang effectief te kunnen behandelen met
Verticillium biguttatum of Moncereen tegen
Rhizoctonia. Hoewel niet inalle proeven veel
Rhizoctonia voorkwam, is wel gebleken dat
groenrooien (met zeer kort klappen) een
grondbehandeling met Moncereen bij hetpoten niet kan vervangen. Wel werden zeer
gunstige resultaten verkregen met groenrooien als zowel bij het poten als tijdens het
groenrooien een behandeling met een geringe dosis Moncereen was uitgevoerd. Ook
groenrooien incombinatie metde toepassing
van de antagonist Verticillium biguttatum tijdens het rooien lijktveelbelovend.

ding van de Phytophthora-sporen kon door
het natte weer niet tijdig worden uitgevoerd.
Gezien het belang hiervan zal deze proef dit
jaar op meer plaatsen worden aangelegd. In
dit onderzoek dat grotendeels op BD/EKObedrijven wordt uitgevoerd, wordt ook de
pootaardappelteelt bij 20 BD/EKO-telers intensief gevolgd en geregistreerd om verdere
aangrijpingspunten voor oplossingen in kaart
te kunnenbrengen.

De ontwikkeling van de rassentoets op gevoeligheid voor Rhizoctonia isvrijwelgereed.
Voor het adviessysteem voor Rhizoctonia is
het belangrijk om devatbaarheid van de verschillende rassen te kennen. Deze rassentoetsing zal in 1993 starten. Bovendien zal
het adviessysteem bij een tweetal studieclubs indepraktijk worden getest.

Verbetering van de kwaliteit en oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad
en kruiden

Sinds medio 1992 vindt extern gefinancierd
onderzoek plaats over optimalisering van de
BD/EKO-pootaardappelteeltinsamenwerking
met het LBI. Daartoe zijn proeven uitgevoerd
over beperking van Rhizoctonia-aantasting
via toepassing van Verticilliumbiguttatum bij
het poten, in combinatie met groenrooien en
bij het inschuren. De invloed hiervan op de
lakschurftbezetting vande knollenwas nietin
allegevallen duidelijk, maarwelsteedsopde
vitaliteit van deze lakschurft. Bij de nateelt
vandebewaarproef wasdezegeringerevitaliteit ook in de oogst nog zichtbaar wat veelbelovend lijkt.
Detoepassing van bacteriepreparaten tegen
Phytophthora hadintegenstelling tot de IPOproef geen resultaat. De proef over de intensiteit van loofbranding inverband met dedo-

22

Het onderzoek naar beïnvloeding van het
knoltal en de sortering is behoudens een
proef op ROC Kollumerwaard (schuurkas
versus mechanische afkoeling) afgerond.Op
de ROC's krijgt ditjaar fosfaatbladbemesting
tijdens de knolaanleg aandacht. Het onderzoek over het gebruik van carvon bij de bewaring van pootaardappelen is vermeld onder'Optimalisering vanteelt en bewaringvan
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht
opoogstzekerheid en kwaliteitsverbetering'.

Het onderzoek in dit cluster is vooral gericht
op graszaad en kruiden.Aan handelsgewassen wordt in dit kader geen aandacht besteed; het onderzoek aan deze gewassen is
volledig geconcentreerd op de carvonproducerende gewassen karwij endille.
Door de intrekking van de toelating voor het
gebruik vanTCA tegen tarwe-opslag ingraszaad is de laatste jaren veel aandacht besteed aan tarwe-vervangende dekvruchten
zoals erwten en veldbonen. Daarbij isgebleken dat deze droog te oogsten peulvruchten
zowel voor veldbeemd als roodzwenkgras
een minstens zo goede dekvrucht zijn als
wintertarwe. De laatste proeven hierover
waarin ook de opbrengst van de tweedejaars
graszaadoogst wordt onderzocht, worden in
1994afgesloten.Omdat veldbeemd-inzaai in
hetvoorjaar onder peulvruchten meer risico's
geeft wat betreft de vestiging van het gewas
dan gelijktijdige zaai met wintertarwe, is onderzoek gedaan naarvermindering vanditri-

Teelt vandillevoor carvonproduktie.

sico via een geringere dichtheid van de erwtendekvrucht, de inzaaitechniek en de zaaizaadontsmetting. Gebleken is dat dit risico
aanmerkelijk verkleind kanworden.
Het onderzoek naar de teelttechniek van
graszaad op zand- en dalgronden gericht op
de herfstbehandeling van veldbeemd en
roodzwenk en de stikstofbemesting van diverse 'kleine' grassoorten is afgesloten. Het
opbrengstrisico blijkt als gevolg van droogte
groter dan op kleigrond. De resultaten zijn/
worden verslagen in het Jaarboek. De mechanische onkruidbestrijding in Engels raaigras,waarbij hetopbrengsteffect van ruimere
rijenafstanden een beperking vormt, wordt
voortgezet ineen nieuw project.
In 1992 is een project over optimalisatie van
de zaadproduktie bij rietzwenkgras gestart
met financiële steun van het NGC. Hierbij
ging hetvooral omde oorzakenvan hetvaak
slechte 'doorschieten' van het gewas. Nu het
areaal rietzwenkgras plotseling zeer sterk
daalt endeze daling structureel lijkt,wordt dit
project in overleg met het NGC versneld afgerond.

Gezien de lage prijs voor graszaadstro staat
verhakseien van het stro op percelen bestemd voor een tweede oogst in de belangstelling. Voor Engels raaigras blijkt dit uit
proeven op Rusthoeve en Wieringerwerf
goed mogelijk mits een aanvullende stikstofbemesting wordt gegeven. Voor roodzwenkgras isditonderzoek in 1993gestart.
Over de herfstbehandeling van graszaadpercelenviamaaien enstikstofbemesting isveel
bekend. In de praktijk is er een toenemende
belangstelling voor beweiding van overjarige
graszaadpercelen met schapen. Hierover
loopt onderzoek op ROC Rusthoeve in roodzwenkgras en Engels raaigras,waarbij deinvloed van de beweidingsperiode en de stikstofbemesting wordt nagegaan. De resultaten wijzen erop dat beweiding een goed
alternatief voor maaien kanzijn.
Hetkruidenonderzoek isinditkaderdelaatste
jaren vooral gericht op verbetering van het
digoxinegehalte van Digitalis. Uit de oogsttijden-proeven blijkt dat in de tweede helft
vanseptember hethoogstegehaltewordtbereikt. Doordat de stikstofproef in 1993 door
een slechte opkomst niet voldoende repre-
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sentatief was, zal de proef nog eenjaar herhaald worden om conclusies te kunnen formuleren over de optimale stikstofgift en stikstofdeling. Vervroeging van de zaaitijd had
weinig effect op de digoxine-opbrengst. Wel
blijken er verschillen tussen de selecties te
bestaan.
Deopkomstzekerheid bijDigitalisvormtevenals bij de andere kruiden een probleem.Onderzoek over zaaibedbereiding, zaaitechniek
en dergelijke heeft onvoldoende oplossing
geboden. Gezien de beperkte kiemkrachtzal
meer aandacht worden besteed aande zaaizaadwinning en de zaaizaadbehandeling. Bij
de wortelkruiden Angelica, valeriaan en Levisticum is op de Oostwaardhoeve voor het
derde jaar onderzoek gedaan naar vereenvoudigde teeltmethoden: ter plaatse zaaien
opruggen inplaatsvanuitplanten.Dezeaanzienlijk goedkopere teeltwijze blijkt zowel in
kwaliteit en opbrengst weinig achter te blijven. Hierover iseeneindverslag invoorbereiding. Bij wortelkruiden vormt grondtarra een
groot probleem. Naast het positieve effect
van ruggenteelt blijkt dat ook via reinigingsapparatuur op het veld veel tarra verwijderd
kan worden. Dit aspect vraagt evenwel verdere aandacht.
Gezien de concurrentie op de kruidenmarkt,
met namebijdearomatische kruiden, isaandacht voor kwaliteitsverbetering bij bladkruiden(maaihoogteendergelijke) enwortelkruiden (grondtarra) van groot belang. Inoverleg
met de kruidendrogerijen wordt hiertoe verderonderzoekvoorbereid.
Verbetering van kwaliteit en oogstzekerheid bij granen, peulvruchten en voedergewassen
Bij tarwe wordt momenteel door het PAGV
geen specifiek kwaliteitsgericht onderzoek
gedaan. Wel krijgt de bakkwaliteit indirect
aandacht indiverse projecten.Zowordtinhet
onderzoek naargeïntegreerdetarweteelt ook
dekwaliteit gevolgd.Hetzelfdegebeurt bijhet
in 1993 gestarte onderzoek naar de toediening van goedkope dierlijke mest in het tar-
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wegewas. Op ROC Rusthoeve wordt sinds
1991 onderzoek gedaan naar de rassenkeuzeen inzetvandierlijke mest inhet kader
van de teeltwijze voor Zeeuwse Vlegelbrood. Dit jaar werden duidelijke verschillen
geconstateerd tussen de rassen ten aanzien
van kwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst.
Overigens gaat het hierbij veelal om buitenlandserassen.
Door het NGC iseen meerafzetgerichte teelt
vantarwealseenbelangrijke prioriteitaangegeven. In dat verband is in overleg met het
NGC veel aandacht besteed aan de voorbereiding van een omvangrijk project (met ABDLO, ATO-DLO, TNO-Voeding en NIKOTNO) over verbetering van de tarwekwaliteit
voor industriële toepassingen. De tarwezetmeelindustrie stelt zich evenwel gereserveerdop.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat ook in
het noordelijke kleigebied in principe goede
brouwgerst geteeld kan worden. Nagegaan
wordt of hier door vroege zaai de bedrijfszekerheid vande brouwgerstteelt te verbeteren
is. In tegenstelling tot 1992 waren de verschillen tussen de zaaitijden niet groot dit
jaar. De zeer vroege zaaisels (februari) haddenevenweleentrageopkomst eneenonregelmatige standwaarschijnlijkalsgevolgvan
debewerking meteentriltandcultivator nahet
zaaien.
Vanuit de brouwindustrie is er belangstelling
voor onbespoten gerst. Daartoe zijn in 1993
twee proeven uitgevoerd waarbij een teelt
zonder gewasbeschermingsmiddelen is vergeleken meteengangbareteelt enenkeleintermediaireteeltwijzen.InLelystadgaf deonbespotenteelteenopbrengstdervingvan600
kg die gecompenseerd werd door de besparing op middelenkosten (ƒ 215,-). Op Rusthoeve was de besparingƒ 285,- maar deopbrengstderving door de ziekte-aantasting
1500 kg waardoor een premie van circa drie
cent per kg gerst nodig zou zijn om dit op te
vangen.
Het project over optimalisatie van deteelt en
afzet van rogge voor de maalindustrie, dat
met medefinanciering van het NGC in het

noordoostelijk zand- en dalgrondgebied is
uitgevoerd,iseind 1993afgesloten.Deresultaten van dit driejarige project werden in december op een goed bezochte studiemiddag
gepresenteerd en ineen eindrapport samengevat. In de teeltproeven is gebleken dat bij
een bewuste teeltwijze ook bij rogge opbrengsten van 7 à 8 ton per ha bereikbaar
zijn. Daarnaast issamen met DLV,decollecterende handel en de maalindustrie de teelt
in de praktijk in studieclubverband begeleid.
Het verloop van de schotgevoeligheid in de
oogstperiode is op enkele percelen gevolgd.
Voor een kwaliteitsgerichte inname isdit volgen van de schotgevoeligheid noodzakelijk.
Mededoor de betrokkenheid van de heleketen is een goed inzicht verkregen in de teelt
envalidatie van kwaliteitsrogge.
Het onderzoek aan haver dat op 't Kompas
en De Kandelaar is uitgevoerd, wordt eveneens afgesloten. Legering vormt eenbelangrijk kwaliteitsverlies door verlaging van het
hectoliter-gewicht. Groeiregulatie biedt geen
betrouwbare oplossing waardoor een goed
afgestemde stikstofbemesting essentieel is.
Het kwaliteitsonderzoek van de monsters
door Quaker Oats isnognietbekend.
Een uitgebreide teelthandleiding voor haver
kwam ditjaar gereed, waarin ook de recente
onderzoeksresultaten zijn verwerkt.
Op de zandgronden is er een toenemende
belangstelling voor luzerne als weinig droogtegevoeligeiwitrijkvoedergewas.Samenmet
het PR worden op ROC Cranendonck verschillende teeltvragen onderzocht. Emissiearme mesttoediening met eenzodebemester
blijkt nauwelijks opbrengstschade te geven.
De onkruidbezetting in de eerste maanden
vormteenprobleem;chemische bestrijdingis
niet mogelijk, terwijl een onderdrukking via
een aangepaste teeltwijze weinig perspectief
bleektebieden.Hetmaairegimeisnietalleen
voor de kwaliteit maar ookvoor de opbrengst
en persistentie van belang. Maaien net voor
debloei lijkthet gunstigst.
Samen met AB-DLO, SC-DLO en PR is in
1993onderzoek gestart naarde keuze ende
teelt van voedergewassen onder suboptimale vochtvoorziening. Hiertoe is onder an-

dere een viertal proeven aangelegd waarin
naast gras verschillende voedergewassen
worden vergeleken bij een verschillende
matevandroogtestress. Ditonderzoek wordt
medegefinancierddoor enkeleprovincies.
Indepraktijkwordt nogalophef gemaaktover
de nieuwe delta-zaaimethode bij maïs.Uitde
eerste proefresultaten in 1993 blijkt echter
geenverschil metde normale maaimethode.
Samen met het IKC-RSP werd een teelthandleidingvoor maïs uitgebracht.

Vollegrondsgroenten
Desectorvollegrondsgroenten kenmerktzich
dooreengrootaantalgewassen.Deveelheid
van de gewassen in combinatie met de gewasspecifieke aspecten en de complexiteit
van het begrip kwaliteit hebbentotgevolgdat
het probleemveld in het onderzoek breed
wordt opgepakt. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van vollegrondsgroenten. Het betreft niet alleen uit- en inwendige
kwaliteitseigenschappen. Ook de wijze van
produceren wordt steeds meer als eenkwaliteitskenmerk gezien.In1993heeft het PAGV
een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen
van normen en criteria voor het project 'milieubewuste teelt' van het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen (CBT) en aan het
'pilotproject' integrale ketenzorg bij witlof. Bij
integrale ketenzorg wordt de nadruk verlegd
vanproduktcontrole naarprocescontrole. Het
versterkt de vraag naar het objectief kunnen
vaststellen van kwaliteitskenmerken en naar
het ontwikkelen van kwaliteitsverloopmodellen. In de werkgroep 'kwaliteitsonderzoek
vollegrondsgroenten' is op initiatief van het
CBT getracht het begrip 'rijpheid' van vollegrondsgroenten beter te kwantificeren. Het
blijkt erg moeilijk te zijn om een goede beschrijving te geven;veelal wordt met rijpheid
vitaliteit bedoeldennietfysiologische rijpheid.
Om de teelt van vollegrondsgroenten te optimaliseren, neemt de vraag naar kennis toe.
Teeltbeslissingen zullen vaker afgestemd
moeten worden op perceelsniveau en het
marktsegment waarvoor wordt geteeld. De
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juiste keuze en uitvoering vanteeltmaatregelen wordt daarom steeds belangrijker. Het
onderzoeksprogramma op PAGV en ROC's
iserop gericht om kenniste verzamelen over
een nog verdere optimalisatie van de vollegrondsgroenteteelt. Het onderzoek wordt
aangepakt vanuit eenviertalclusters van min
of meer samenhangende onderzoeksprojecten. Declusterverbetering veldopkomst isafgesloten en kwaliteitsaspecten samenhangend met gewasbescherming en bemesting
worden vanuit het desbetreffende speerpunt
onderzocht.
Optimalisering van de teelttechniek ten
behoeve van oogstzekerheid, de planning
van de oogst en de kwaliteit van vollegrondsgroenten
De cluster beweegt zich op het terrein van
teeltmaatregelen. Al het betrokken onderzoek wordt op en door de ROC's verricht en
speelt meestal inopdeactualiteit. Erzijn drie
subthema's te onderscheiden: verbetering
kwaliteit uitgangsmateriaal, teeltoptimalisatie
bijteelt onder bedekking enoptimalisatie van
teeltmaatregelen gericht op seizoensverlenging. Uit onderzoek gericht op verbetering

vandekwaliteitvanuitgangsmateriaal bleken
erbijaspergesgeenverschillen naarvorente
komen bij diverse methoden van plantenopkweek; bijpreiwerd een positief effect gemeten van het sorteren van het plantmateriaal.
De optimalisatie van de teelt onder bedekkingspitste zich met nametoeop het gebruik
van insektengaas tegen luis en koolvlieg in
onder andere sla en Chinese kool. De resultaten, met name bij de sla,waren wisselend.
Het gebruik van insektengaas kent naast
voordelen ook duidelijk nadelen bij de bladgewassen. Uit onderzoek gericht op seizoensverlenging bleek dat herfstzaai van
bospeen wel tot vervroeging leidt, maar dat
het te grote risico's geeft ten aanzien van
kwaliteitsproblemen en problemen bij deonkruidbestrijding.
Verbeteringvandebewaarbaarheid enhet
uitstalleven van vollegrondsgroenten
Indeze cluster isin 1993door het PAGV aan
vier projecten gewerkt. Bijzaaiuien bleek dat
bij alle beproefde concentraties van maleïne/hydrazide (MH) het residugehalte ruimschootsonderde normvan 10ppmbleef.Uitvloeiers hadden geen effect op het residuge-

Chinese kooiafgedekt metinsektengaas omkoolvliegaantasting tevoorkomen.
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halte. Bij een dosering van 6,25 liter MH
(1125 gram actieve stof) per ha had het gebruik van een uitvloeier een positief effect op
de spruitremming, maar deze concentratie is
te laag voor een voldoende resultaat. Voor
een goede werking van de MH is tenminste
1350gramactieve stof per hanodig.
Met peen-enwitlofwortels zijn proeven uitgevoerd naar het perspectief vandrogen enhelen bij het begin van de bewaring.Als gevolg
van de weersomstandigheden kon in de
herfst van 1992 geen onderscheid gemaakt
worden indroogof natoogstenenzijnenkele
objecten na de oogst kunstmatig natgemaakt. Natte peen bleek slecht bewaarbaar.
Helen biedt meer perspectief dan drogen.
Het helen van witlofwortels bleek een klein
vervroegend effect te hebben op het forceren. Het niet direct terugkoelen van de wortels bijinslagtot0-1°Chadgeen negatief effectop het bewaarresultaat.
Uit onderzoek van ROC Zwaagdijk is in 1992
gebleken dat lage temperatuurbederf bij witlof sterk beïnvloed wordt door de behandelingvan het lof nadeoogst. Doordirect nade
oogst terug te koelen, wordt lage temperatuur-bederf voorkomen. In 1993 is gebleken
dat bemesting tijdens detrek met alleen kalisalpeter het optreden van lage temperatuurbederf stimuleert. Bij wortels afkomstig van
het kalk/kaliproefveld van ROC Wijnandsrade was de eventuele invloed van de K/Caverhouding in de wortels op lage temperatuur-bederfaantasting niet aantoonbaar. Het
project wordt in 1994 met verslaggeving afgesloten.
In het project 'invloed van de weersomstandigheden en uitte voeren handelingen bij en
ronddeoogst opde houdbaarheid' isin1993
onderzoek verricht bij prei en ijssla. Bij prei
zijn geen duidelijke verschillen naar voren
gekomen. Uit houdbaarheidsproeven van de
veilingen komt echter naar voren dat partijen
prei die bij inzet als klasse I beoordeeld zijn
somseenkortuitstalleven hebben.Hetisnog
niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt.
In 1993 kwam naar voren dat ijssla onder
natte omstandigheden zeer kwetsbaar is.

Aangetoond werd dat wanneer bij of na het
oogsten te ruw met dergelijke sla wordt omgegaan, dit gedurende de nabewaring tot
veel nerfbruin leidt.
Fysiologische kwaliteitsproblemen
In deze cluster zijn zes PAGV-projecten opgenomen. In 1993 is een project gestart om
op basis van de chemische samenstelling
(mineralen en suikers) van de witlofwortel bij
het rooien en het gehalte aan transporteerbare suikers bij het begin van de (late) trek,
deforceerkwaliteit van dewortels te karakteriserenendaarmeedebewaarduur endeforceercondities te optimaliseren. In 1993 zijn
opdrie proefplaatsen wortels geteeld bijtwee
stikstof- entwee kaliniveaus. Dewortels worden centraal op het PAGV bewaard en in
1994geforceerd. In het kader van dit project
is ook samenwerking gezocht met het proefstation te Rumbeke in België. In een tweede
witlofproject isin 1993aandacht besteedaan
inwendig rood. Het is een na-oogstprobleem
dat de houdbaarheid sterk beperkt. Uit het
onderzoek is duidelijk geworden dat alleen
door tijdig te oogsten bij een pitlengte van
maximaal 40%en direct terugkoelen van het
lof na de oogst, de roodverkleuring van gevoelige rassen tot aanvaardbare normen kan
wordenteruggedrongen.
Door middel van literatuurstudie is in 1993
een overzicht gemaakt van kwaliteitsproblemenbijkoolgewassen,metnamevanfysiologische problemen. Op basis van de verzamelde kennis is voorgesteld om in 1994 een
onderzoek naarhetverschijnselzwart inwitte
kool te starten. Vermoed wordt dat calciumgebrek een rolspeelt endat hogestikstof- en
kaligiften en een lang groeiseizoen de kans
op hetoptredenvanzwartvergroten.
Uit veldonderzoek in 1992 is naar voren gekomendatdoor beregening hetoptredenvan
inwendig rand inijsslasterk beperkt kanworden. Als gevolg van de natte weersomstandigheden in de tweede helft van 1993 heeft
het onderzoek slechts geringe vordering gemaakt. Hetnietnaarvorenkomenvanrandin
perioden dat de nachten koelwaren met een
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hoge luchtvochtigheid, geeft toch een onderbouwingvande hypothese datbeperking van
de verdamping 's nachts een positief effect
heeftopde matevan randaantasting.

vertroebeling niet optreedt. De mate van beschadiging speelt geen enkele rol. Snel terugkoelen nahetsteriliseren geefteenduidelijke beperkingvandevertroebeling.

In het project 'oogstverlenging van asperge'
zijn in 1992 eenjarige planten in kuubskisten
geplant. De teelt in deze kisten maakt het
mogelijk omde groei onder verschillende gecontroleerde omstandigheden uit te voeren.
Ook wordt speciale aandacht besteed aan
het scheuren van asperges. Het lijkt erop dat
vooral hoge temperatuur verantwoordelijk is
voor het scheuren. Op proeftuin Noord-Limburg wordt door middel van beddenteelt met
ondergrondse verwarming en/of bedekking
met zwart folie de oogst van asperges vervroegd.

Onderzoek naar vermindering van grondtarra en afvalwaterstromen in de akkerbouwendeteeltvan vollegrondsgroenten

Het project 'verbetering van de helderheid
van de opgiet bij doperwten' dat samen met
ATO-DLO is uitgevoerd, is in 1993 met verslaggeving beëindigd. De rijpheid van de
erwten iseen belangrijke factor bij het optredenvantroebelheid.Oogst benedeneenTmwaarde van 120 is echter geen garantie dat
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Grondtarra,gewasafval enafvalwater vormen
in verband met het milieubeleid een toenemende kostenfactor. Tarrabeperking bij suikerbieten en zetmeelaardappelen wordt uitvoerig door het 1RS en de AVEBE onderzocht. Door allerlei reinigingssystemen kan
hettarrapercentage reedsaanzienlijk worden
verlaagd. Bij de teelt van vollegrondsgroenten staat het terugdringen van de hoeveelheid verbruikt spoelwater centraal. Er zijnallerlei technische mogelijkheden voorhanden
om de hoeveelheid verbruikt water aanzienlijk terug te dringen. Uit een onderzoek in
Limburg op aspergebedrijven bleek dat lozing van was- en spoelwater van asperge
geengrote problemen oplevert.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
Het PAGV isverantwoordelijk voor deuitvoeringvanhetcultuur-en gebruikswaarde-onderzoek aan de akkerbouwgewassen, grassen
voorsportveldenengazonsendevollegrondsgroentegewassen. Dit onderzoek gebeurt in
opdracht van de betreffende commissies
voor de samenstelling van de Rassenlijst.
Het onderzoek wordt begeleid door diverse
commissies voor rassenonderzoek. Deze
commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigersvandediverse belanghebbenden
organisaties van (semi)overheid en bedrijfsleven en hebben tot taak de inhoud en omvang van het onderzoeksprogramma aan te
geven en het PAGV-bestuur daarover teadviseren. Momenteel functioneren daartoe de
volgende commissies:
- commissie rassenonderzoek aardappelen
(CRA),
- commissie rassenonderzoek granen, handelsgewassen en peulvruchten (CRGP),
- commissie rassenonderzoek grassen en
(groen)voedergewassen (CRO),
- commissie rassenonderzoek suikerbieten
(CRS),
- commissie rassenonderzoek vollegrondsgroenten (CRVG).
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
wordt in beginsel op het PAGV of opdan wel
vanuitde ROC'sverricht. Ineenaantalgevallenzalerechter nietaanteontkomenzijnom
ook 'bij derden' onderdak te zoeken. Voorop
staat dat de proef representatief moet zijn
quagrondsoort,teeltwijze etcetera.Ookdient
de kans op het slagen van de proeven zo
groot mogelijk te zijn. Zo worden er hoge eisen gesteld aan de regelmaat van de proefpercelen.
In 1993 is door de afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bijzonder veel tijd
enenergiebesteedaandevoorbereiding van
de abonnee(mid)dag die vanwege de opening van de nieuwbouw het cultuur- en ge-

bruikswaarde-onderzoek als thema had. In
een aantal voordrachten is het 'hoe en
waarom'van hetcultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan de orde gesteld. Daarnaast
zijn zowel door medewerkers van het PAGV
alsdooreengrootaantal bijhet rassenonderzoek betrokken instanties posters endemonstratiesverzorgd.
Innovember 1993 isde 'Evaluatiecommissie
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek' van
start gegaan. Deze commissie heeft tot taak
het beoordelen van de kwaliteit van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan akkerbouwgewassen, grassen voor sportvelden
en gazons en vollegrondsgroentegewassen
alsmede hetaangeven vandebenodigdecapaciteit voor dat onderzoek. Inde commissie
hebben zitting twee vertegenwoordigers namens de kwekers (akkerbouw en groenten),
twee vertegenwoordigers namens de telers
(akkerbouw en groenten) en één vertegenwoordiger namens het Ministerie. Verder bestaat de Commissie uit een informant namens de beide belanghebbende Rassenlijstcommissies (Landbouw en Groenten) en
wordt ze aangevuld met een ambtelijk secretaris. Voorjaar 1994 moet de rapportage gereedzijn,waarna besluitvorming plaatsvindt.

Akkerbouwgewassen engrassen
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan akkerbouwgewassen ten behoeve van
de aanbeveling van rassen in de Rassenlijst
beslaat in principe drie jaren (groeiseizoenen). In een enkel geval is een groter aantal
jaren nodig om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen. Zo neemt het onderzoek aan de grassen in principe vier tot zes
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jaren in beslag omdat zich eerst een goede
grasmat moetvestigen en een belangrijkeeigenschap als persistentie zich pas na enkele
jaren goed laat beoordelen. Bij de groen(bemestings)gewassen is er altijd een 'vierde
jaar', omdat op het moment van aanleg van
de proeven de Rassenlijstcommissie nog
geen uitspraak heeft kunnendoen.
Bijdebeslissing over hetaldan nietvoortzettenvanhetonderzoek aandeindividuelerassen spelen de zogenaamde 'kwekersbesprekingen'eenzeer belangrijke rol.Opbasisvan
de tot dantoe beschikbare onderzoeksresultaten worden, tezamen met vertegenwoordigersvan hetdesbetreffende kweekbedrijf, de
kansen voor een rassenlijstopname ingeschat. Op grond daarvan wordt besloten of
het onderzoek voortgezet dan wel gestaakt
zalworden.
Bij het rassenonderzoek is een drietal medewerkers betrokkendat rechtstreekswordtbetaalddoor hetbedrijfsleven (HPA).
Intabel2wordt hetaantal rassenvermelddat
in 1993 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is het aantal rassen genoemd dat in 1993op
de Rassenlijst 1994 is geplaatst. De rassen
die in 1993 op de Nationale Lijst werden geplaatst,zijn hier nietinbegrepen.
De effecten van het instellen van een Nationale Lijst opde uitvoeringvan hetcultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek aan akkerbouwgewassen lijken tot dusver mee te vallen.
Slechts bij aardappelen wordt op 'ruime'
schaal specifiek voor de Nationale Lijst opname aangemeld. Bij de andere gewassen
wordt deze lijst toch meer als een uiterste
mogelijkheid voor verkeerstoelating gezien
en beperkt de specifieke aanmelding van
nieuwe rassenvoorde Nationale Lijstzichtot
dusvertot enkele gevallen.Wel isinhetafgelopen jaar een vrij groot aantal 'oude' rassen
opde Nationale Lijst geplaatst.
Evenals ineerderejaren isook het afgelopen
jaar gebleken dat in de praktijk de scheiding
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen PAGV en CPRO-DLO
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niet altijd even duidelijk is voor de rechtstreeks betrokkenen. Wel kan geconstateerd
worden dat de contacten 'op de werkvloer'
met het CPRO-DLO uitstekendverlopen.
Aardappelen
In 1993 is gestart met het beproeven van
aardappelrassen oplandbouwkundige eigenschappen bij de kweekbedrijven/handelshuizen. Hiermee wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de wens van de kwekers om een
rassenproef op het bedrijf te hebbenvoordemonstratie-doeleinden,anderzijdswordt hierdoor financiële ruimte gevonden voor de tot
dusver gratis AM-enwratziektetoetsing door
de Plantenziektenkundige Dienst. Goede instructies aan de kweekbedrijven, met name
op het terrein van waarnemingsschalen, is
hierbij erg belangrijk.
Devirus-locatieteSteenwijk (Eesveen) isgeruild voor die op proefboerderij 'De Bouwing'
te Randwijk, omdat de proeven in Eesveen
moeilijk indebedrijfsvoering waren intepassen. De virus-proefplaats te Hernen voldoet
uitstekend! Deburenvande proefveldhouder
hebben echter bedenkingen tegen het gebeuren,zodatvoor 1994omgezien moetworden naareen nieuwelocatie.
In 1993 is ook een tweede proef aangelegd
op ROC De Waag te Creil, betreffende gevoeligheid voor Phytophthora in de knol. In
1994zullen daar nogtwee locatiesbijkomen.
Voor Phytophthora inhetloofzijnin1993verder normen ontwikkeld door de Rassenlijstcommissie. De ondergrens voor de vroege
rassen ligtbij2.5,dievoordelatererassenbij
5. De CRA heeft gevraagd om deze normen
verder aantescherpen.
Door de nietig-verklaring van de vergunning
voor proeven met genetisch gemodificeerde
organismen door de Raad van State, moest
er een nieuwe vergunning worden aangevraagd bij VROM. De door de VCOGEM gestelde eisen waren echter dusdanig dat het
niet praktisch uitvoerbaar is om met behulp
van genetische modificatie verkregen rassen

Tabel2. Aantal inonderzoek zijnde rassen vanakkerbouwgewassen engrassen verdeeld over de diverse onderzoeksjaren (1993),enhetaantal nieuw opdeBeschrijvende Rassenlijst 1994 geplaatsterassen.
aantaljaren inonderzoek
4
5
3

>5

totaal

in 1993
opde
Rassenlijst
geplaatst

1

2

17
8

13
7

7
3

37
18

2
1

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
roggeentriticale
erwtenen
capucijners
veldbonen

7
1
4
7
1
4
1

3
1
2
6
2
1
2

2

2

1

12
2
8
16
3
5
4

1

-

1

2

1

karwij
koolzaad
vezelvlas
olievlas

2
2
4
1

2
1
8

1
1

2
5
6
9

1
1

Engels raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
struisgrassenetc.

11
7
17
4

17
9
12
3

13
3
6
2

49
24
51
14

1
1
7
1

snijmaïs
korrelmaïs
incl.CCM/MKS
voederbiet

50
9

8
3

10
2

68
14

8
2

9

9

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

4

gewas

aardappelc
aardappelz

2
2

1

4
3
3
3

3
1
6
1

1
1
7
1

1
1

4
5
1

3
4
1

2
3
1

13
12
6
6

2
2

3

3

1

2

9

2

luzerne

19

-

-

-

19

-

cichorei
suikerbiet

5
18

8
8

4

13
30

2

3
6

inhet reguliereonderzoek opte nemen.Vanuit het PAGV-bestuur is deze problematiek
aangekaart bij de overheid met het verzoek
aan VROM en LNV om tot werkbare voorschriften tekomen.

Granen,handelsgewassenenpeulvruchten
Bij deze groep van gewassen kent men het
zogenaamde 'voorbeproevingssysteem', waarbij een groot aantal potentiële rassen bij de
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kweekbedrijven indrievoudwordt onderzocht
op tenminste twee proefplaatsen (klei en
zand) en op het PAGV wordt gescreend in
twee proeven (klei en zand) in enkelvoud.
Hiermee wordt voorkomen dat rassen dieeigenlijk niet beproevenswaardig zijn, worden
meegenomen indeomvangrijke (endusdure)
officiële beproeving. Op deze wijze wordt bijvoorbeeld het aantaljaarlijks nieuw opte nemen rassen van wintertarwe in de officiële
beproeving gereduceerd van40tot 5à7.
Bij de granen speelt de kwaliteit een steeds
grotere rol. Zo is ten behoeve van de bakkwaliteit van tarwe de input van de maalindustrie wat meer gestructureerd door middel
van de zogenaamde tien-are-velden, waar
potentiële bakwaardige rassen op 'praktijkschaal' worden verbouwd ten behoeve van
de verwerking van grotere partijen (opschalingseffecten). Daarnaast is gedurende enkele jaren reeds in het stadium van de voorbeproeving bakkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door het Laboratorium Dr. R.Aberham
in Duitsland. De bepaling van bakkwaliteit
(TNO-voeding) is echter een zeer dure aangelegenheid. Mede om die reden is besloten
om de bakkwaliteit van tarwerassen van

zandlocaties niet langer vast te stellen en
zich hierbijte beperkentotdeklei-proeven.
Voor de brouwgerst werd de samenwerking
met het NIBEM geïntensiveerd, bijvoorbeeld
ten aanzien van de synchronisatie van de
kwaliteitsbepaling met het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek en het bepalen van
brouwkwaliteit aan grotere partijen. De achtergrond van de brouwkwaliteitscijfers zijn
voor minder-ingewijden niet altijd even inzichtelijk. Daarom is voorgesteld het NIBEM
in elk geval te laten participeren in de kwekersbesprekingen.
Ook de kwaliteit van de produktie wordt belangrijker. Desinds in1991aangelegde proef
met wintertarwerassen onder geïntegreerde
teeltomstandigheden wordt in 1993/1994
voor hetderdejaar uitgevoerd. De resultaten
van 1991/1992 lieten geen grote veranderingen in rasvolgorde zien bij de verschillende
varianten. De resultaten van 1992/1993 zijn
nog nietgeheel geanalyseerd.
De insamenwerking met het IPO-DLOuitgevoerde fysio-toetsing van wintertarwerassen
op gele-en bruine roestverloopt goed. Daar-

Het nieuwe beproevingssysteem voor vezelvlas (uitbreiding van het aantal
proefvelden) voldoetgoed.
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naast wordt er op basis van een rapport van
een CRGP-werkgroep ziektentoetsingen gewerkt aan het bijslijpen en ontwikkelen van
adequate toetsmethodenvoor schimmelziekten in granen. Voor een deel zal hierbij worden samengewerkt met een buitenlandse instantie (Bundessortenamt te Hannover).
In 1992 is bij vezelvlas een systeem gestart
waarbij, naast de vier PAGV-proeven, ook
vier proevenwordenaangelegd door dekwekers, waarvan de resultaten meegenomen
worden in de beoordeling. Dit systeem is in
1993voortgezet. Hetvoldoetgoed.
In1993ishetofficiële onderzoek aanolievlas
voortgezet evenals hetonderzoek aancichorei en enkele karwijrassen. Deze en andere
kleine gewassen zoals erwten en veldbonen
eisen relatief veel aandacht. Het is de vraag
of een continu-onderzoek voor dergelijke gewassen op denduur te handhaven is.Beslissingen hierover zullen pas over enkele jaren
effect hebben.Immers,eerst dientde huidige
reeks jaren voorbij te zijn voordat de portefeuille leegis!
Grassen, voedergewassen en stoppelgewassen
Het aantal nieuw aangemelde rassen voor
sportvelden en gazons lijkt zich in 1993 wat
te stabiliseren. Niettemin zal naar wegen gezocht moeten worden om de instroom van
nieuwe rassen te kunnen blijven hanteren en
de efficiëntie tevergroten. Dediscussie inde
CRO om (een gedeelte van de) gazonproeven onder te brengen bij kweekbedrijven is
helaas op niets uitgelopen; enkele bedrijven
voelden hier uit concurrentie-overwegingen
niets voor. Met de Nederlandse Sport Federatie zijn nadere afspraken gemaakt om elkaars bevindingen beter aftestemmen.Inde
praktijk valtditechter nognietmee.
De snijmaïs kenmerkt zich door de enorme
toename van het aantal potentiële nieuwe
rassen. Men kent er dan ook, evenals bij de
granen, eenvoorbeproevingssysteem (maïsstandaardproeven), waarbij de potentiële ras-

sen worden gescreend. Op basis van de resultaten daarvan, komt een50-tal rassen per
jaar in het officiële onderzoek. Het eerstejaars onderzoek gebeurt op de kweekbedrijvenzelf, onder supervisie van het PAGV. Het
PAGV legt zelf de proeven aan met tweedeen derdejaars rassen en Rassenlijstrassen.
Zelfs met dit beperkte aantal is het vaak nog
erg moeilijk om een voldoende groot en homogeen proefveld te vinden. Daarnaast is er
het probleem dat door het uitgebreide sortiment van in de Rassenlijst opgenomen rassen die ook inde proeven moeten(?) meelopen,erweinig ruimte isvoor nieuwe rassen.
Inspelend op de toegenomen belangstelling
voor korrelmaïs,corncob mixenmaïskolvenschroot indepraktijk,isalin1991hetrassenonderzoek voor dit gebruik uitgebreid. De
tweede-enderdejaars rassenwordenopdrie
locaties onderzocht, de eerstejaars rassen
opéénlocatie.Vanwege hettoenemend aantal aanmeldingen is reeds in 1991 afgesprokendatdekwekersookvoor korrelmaïs,corn
cob mix en maïskolvenschroot maïs-standaardproeven zullen aanleggen. Dit is in
1993 wederom met succes uitgevoerd. Afhankelijk van devraag hoe de belangstelling
voor korrelmaïs/corn cob mix/maïskolvenschroot zich ontwikkelt, zal bekeken moeten
worden of er meer of minder aandacht voor
dit gewas moet komen. Evenals in 1992 is
ook dit jaar bij enkele proeven een aantal
rijen korrelmaïs geoogst als ware het snijmaïs. Zodoende wordt een indruk verkregen
van dual-purpose geschiktheid van de rassen.
Het onderzoek aan de stoppelgewassen en
groen(bemestings)gewassen richt zich met
name op de gewassen gele mosterd, bladrammenas, Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras. Bij de cruciferen neemt de
toetsing van rassen op resistentie tegen het
bietecysteaaltje een belangrijke plaats in.De
gegevens hierover kunnen (om niet) overgenomenwordenvan het Bundessortenamt (D)
als zij resultaten van de betreffende rassen
hebben. Vastere afspraken over deze zaak
konden (helaas) nietwordengemaakt;bijdra-
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gen inde kosten komen nietterecht bijdeuitvoerder. Opbasisvande rapportagevaneen
CRO-werkgroep groen(bemestings)gewassen wordt de opbrengstbepaling visueel geschat in plaats van door middel van drogestof-bepalingen. Daardoor kan meer aandacht besteed worden aan het gedrag van
rassen onder verschillende omstandigheden
(stikstofbemesting, zaaitijden) en wordt meer
gelet op grondbedekking en onkruidonderdrukking. Deeerste indrukken zijndatderasvolgorde niet of nauwelijks verandert bij andereteeltregimes.

Rassen metpartiële resistentie worden hierin
getoetst, naast enkele niet-resistente standaards. In 1994 zal dit worden voortgezet.
Vanuit de NVZP is gevraagd de bespreking
van de resultaten van deze proeven uit efficiëntie-overwegingen via de kwekersbesprekingen te organiseren. In de PAGV-proeven
loopt een aantal rassen mee ten behoeve
van het registratie-onderzoek (CPRO-DLO).

Vollegrondsgroenten
Algemeen

Suikerbieten
Bij de suikerbieten bestaat van oudsher een
zeer nauwe samenwerking met het 1RS te
Bergen opZoom.Het PAGV legt perjaarvier
proevenaanmetalleinonderzoekzijnderassen en de Rassenlijstrassen. Het 1RSlegt er
ook vier aan, maar dan alleen met de tweede- en derdejaars rassen en de Rassenlijstrassen. Ook bij de keuze van de over het
gehele landverspreide proevenvindtafstemming plaats met het 1RS. Evenals in 1992 is
ook in 1993 in het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij suikerbieten een splitsing gemaakt in financiële opbrengst onder
gemiddeld goede omstandigheden voor interne kwaliteit en onder minder goede omstandigheden. Hetzelfde is gedaan voor de
winbaarheidsindex. De gegevens zijn vermeld in de beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen 1994. Bij de rassenkeuze kan zodoende optimaal rekening gehouden worden met de eigen omstandighedenvooral tenaanzien van het suikergehalte
en het gehalte oc-aminoN. Na sluitingsdatum
van de Rassenlijst bleek dat de industrie een
ander uitbetalingssysteem hanteert dan de
Rassenlijst. Ten behoeve van de telers zijn
consequenties van de verschillen tussen
deze berekeningsgrondslag weergegeven in
eenartikel indevakpers.
Rhizomanie breidt zich in de praktijk nog
steeds uit. Het 1RS heeft sedert 1992 een
aantal proeven aangelegd met verschillende
condities betreffende de besmettingsgraad.
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Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aanvollegrondsgroenten tenbehoevevande
aanbeveling van rassen inde Rassenlijst beslaat in principetweejaren (groeiseizoenen).
Het onderzoek is anders gestructureerd dan
bij de akkerbouwgewassen. Ten eerste is er
geen bindende rassenlijst voor groentegewassen. Verder is het aantal gewassen zo
groot, metper gewasvaak meerdereteeltwijzen, dat het ondoenlijk is om alle gewassen
ieder jaar te onderzoeken. Daarom wordt er
gewerkt op basis vaneen meerjarenplanning
waarbinnen overigens ruimte moetzijnomte
kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen
zoals nieuwe gewassen of resistenties tegen
bepaalde ziekten en plagen. Deze meerjarenplanning wordt binnen de CRVG besproken; na accordering wordt deze voorgelegd
aan het PAGV-bestuur.
De resultaten van de proeven worden niet
rechtstreeks met de kwekers besproken. Bij
de vollegrondsgroenten kent men de zogenaamde 'beoordelingscommissies' waarin
deskundigen uit de praktijk (kwekers, telers,
CBT, DLV, verwerkende industrie, etc.) zitting hebben. Deze commissies beoordelen
de rassenteveldeof'inde kist'opeenaantal
van belang geachte eigenschappen en bespreken de resultaten van het onderzoek.
Daarna adviseert men de Rassenlijstcommissie over het al dan niet voortzetten van
het onderzoek aan een bepaald ras of over
het al dan niet aanbevelen. In 1992 zijn samenstelling,takenenwerkwijze vandezebe-

oordelingscommissies binnen de CRVG geactualiseerd en in 1993 geïmplementeerd.
Voor enkele beoordelingscommissies was
het even wennen aan de meer gestructureerde engeformaliseerde werkwijze.
Een belangrijke ontwikkeling is geweest het
opstellen van criteria (eigenschappen) en
normen (grenswaarden) door de Commissie
voor de Samenstelling van de Rassenlijst
voor Groentegewassen waaraan nieuwe rassen getoetst moeten worden. Gezien het karakter van de vollegrondsgroenten heeft de
Commissie zich willen beperken tot het aangevenvanalgemene prioriteitenvangroepen
van eigenschappen. De hoogste prioriteit
wordt gegeven aan de kwaliteit, vervolgens
komen de eigenschappen die betrekking
hebben op teelt- en oogstzekerheid en tenslotte komt de kwantiteit. De feitelijke afweging van het gewicht dat elk van deze groepen verkrijgt alsmede de prioriteiten van eigenschappen binnen deze categorieën laat
menoveraandebeoordelingscommissies (in
een primeurteelt zal 'vroegheid' belangrijker
zijndanineen latereteelt).
Als norm wordt 'verbetering van hetbestaandesortiment' aangehouden (of een 'welkome
aanvulling van het sortiment' bij kleine rassortimenten). Hetproefgemiddeldedientdaarbijals maatstaf aangehouden teworden.
Een andere ontwikkeling in 1993 is dat er in
de CRVG overeenstemming is bereikt over
het publiceren van eenjarige resultaten van
derassendiedoorgaan naarhettweedejaars
onderzoek. Welke eigenschappen daarbij
precies worden genoemd, is afhankelijk van
de aard van de eigenschap (fluctuatie over
jaren) endekwaliteit vandeproeven.Eenen
ander wordt beoordeeld door de beoordelingscommissies.
Bij de vollegrondsgroenten was gedurende
geheel 1993anderhalve medewerker betrokken, die betaald wordt door het 'bedrijfsleven';eenhalvemedewerkertenbehoevevan
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aanuien(SNUiF) enéénmedewerker diebetaald wordt uit de inschrijfgelden NVZP,

waardoor het mogelijk is meer aandacht te
besteden aanzakenals resistentietoetsingen
en uitstalleven.
Ten aanzien van ziektentoetsingen zijn in dit
kader in 1993rasverschillenen methoden ter
bepaling daarvan onderzocht bij Mycosphaerella (witte kool en spruitkool), witte roest
(spruitkool),cavityspot (peen),roest (prei)en
papiervlekkenziekte (prei). Hierbij werd gewerkt aan de kwantificering van de waarnemingen. Degebruikte infectiemethode bijMycosphaerella brassiciola werkt goed. Binnen
de bestaande sortimenten zijn (kleine) verschillen in resistentie aanwezig. Bij de witte
roest inspruitkool werd insamenwerking met
de kweekbedrijven een serie van zes rassen
op een zestal locaties gescreend. Er kwam
op alle plaatsen voldoende aantasting voor
om rasverschillen te kunnen vaststellen. De
'cavity-spot' proef te Creil werd in 1993 voor
het derde jaar uitgevoerd. De resultaten van
develdproeven ende laboratoriumtoetsingen
blijven slechtcorreleren.Opgrondvanderesultatenvan develdproeven lijkt een indeling
indrievatbaarheidsgroepen mogelijk.
Het uitstalleven-onderzoek is in 1993 aansluitend aan het reguliere onderzoek op de
proefplaatsen Meterik en Westmaas uitgevoerd. Weersomstandigheden vlak voor en
tijdensdeoogstende rijpheidophet moment
van oogsten hebben invloed op het uitstalleven van spruiten. Aan de hand van de beschikbare driejarige resultaten dient in 1994
besloten te worden op welke wijze de bepaling van het uitstalleven bij spruitkool in het
reguliere onderzoek ingebed kan worden.
Het onderzoek naar methoden voor bepaling
van uitstalleven bij bladgroenten lijkt perspectiefvol; de proeven in 1994 zijn bedoeld
voor bevestiging vandetot dusver verkregen
resultaten en voor het aanscherpen van de
methodiek naar praktische uitvoerbaarheid in
de praktijk.
Intabel3wordt hetaantal rassenvermelddat
in 1993 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is het aantal rassen genoemd dat in 1993op
de Rassenlijst is geplaatst. Deze kolom kan
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Tabel3. Aantal in onderzoek zijnde rassen van vollegrondsgroenten, verdeeld over de diverse onderzoeksjaren en het aantal in 1993 nieuw op de Beschrijvende Rassenlijst 1994geplaatste rassen.
aantaljaren inonderzoek
>4

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

36

11

-

13
12

totaal
13
12
11

in 1993opde
Rassenlijst
geplaatst

-

1

7
4
7
5

7
4
7
6

3

9
10
6

2
4
4

11
14
10

2
1

6
5
5

2
3
6

8
8
11

2

-

5
4
4

5
4
4

2

-

14
13

4
5

12

-

14
13
12

3
0
0
8

1
2
1
2

4
2
1
10

1

15

-

-

9
14
14

15
9
14
14

9

5
5

-

-

5
5
4

7
8
14
8

7
8
14
8
3

1

.

-

3

-

- midden
- laat
wittekool
- vroeg
- zomer
- herfst
- bewaar
- zuurkool
Chinesekool
- vroeg
- midden
- herfst/bewaar
peen
- AB-peen
- B-peen
- CD-peen
doperwt
stamslaboon
zaaiuien
- directelevering
enbewaring
plantuientweedejaars
sjalotten

5
2

6
2

11
4

1

7
8
11
8
21

7
8
11
8
21

1
2
-

6
9
6

6
9
6

-

12
24
16
11
16

8
3

31
3

4
1

24
16
5
12

12

6
1

niet gezien worden als het 'rendement' van
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan de vollegrondsgroentegewassen. Zo is
bijvoorbeeldvanhetgewasspinaziedetweejarige onderzoekscyclus voor de industrierassen weliswaar afgerond, maar de resultaten zijn pas in januari 1994 besproken; de
nieuwe rassen komen dus op Rassenlijst
1995.
Blad-,stengel-en vruchtgroenten
Analyse van het nitraatgehalte bij rassen van
kropsla, andijvie en spinazie heeft uitgewezen dat in de onderzochte sortimenten geen
duidelijk aantoonbare rasverschillen gevonden werden. Alle gewassen voldoen aan de
norm van 3500 ppm. Voor spinazie zal een
norm van 2500 ppm zonder scherpe teeltmaatregelen moeilijk te realiseren zijn. De
onderzochte rassen van de overige gewassen kunnen welaandie norm voldoen. Het is
gebleken dat er een grote variatie bestaat
tussendewaarnemingen,afhankelijkvan het
tijdstipwaarophetmonstergenomen isende
voorgeschiedenis van het desbetreffende
perceel. Voor het betrouwbaar bepalen van
eventuele rasverschillen zal in de toekomst

10

de methodiek met name op het gebied van
de bemonstering nog moeten worden verbeterd.
Hetonderzoek aan radicchio rosso isin1993
afgesloten. Er konden in devroege teelt drie
rassenworden aanbevolen diequaschietgevoeligheid, uniformiteit, randgevoeligheid,
produktie en vroegheid een duidelijke verbetering betekenen ten opzichte van het bestaandesortiment rassen.
Hetonderzoekaankropslaissemi-continuvan
aard;ervindtelkjaaronderzoek plaats indrie
vandevijfteeltwijzen.Rassenmet resistentie
tegen meeldauwfysio 16 die ook wat betreft
andere eigenschappen goed kunnen meekomen, komennu beschikbaar.
Bij groenselderij kon het sortiment aanbevolen rassen van twee naar vijf worden uitgebreid. Rasverschillen in resistentie tegen
Septoria apiicola zijn in het onderzoek niet
naarvorengekomen.
Prei wordt in een roulatie-systeem onderzocht. Het enejaar wordt begonnen met het
vooronderzoek in de zomer- of herfstteelten,
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Rassenonderzoekvormt de basisvoor rasaanbeveling via derassenlijsten.

het andere jaar met het vooronderzoek in de
herfstteelten en winterteelten. Bij prei spelen
ziekten als roest en bladvlekken een belangrijke rolinde rasbeoordeling.
In 1993 ishetonderzoek aan asperge (witen
groen) voortgezet. Het gewas zit in de aanloopfase; het onderzoek is in 1991gestart en
binnenkort zullen de eerste gegevens over
een volledig oogstseizoen beschikbaar komen.
Bij spinazie konden twee nieuwe rassen met
resistentie tegen fysio 4 van wolf devergelijking met het bestaande sortiment rassen
goed doorstaan. Deze rassen worden begin
1994voor aanbevelingvoorgedragen.
Bij witlof is, met name in de middenvroege
trek, het sortiment aanbevolen rassen beperkt. Dit wordt voor een deel verklaard door
het toenemende belang van kwaliteitseigenschappen (houdbaarheid eninwendigekwaliteit) bijdebeoordeling.
Koolgewassen en peulvruchten
Bij de doperwten zijn duidelijke verschillen in
geschiktheid gevonden voor verwerking tot
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diepgevroren produkt. Op grond van onvoldoende verwerkingskwaliteit zijn dan ookenkele rassen nietaanbevolen.
Bijstamslabonenzetdeeerder gesignaleerde
langzame verschuiving naar wat fijnpeuliger
typen niet erg door. Er zijn rasverschillen
waargenomen invatbaarheidvoor Botrytiscinerea en Sclerotinia sclerotiorum. De in de
meeste rassen aanwezige resistentie tegen
vetvlekkenziekte bleekonder de natteweersomstandigheden van 1993 niet geheel volledig te zijn. Naast de 'normale' proeven, met
name bedoeld voor de industriële verwerking,wordt op het ROC 't Kompaste Valthermond een proef aangelegd waarbij meer nadruk wordt gelegd op de rassen bestemd
voordeverse markt.
De discussie over het nut en rendement van
bepaling van verwerkingskwaliteit bij de industriegroenten, heeft binnen de CRVG geresulteerd in het standpunt dat deze bepaling, in het licht van streven naar meer kwaliteit,gehandhaafd dientteblijven.
Het sortiment spitskoolrassen voor de overwinterteelt konworden uitgebreid met rassen
met een wat hogere produktie en geringere
gevoeligheidvoorbarsten.

Knol-,bol-en wortelgewassen

Ook bij de zaaiuien wordt de kwaliteit van
produkt en produktie van steeds groter belang. Zo wordt sedert 1989 onderzoek gedaan naar de hardheid van de verschillende
rassen. Deze meting wordt met een speciaal
daarvoor ontwikkeld apparaat uitgevoerd en
is'rijp'vooropneming inhetreguliere cultuuren gebruikswaarde-onderzoek.
Inde beoordelingscommissie zijndaarover in
1993 afspraken gemaakt die per 1994vollediggeëffectueerd zullenworden.

Beoordelingvanpeenisaltijdweereenmoeilijke aangelegenheid in verband met standdichtheidsverschillen tussende rassen.Dichter zaaien,tellen en terugdunnen lijkt hier de
enige, zeer arbeidsintensieve, remedie. Verder blijft het vinden van geschikte proeflocatieseenprobleem.

Er zijn rasverschillen in natuurlijke spruitrust
waargenomen. Dezezijnvanbelangvoor het
mogelijk achterwege laten van een MH-bespuiting.
Debepalingvan rasverschillen inspruitrust is
in 1993 standaard in het onderzoek opgenomen.

Uienen sjalotten

Dein 1991en 1992uitgevoerde proeven met
uienrassen onder BD-omstandigheden zijnin
1993 geanalyseerd. De resultaten van het
onderzoek onder BD-omstandigheden lopen
parallel aandieonder gangbare teeltomstandigheden.

Het onderzoek bij de winterteelt bloemkool
heeft een totale verandering van het aanbevolensortimentteweeggebracht;deWalcheren-winter selecties hebben plaats gemaakt
voor hybriderassen.
Bij de vroege witte kool kwam uit het onderzoek een aantal rassen met verminderde
barstgevoeligheid naarvoren.

Binnen de beoordelingscommissie uien en
sjalotten (KPU) is uitvoerig gediscussieerd
over optimalisatie van het onderzoek. De
doorrekening van meerjarige gegevens bij
zaaiuien leverde enkele mogelijkheden tot
verbetering van de efficiëntie van de onderzoeksuitvoering.Verderzijn,geziendesteeds
geringer wordende afstand tussen de groepen,de rassenvoor dedirecte leveringende
rassen voor de directe levering en bewaring
inéén proefopzet ondergebracht.

Door het per 1 januari 1995 wegvallen van
een halve (extern gefinancierde) onderzoeksplaats, zal het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan uien en sjalotten ingepast
moeten worden in het overige rassenonderzoekaanvollegrondsgroenten.
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Invloed van dekosten opdeproduktie en hetbedrijfsresultaat
Inleiding
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteeltstaatderendabiliteit ende inkomensvorming de laatste jaren behoorlijk onder druk.
Wijzigingen in prijsverhoudingen van Produkten (onder andere door een onvoldoende
koopkrachtige vraag), verslechtering van de
marges tussen opbrengsten en kosten en
een verscherpte regelgeving hebben aanzienlijke consequenties voor de bedrijfsvoering en ook voor de bedrijfsorganisatie van
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.
In het onderzoek staan vooral de kosten van
de produktie centraal. Met andere woorden:
hoe kan door een beperking van de kosten
hetbedrijfsresultaat worden verbeterd?
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven
Ondernemingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden in toenemende
mategeconfronteerd metstructureleveranderingen. Door marktontwikkelingen en restrictief marktordeningsbeleid van de EG staan
de prijzen en inkomens in de akkerbouw onderdruk. Mogelijkheden omdittecompenseren door verdere intensivering van de bedrijfsvoering zijn veelal beperkt. De vollegrondsgroentesector wordt op dit moment
gekenmerkt door een gemiddeld lage rendabiliteit, eengemiddeld geringe bedrijfsgrootte
eneengrote diversiteit aan (regio-specifieke)
bedrijfstypen. Daarnaast dienen bedrijven uit
de beide sectoren bij de bedrijfsvoering
steeds meer rekening te houden met beperkingenvanuit hetmilieu.
Onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gezocht naar mogelijkheden
om de bedrijfsvoering aante passen met het
oog op de levensvatbaarheid van de bedrij40

ven. Ten behoevevan hetonderzoek worden
bedrijfsmodellen ontwikkeld waarmee de
consequenties kunnen worden bepaald van
de geschetste ontwikkelingen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Met
de bedrijfsmodellen kan de onderlinge afstemming worden geoptimaliseerd (met behulp van lineaire programmering) van bouwplan, grond, mechanisatie, arbeid en gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met
beperkingen ten aanzien van vruchtwisseling, bemesting, milieuwetgeving, enzovoort.
Naast optimaliseringsmodellenwordt ookgebruik gemaakt van simulatiemodellen, zoals
het model voor begrotingssimulatie BEA dat
door het PAGV is ontwikkeld en het model
voor simulatie van de werkorganisatie ORSPELdatdoor het IMAGisontwikkeld.
Hetoptimaliseringsmodel voor de akkerbouw
is in 1993 door gezamenlijke inspanning van
PAGV en LEI vrijwel afgerond. Hiermee is
een belangrijk hulpmiddel voor bedrijfsontwikkelingsstudies en bedrijfseconomische
verkenningen binnen handbereik gekomen.
Voordevollegrondsgroentesector iseendergelijk optimaliseringsmodel helaas niet voorhanden. Gezien andere prioriteiten in hetonderzoek ishiervoor ookgeen ruimte geweest.
Nagegaan zal worden of er toch een mogelijkheid is om het model voor akkerbouwbedrijvenzodanigaantepassendatinelkgeval
een deel van de bedrijfsontwikkelingsvraagstukken indevollegrondsgroenteteelt met dit
aangepaste model kunnen worden onderzocht.
Veel tijd is besteed aan het onderzoek naar
de perspectieven van akkerbouwbedrijven in
het noordelijk kleigebied, een project dat in
samenwerking metde DLVenhetConsulentschap voor de Landbouw inGroningen is uitgevoerd. Voor de drie belangrijkste deelgebiedenteweten Oldambt, Friese Bouwstreek

en Hogeland zijn representatieve bedrijfsopzetten uitgewerkt. Uitgaande vandeze representatieve bedrijfsopzetten is voor verschillende bedrijfsgroottes een aantal ontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht en
doorgerekend. Zo zijn de mogelijkheden verkendvan bedrijfsvergroting, schaalvergroting
door landhuur,teelt van vollegrondsgroenten
entulpen ende investering ineenveehouderijtak op het akkerbouwbedrijf. Bij deze verkenningen is met name aandacht geschonken aan de inpasbaarheid binnen de mogelijkheden van het bedrijf, gelet op arbeid,
vruchtwisseling en andere factoren. Vervolgens is niet alleen gekeken naar de bedrijfseconomische resultaten (rendabiliteit), maar
zijn ook de benodigde investeringen endefinanciële consequenties van rente en aflossing op het inkomen in beeld gebracht. Deze
studie zal in 1994 worden afgerond met een
PAGV-verslag.

IMAG gewerkt aan een verkenning van concurrerende mens- en milieuvriendelijke systemen voor de witloftrek. Het onderzoek is
uitgevoerddoor middelvansimulatie vaneen
aantal bedrijfssystemen. Daarbij is uitgegaan
van zogenaamde referentiebedrijven, te weten een bedrijf met trekbakken en één met
stellingen. Deze referentiebedrijven zijn te
beschouwen als modern opgezette en goed
geleide bedrijven. Vervolgens zijn de mogelijkheden en de consequenties van een aantal aanpassingen geanalyseerd, namelijk
aanpassingenom:
- schadelijke emissies tevoorkomen;
- arbeid te besparen en de arbeidsomstandighedenteverbeteren;
- deorganisatie teverbeteren.
Deze verkenning, die isverslagen ineengezamenlijk rapport, kan als basis dienen voor
verder onderzoek. Daarnaast is verder gewerkt aan een oriënterende studie naar verschillen in arbeidsprestaties bij verschillende
witloftreksystemen. Dewitloftrek in bakken is
vergeleken met die op stellingen. Ook is het
gebruikvanafsnijmachines nader onderzocht.

De beheersing en reductie van devaste kosten op bedrijven heeft meer aandacht gekregen in het onderzoek. De planning van vervangingsinvesteringen is onderworpen aan
een grondige analyse. In een onlangs verschenen publikatie over dit onderzoek is een
methode beschreven diedeondernemer kan
helpen bij de vervangingsafweging van een
specifieke machine of werktuig. Via berekening van uitgaven en ontvangsten worden
subsidies,fiscaleverplichtingen enkostenaspecten geïntegreerd. Deze benadering staat
dichter bij de praktijk dan een louter bedrijfseconomische afweging op basis van kosten
en opbrengsten. Uiteindelijk kan worden berekend welk vervangingsmoment het meest
gunstig is bij de verwachte ontvangsten en
uitgaven. Om deze methode te kunnen toetsen istevens een prototype van eencomputerprogramma ontwikkeld. Met dit prototype
kan snel en overzichtelijk een aantalvervangingsalternatieven worden vergeleken. Het
prototype, dat op enige praktijkbedrijven en
door dienstverlenende instanties is getest, is
verkrijgbaar bijATC-SIVAK.

Vanuit het onderzoek komen regelmatig
nieuwetechnische ontwikkelingen op hetgebied van de teelt, mechanisatie, bewerking
enbewaring beschikbaar. Veelal grijpendeze
ontwikkelingen tevens inop andere onderdelen binnen de bedrijfsvoering. De bijdrage
van deze ontwikkelingen aan het rendement
van de bedrijven is - zonder aanvullend onderzoek -veelal onduidelijk.
Het merendeel van dit onderzoek betreft dan
ook het uitvoeren van bedrijfseconomische
evaluaties van technisch onderzoek. Resultaten van proeven worden doorgerekend op
het niveau van saldo-, arbeids- en eventueel
bedrijfsbegrotingen. Daarbij wordt met name
gekeken naarde matewaarinwordt bijgedragenaanverbeteringvan het bedrijfsresultaat.

In het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van verdere mechanisatie in
de vollegrondsgroenteteelt is samen met het

Naar aanleiding van vragen over de consequenties van mogelijke beregeningsbeperkingen (met name in het zuiden des lands) is

Onderzoek naar de bedrijfseconomische
betekenis van actuele ontwikkelingen in
deteelt en bewaring
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een bureaustudie gestart. Samen met het
IKC is getracht om de problemen en tevens
de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek dat hierop betrekking heeft goed in
beeldte krijgen. Destudie is inzoverre afgerond dat de resultaten in de onderzoeksprogrammering van 1994 kunnen worden meegenomen. Ondertussen is reeds begonnen
met devoorbereiding van een studie naar de
perspectieven van beregening inde Veenkoloniën. Daarbij zal gebruik worden gemaakt
van modellen die op het Staring Centrum zijn
ontwikkeld. De perspectieven van beregening inde Veenkoloniën zullen worden afgezet tegen de noodzakelijke investeringen,de
veranderingen indearbeidsbehoefte ensaldi
van gewassen inverschillende varianten van
de bedrijfsopzet.

verricht naar de ontwikkeling en introductie
van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Het
onderzoek vindt plaats in bedrijfsverband op
semi-praktijkschaal. De consequenties van
het onderzoek en de perspectieven voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
kunnen niet rechtstreeks uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid,wegens dekleinschaligheid en het modelmatig karakter van
de proeflocaties. Detechnische resultaten uit
het bedrijfssystemen-onderzoek zullen met
behulp van bedrijfsmodellen worden getoetst
op hun waarde voor de praktijk, waarbij met
nameaandacht wordt besteed aande onderlinge afstemming van bedrijfsgrootte, bouwplan, arbeid, mechanisatie en overige bedrijfsuitrusting.

Aansluitend op hettechnisch onderzoek naar
de teeltmogelijkheden van vruchtgroenten
zijn de bedrijfseconomische perspectieven
van deze gewassen op vollegrondsgroentebedrijven onderzocht. De onderzochte gewassenwordeninNederland hoofdzakelijk in
kassen geteeld. Aan de hand van proefveldresultaten en investeringsbegrotingen zijn
saldoberekeningen gemaakt ter beoordeling
vanheteconomisch perspectief vandezegewassen in plastic tunnels, wandelkappen en
indevollegrond.Met namedeteeltvan courgette (met uitzondering van de herfstteelt)
lijkt perspectiefvol. Ook lijkt de teelt van een
aantal meloentypen in de tunnel enig perspectief tebieden.

Deeconomische evaluatie vandegewas-en
bedrijfsresultaten van het gangbare, geïntegreerde en het biologisch-dynamische bedrijfssysteem op de OBS te Nagele bevindt
zich in een afrondende fase. Vanuit deze resultaten is een modelstudie opgezet, waarbij
nietsysteemgebonden verstoringen zijngeëlimineerd. Voor het gangbare en het geïntegreerde bedrijf worden zo de consequenties
nagegaan voor arbeid, mechanisatie en de
daarmee samenhangende economische resultaten bijverschillende bedrijfsgroottes. De
hier ontwikkelde methodiek voor bedrijfseconomische evaluatie en perspectievenstudies
ondervindt ook internationaal veel belangstelling.

De nieuw gestarte projecten op het gebied
van bedrijfseconomische evaluaties van de
resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en van het onderzoek naar de teelt van
AM-resistente consumptie-aardappelen hebben slechts een beperkte voortgang gekend.
In de loop van 1994 komt er wellicht meer
ruimte beschikbaar om met deze projecten
verdertegaan.

De bedrijfseconomische evaluatie van het
bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold
isdoorziektevertraagd enzal nuwaarschijnlijk medio 1994 worden afgerond. Ook hier
vindt allereerst een analyse en evaluatie
plaats over de eerste periode van vijf jaar.
Vervolgens wordt een aantal veenkoloniale
bedrijfsopzetten doorgerekend, uitgaande
vandetechnische gegevensvan hetbedrijfssystemen-onderzoek.
Ookwordt gewerkt aaneen bedrijfseconomische evaluatie en doorrekenen van een aantal praktische bedrijfsopzetten van het bedrijfssystemen-onderzoek te Vredepeel. Afronding hiervanwordt eind 1994verwacht.

Economisch onderzoek ten behoeve van
geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
Op diverse proeflocaties wordt onderzoek
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Inhet economische onderzoek naar de perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt is vooral aandacht geschonken
aan dewijze vanverzameling en vastlegging
van gegevens ten behoeve van de economische evaluaties en verkennende studies. In
1994 zal een eerste evaluatie worden uitgevoerd.
Het onderzoek naar de perspectieven van
biologische landbouwmethoden in de vollegrondsgroenteteelt is in 1993 van start gegaan. Van de 15deelnemende BD/EKO-studiebedrijven wordt door het LEI een bedrijfseconomische boekhouding bijgehouden. Het
verzamelen van aanvullende technische gegevens met name op het gebied van de arbeidvraagtveelaandacht indit project. Deze

gegevens zijn essentieel voor een behoorlijkeanalyse. Naeenwat moeizame startverlooptookditonderdeel vandestudie naarredelijke tevredenheid. Alom is er veel belangstellingvoor deresultaten.
In het kader van de introductie van geïntegreerde akkerbouw heeft het LEIcirca38bedrijven inadministratie. Debedrijfsuitkomsten
wordenjaarlijks geanalyseerd en vergeleken
met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven. Gebleken isdat een bedrijfsvoering met
minder chemische bestrijdingsmiddelen en
meststoffen, teelttechnisch en ook bedrijfseconomisch goed mogelijkis.
In 1994 zal gewerkt worden aan de eindrapportagevan het introductieproject.
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Bouwplarv/assortimentsverbetering
Gezien de verzadigde markt voor veel Produkten is het van belang te zoeken naar
nieuwe produktenwaarvoor nogwel ruimtein
de markt is. Hierbij moet niet alleen aan
nieuwe gewassen gedacht worden maar ook
aan nieuwe bestemmingen voor bestaande
gewassen en met name in de groenteteelt
aan teeltaanpassingen waardoor produkten
over een langere periode kunnen worden
aangeboden.

tie van oliegewassen (akkermoerasbloem,
goudsbloem, bekergoudsbloem, crambe,
Euphorbia en koriander) voor industriële toepassingen onderzocht. In 1993 was het onderzoek vooral gericht op crambe, waarvan
ook een praktijkteelt is gestart, en op bekergoudsbloem. De verschillende proeven werden zowel op kleigrond als opzandgrond uitgevoerd.
Bij crambe isgebleken dat de invorige jaren
geselecteerde herbicidenvoor het merendeel
geen of slechts een geringe negatieve in-

Akkerbouw
Inde akkerbouw gaat het vooral om agrificatie; dit betekent het ontwikkelen van industriëlenon-foodproduktenuitagrarischegrondstoffen. De meest perspectiefvolle thema's
en potentiële gewassen voor agrificatie-onderzoek zijn de laatste jaren via studies en
werkgroepen in beeld gebracht. Dit onderzoek heeft veelal plaats in het kader van landelijke of EG-programma's waarbij de hele
teelt-produktieketenbetrokken is.Het PAGVonderzoek wordt dan ook in nauwe samenwerking met instituten uitgevoerd. Het praktijkonderzoek richt zich daarbij vooral op de
potentiële produktiviteit, op het opsporen en
oplossenvanteeltknelpunten enopdeinpassing inhetbouwplan.
Dit onderzoek wordt in belangrijke mate met
additionele middelen gefinancierd. De eerste
onderzoeksprojecten zijnnuindeafrondingsfase.Naar aanleiding hiervanzal in 1994een
themadag worden georganiseerd over de
mogelijkheden van agrificatie/nieuwe gewassen. De resultaten en inzichten zullen daarbij
worden geëvalueerd en worden weergegeven ineenthemaboekje.
Perspectieven voor 'nieuwe gewassen' in
de akkerbouw
Inhet kader van het EG-VOICI project en het
Nationale Olie Programma wordt de produk-
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Hetgewas bekergoudsbloem bijhetbeginvande
bloei.

vloed hadden op de opbrengst. In andere
proeven bleek dat eggen als mechanische
onkruidbestrijding in dichte niet te jonge gewassen geen opbrengstschade geeft. In
crambe kwamen dit jaar ernstige schimmelziekten voor. In bestrijdingsproeven gaf een
fungicidebespuiting, vooral aan het eind van
de bloei, een opbrengstverhoging van 40%.
Het onthullen van het zaaizaad leidde alleen
op kleitot een betere opkomst. De zaaidichtheid had weinig effect op de opbrengst; verruimingvande rijenafstandtot 50cmdaarentegen wel (5-10%).Op klei- en dalgrond reageerde de opbrengst weinig op de hoogte
van de stikstofgift; op zandgrond nam deopbrengsttot 120kgNper haechter sterktoe.
Bij bekergoudsbloem werden geen duidelijke
effecten van de zaaidichtheid en rijenafstand
gevonden.Vroege zaai hadop kleigrond een
sterk positieve invloed op de opbrengst. Dit
kon op zandgrond,waar de opbrengst mede
door het nattezomerweer laagwas,niet worden vastgesteld. De stikstofreactie was verschillend;opzandgrond werd de hoogsteopbrengst al bereikt bij 0 N en op kleigrond bij
120N.
Voor de carvonproduktie wordt naast karwij
ook het eenjarige gewas dille onderzocht. In
tegenstellingtotdezeer hogeopbrengsten in
vorige jaren was de dille-opbrengst in 1993
slecht. In Lelystad trad nauwelijks zaadzetting op wat leidde tot een misoogst. Ook op
deandere proeflocatieswasdeopbrengstrelatief laag. De oorzaak van de slechte zaadzetting ligtwaarschijnlijk in het natte donkere
weer tijdens de bloei (slechte bestuiving,
schimmelaantasting). In de proef met verschillende dille-selecties kwam deze slechte
zaadzetting bij alle selecties voor. Dit bevestigt het grotere oogstrisico bij nieuwe gewassen. Op Ebelsheerd is in de dille/karwij-vergelijkingsproef opnieuw gedurende twee etmalen het verloop van het oliegehalte
gevolgd om na te gaan of het eerder gevondendag-/nachtritme inhetoliegehalte bevestigdwordt.
Optweetijdstippen iszowel bijkarwij als dille
het effect van hettoerental van de dorstrommelophetcarvongehalte onderzocht.Verho-

gingvan hettoerental van450 naar 1100per
minuut leidde bij beide gewassen tot eendalingvan hetcarvongehalte met 0,2%. Bijdille
zijn ook verschillende oogstmethodenvergeleken; bij stripdorsen was het carvongehalte
lagerdan bijmaai-enzwaddorsen.
Voorwinterkarwij ishet belangrijk datvoorde
winter een goed plantenaantal met voldoende worteldikte wordt bereikt. Daartoe is
de invloed van diverse dekvruchten en open
land-zaai in onderzoek. Vooral het gewas
erwten komt als een goede dekvrucht naar
voren. Daarnaast wordt inmodelproevennagegaan in hoeverre het bereiken van de gewenste worteldikte afhankelijk is van de
plantdichtheid enplantverdeling inaugustus.
Bij hennep wordt gestreefd naar een gewasontwikkeling waarin veel uniforme stengels
bij de oogst aanwezig zijn zonder dat veel
planten tijdens de groeiperiode wegvallen
doorconcurrentie. Ditjaarzijn proeven uitgevoerd over groeiregulatie, stikstofbemesting
en ziektebestrijding. De inzet van groeiregulatoren blijkt nietzinvol.Deresultatenvanhet
stikstofonderzoek waren te wisselvallig om
conclusies te kunnen trekken. Door het natte
zomerweer werdhetgewasflinkdoor Botrytis
aangetast; preventief spuiten had dit jaar
enig effect. De verwerking van de resultaten
en de verslaglegging is vergevorderd. Begin
1994 wordt het hennepprogramma afgesloten en zal een besluit moeten worden genomenover deopzetvaneenpilot-pulpfabriek.
In 1992 is onderzoek in miscanthus gestart.
Ditmeerjarige vezelgewas meteenhogebiomassaproduktie biedt mogelijkheden voor
zowel energieproduktie als industriële verwerking tot onder andere bouwmaterialen.
Het PAGV-onderzoek richt zich vooral op de
gewasontwikkeling in de eerste jaren. De
hoge kosten van het plantgoed vormen een
probleem.Gebleken isdatbijgebruikvanrhizomen de aanslag soms tewensen overlaat.
Voorbehandeling met GA en een warmtestoot gaven weinig verbetering van de aanslag. De duurdere microplanten gavenweliswaar een goede aanslag maar bleken veel
gevoeliger voor uitwintering. Inhet kader van
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een EG/NOVEM-project zijn in 1993 op drie
locaties proeven met microplanten aangelegd. De aanslag en produktie waren goed.
Tegen uitwintering wordt afdekken met stro
beproefd. Zware kleigrond (Ebelsheerd) lijkt
gezien de slechte aanslag en groei ongeschikt.
Het onderzoek naar teeltperspectieven van
nieuwe kruiden was ditjaar vooral gericht op
kamille.Alsvervolgopdegoede resultaten in
de proeven met handpluk is een praktijkteelt
met gemechaniseerde bloemenoogst onderzocht waartoe door VNK een oogstmachine
uitOost-Europa werdgehuurd.Op het PAGV
kon in drie oogsten in totaal 800 kg gedroogdebloemenvangoede kwaliteit worden
geoogst.Opzandgrond kondooreentewelig
gewas en door het natte weer slechts één
keer worden geoogst. Het rendement kan
nog aanzienlijk worden verhoogd als verliezen/afval bij de oogst, separatie (gesteelde
bloemen) endrogen beperktwordenofviadirecte destillatie worden benut. Gezien het
mogelijke opslagrisico ligt de teelt in een
graanbouwplan of als continuteelt het meest
voor de hand. Het onderzoek wordt daarom
voortgezet op Ebelsheerd. In Lelystad wordt
aangaande dit opslagrisico onderzoek gedaan op hetperceel.
Gierstmelde lijkt vanwege de specifieke eigenschappen van het zetmeel (kleine uniforme zetmeelkorrels) interessant voor de
zetmeelindustrie.Samen metAVEBE,CPRODLO en NIKO-TNO worden de mogelijkheden van dit nieuwe gewas sinds 1992 onderzocht,waarbij het PAGV zich richtopdevele
teeltvragen. De zaaidichtheid blijkt weinig invloed te hebben op de opbrengst evenals de
verruiming van de rijenafstand tot 50 cm. Dit
laatste biedt mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding. Dit iszeker nodig op
percelen met veel melde-onkruid, die in dit
gewas niet chemisch is te bestrijden. Meidezaden kunnen nauwelijks worden uitgeschoond en verlagen de verwerkingskwaliteit. Dit maakt de teelt in de Veenkoloniën
problematisch.Destikstofproevenwijzenvoorlopigopeenoptimale giftvan 100a 150kgN.
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Door detrage afrijping van de pluimen ende
schotgevoeligheid is de mogelijkheid van
doodspuiten envanzwadmaaien onderzocht.
Zwadmaaiengeefttegroteverliezen. Hetopbrengstniveau lag dit jaar met circa 3,5 ton
per ha lager dan in 1992. In het algemeen
blijken teeltmaatregelen geen grote invloed
tehebben opde verwerkingskwaliteit.
Hetcichorei-onderzoek dat in1992isgestart,
richt zich op teeltvragen rond zaaitijd, ruggen/vlakveldsteelt, plantdichtheid, bemesting, oogsttijd en bewaarverliezen. De beste
zaaitijd blijkteencompromis tussen enerzijds
detrage slechte opkomst bijvroeg zaaien en
anderzijds de opbrengstdaling bij later
zaaien. Uitdebemestingsproef blijkt opnieuw
dat50à 100kgNvoldoende isengeenextra
kaligift nodig is. De rijenafstand, plantdichtheid en vlakvelds/ruggenteelt tonen weinig
invloed op de inuline-opbrengst. Mede gezien hetstreven naartarrabeperking lijktruggenteelt op 50 cm met 140.000 planten het
gunstigst. Dewortelopbrengst kan in oktober
nog flink toenemen; het inulinegehalte blijkt
eindoktober het hoogst.
Bij tussenopslag op het erf blijven de verliezenbijgezondewortelsbeperkt;pasnaenkele
weken daalt het inulinegetal. Er zijn contacten met het POVLT in Rumbekevoorverdere
samenwerking bijhet cichorei-onderzoek.
Met AVEBE, NIKO-TNO en SIO wordt sinds
1991onderzoek gedaan naar de mogelijkhedenvankorrelmaïsteeltvoordezetmeelindustrie.Uithetverwerkingsonderzoek isopnieuw
geblekendateengoedkope kuilbewaring van
natte maïs niet leidt tot een verlaging van de
winbaarheid van het zetmeel. Mede gezien
dehogekostenvan teeltvervroegingsmaatregelen is de nadruk in het onderzoek meer
verlegd naar optimalisatie van deze conserveringsmethode waarbij hoge droogkosten
worden vermeden. Om het risico van winderosie tegen te gaan, wordt de mogelijkheid
van zaai indoodgespoten rogge onderzocht.
Dit gaf dit jaar een wat tragere beginontwikkeling, waarschijnlijk door de lagere bodemtemperatuur, die bij een vroeg ras nog kon
worden ingelopen zonder opbrengstverlies.

Vollegrondsgroenten
De vraag naar nieuwe gewassen doet zich
hetsterkst voor bijdeverse groenten. Degewassenkeuze waarop het onderzoek zich
concentreert, wordt in nauw overleg met het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
vastgesteld. Er moet een duidelijke markt
aanwezig zijn. Meer dan in het verleden zullen nieuwe gewassen na introductie in de
praktijkopgroteschaalgeteeldgaanworden,
al of nietvia contractteelt. De behoefte om in
een korte tijd veel kennis over het gewas en
de optimale teeltwijze tevergaren, isdan erg
groot. In 1993 is door het PAGV onderzoek
verricht aan vruchtgewassen, roodlof, radicchio rosso, groene en geforceerde asperges, stamloze broccoli en rabarber. Voorts is
bewaaronderzoek uitgevoerd met Chinese
kool en radicchio rosso en is een bureaustudie uitgevoerd naar het perspectief van de
teelt van radijs en veldsla en naar alternatieven voor chemische gewasbescherming bij
kleinegewassen.
In1993isteLelystaddeproefvoortgezet met
deteeltvanpaprikaenmeloenenonder kleine
plastic tunnels in vergelijking met een onbedekte teelt. De teelt van meloen blijkt enige
mogelijkhedentehebben,maarduidelijkeconclusies zullen pas na economische evaluatie
vanditonderzoek getrokken kunnenworden.
De resultaten van forcering van de aspergepollen van oogstjaar 1992, afkomstig van
Valthermond, vielen dit jaar tegen. Het ras
Gijnlimwas produktiever danThielim en Horlim. Dit project, dat nu reeds velejaren loopt,
zalin 1994meteeneindverslagwordenafgesloten. De strobedekking in de proef met
groene asperges om onkruidgroei en structuurbederf in de oogstperiode tegen tegaan,
is goed geslaagd, maar de strobedekking
leidde wel tot een verlating van tweeweken.
Interessant is de vraag of strobedekking gebruikt kanwordenomdeoogstpiek naar achteren te verleggen. Gelet op de prijsvorming
kanditde moeitewaard zijn.
Bij rabarber isop ROC Zwaagdijk het hergebruik van pollen naforcering getoetst. Deresultaten blijken onvoldoende om voor de
praktijk van waarde te zijn. Op ROC Noord-

Limburgisinnajaar 1992stekgemaakt entot
april 1993 bewaard bij achtereenvolgens -2°,
+1° en +10°C. Tevens is in februari stek gemaakt, die ook bij de genoemde temperaturen is bewaard en in april is uitgeplant. Het
slagingspercentage van de herfststek was
slechtendatvandevoorjaarsstek goed.Eind
1994 zal een forcering worden uitgevoerd
metpollen uitdit onderzoek.
Op ROC De Waag in Creil is in 1993 met
roodlof eenonderzoek gestart om nate gaan
in hoeverre een vervroegde zaaidatum tot
groverewortels leidt en hoeopdezewijzede
lofopbrengst en de kwaliteit van de roodlof
verbeterd kunnenworden.
In 1993 zijn enkele rassen stengelloze broccoli, ook wel kroonbroccoli genoemd, op het
veld beoordeeld en is het produkt door het
ATO-DLO verwerkt. De resultaten van de
verwerking worden in 1994bekend.
Bij het bewaaronderzoek waarmee wordt beoogd tot verdere seizoensverlenging te komen, is aandacht besteed aan de mogelijke
bewaarduur van radicchio rosso en aan het
effect van wel of niet droogdraaien van Chinese kool bij het begin van de bewaring. Bij
radicchio was het bewaarverlies bij vier weken bewaring bij +1°C 25%; bij zeven weken
bewaring was dit opgelopen tot 40%.Problematisch is de snelle bruinverkleuring tijdens
het uitstalleven. De bruinverkleuring is minder bij iets lossere bollen.Hetonderzoek met
radicchio wordt afgestemd op het CA-onderzoek dat ATO-DLO uitvoert. Inseizoen 1992/
1993 is kunstmatig natgemaakte Chinese
koolbij 1°en 10°Cdrooggedraaid gedurende
0,5, 1, 1,5 en 2 dagen en daarna bewaard.
Het ventileren van een nat produkt had een
positief effect opde bewaarbaarheid.
Ineen bureaustudie naar alternatieve bestrijdingsmethoden in verband met het steeds
minder beschikbaar komen van gewasbeschermingsmiddelen zijn de knelpunten bij
dekleinegewassenopeenrijtje gezetenzullen op basis van deze studie eventuele onderzoeksvoorstellen geformuleerd worden.
Naastvelegewasspecifieke zaken kwammet
name de onkruidbestrijding en de bestrijding
van bladvlekkenziekte (Septoria) in selderijachtigen naarvoren.
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Vruchtwisseling en bodempathogenen
Inleiding
Zowel indeakkerbouw als indevollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat in toenemende mate problemen
zijn ontstaan en zullen ontstaan met bodemgebonden ziekten en plagen. In de akkerbouwzijndoor regionale specialisatie,grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren
de problemen van verschillende aard. In het
veenkoloniale bouwplan zijn het vooral aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes en
enkele bodemschimmels. Indezeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes
en rhizomanie een rol,terwijl in het zuidoostelijk zandgebied gele enwitte bietecysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en bodemgebonden schimmelziekten van betekenis zijn. Op
licht mariene zandgronden kent men tevens
vrijlevende aaltjes als probleem, onder andere als overbrenger van het ratelvirus. Een
vruchtwisseling die alle problemen kan voorkomen, isbijde huidigeteeltfrequenties vaak
niet voorhanden. Een verruiming van het
bouwplan met andere gewassen (met name
granen en grassen) isuit bedrijfseconomisch
oogpunt vaak weinig perspectiefvol. Ook in
de vollegrondsgroentesector nemen de problemen met bodemgebonden ziekten enplagentoe.Hier heeftgebieds-enbedrijfsafhankelijk eveneens een sterke specialisatie in
éénofenkele gewassen plaatsgevonden. De
inzet van chemische middelen, met name de
grondontsmetting, zal komende jaren drastisch moetenwordenteruggedrongen.
De invloed van de intensiteit van het
bouwplan op hetgewasenopde bodem
In dit cluster worden projecten uitgevoerd
metbetrekkingtot hetmeergeneriekevruchtwisselingsonderzoek. Dit onderzoek is er in
hoofdzaak op gericht om naast de gevolgen
vanverschillende bouwplannen op gewas en
bodem ook de oorzaken van deze gevolgen
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te achterhalen. De meeste vruchtwisselingsproeven die hiervoor zijn aangelegd, zijn inmiddels beëindigd. Het betreft ruim 25 jaar
vruchtwisselingsonderzoek op 'De Schreef'
en 12 jaar op de locaties 'Feddemaheerd',
'Westmaas'en'A.G. Mulderhoeve'(AGM600).
De verslaglegging van Feddemaheerd is in
1992verschenen,vanDeSchreef in1993.Er
wordt gewerkt aanverslagen vande proeven
Westmaas en AGM 600. Al met al kan gezegd worden, dat het vruchtwisselingsonderzoekonsveelgeleerd heeftoverde mogelijkheden en beperkingen van bouwplan- en
teeltplan-indelingen.
In onderzoek naar effecten van maïs-gras
vruchtwisseling gaf verruiming van de continuteelt maïs met twee tot zes jaar gras
slechtseenlichteopbrengststijging tezientot
ongeveer 5 %. Er bestond geen relatie met
de mate van wortelverbruining. Ook andere
pathogenen die deze opbrengststijging konden verklaren, konden niet gevonden worden.
In het onderzoeksjaar 1994 zal een aanpassing in de proefopzet plaatsvinden. Het
zwaartepunt komt meer te liggen op de stikstofnawerking enhet hieraan gekoppeldebemestingsadvies van gescheurd grasland van
verschillende leeftijd.
In het onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen werden de rassen Okapi, Obelisk en Kraka in continuteelt
en na een andere voorvrucht (wintergerst)
geteeld. Erwas geen voetziekte opgetreden.
De sterke opbrengstdaling bij de rassen
Okapi en Kraka heeft zich nu ook bij Obelisk
voorgedaan, zodat nu alle rassen gelijk reagerenopcontinuteelt. Erblijktdusgeenverschil te zijn tussen de getoetste rassen in
zelfverdraagzaamheid.
Op ROC'DeWaag'worden ineenbouwplannenproef drie bouwplannen vergeleken, die
meer of minder intensief zijn. Dit heeft in de
afgelopen acht jaar nog geen grote verschillen opgeleverd. Vooral de laatste jaren komt

hetsteeds meervoor, datde bruto opbrengst
op het meer intensieve bouwplan iets lager
is. Met name tulpen reageerden het laatste
jaar sterk op de intensiteit van het bouwplan/
de voorvrucht. Daarnaast blijft grondtarra in
aardappelen op het intensieve bouwplan hoger. Het effect van organische bemesting is
nog minimaal (vruchtwisselingsproject SIO).
Geïntegreerde teeltsystemen voor de akkerbouw in het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied worden in dit project door middel van vruchtwisselingsproeven ontwikkeld.
Na het aanloopjaar 1990 lag de proef op
beide locatiesvoor hetderdejaar.
Intweevruchtwisselingsproeven opde ROC's
't Kompas' en 'Kooijenburg' wordt gekeken
naarde problematiek vandebodempathogenen in teeltsystemen voor de akkerbouw in
het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied.
Na 1994 zal over de eerste vier jaar een uitgebreidereverslaglegging plaatsvinden.
Beheersing van plantparasitaire nematoden inhet bouwplan
Hetovergrote deelvan hetonderzoek binnen
dit cluster heeft betrekking op hetaardappel-

cysteaaltje, de wortelknobbelaaltjes en 'het
vrijlevende wortelaaltje'. Per groep wordtonderstaand de stand van zaken kort weergegeven.
Aardappelcysteaaltje
Het project intensieve bemonstering dat in
samenwerking met IPO-DLO en PD wordt
uitgevoerd, is in 1993wat develdwerkzaamheden betreft, afgerond. In 1994 rest ervoor
het PAGV-lab slechts het afwerken van één
perceel en daarmee is het project inde eindfaseterechtgekomen. In1994en 1995zullen
door het IPO-DLOdedata-analyse endeverslaglegging worden uitgevoerd.
Het veldonderzoek naar de resistentie entolerantie van een aantal consumptierassen is
in 1993 afgerond. Eind 1994zal met de verslaglegging worden begonnen. De verslaglegging van de aardappel als vanggewas en
de vergelijking van de bemonstering is in
1993nietuitgevoerd.Dezeverslagen zijnwel
inde planningvoor 1994opgenomen.
De proeven betreffende de werkzaamheid
van granulaten op kleigronden voor de beheersing van aardappelmoeheid zijn volgens
plan uitgevoerd. De proeven zijn technisch

tfr-

Aardappelcysteaaltje opwortels.
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goed gelukt. De laboratoriumverwerking van
deze proeven zal grotendeels pas in 1995
plaatsvinden, zodat er nog geen uitspraak
kan worden gedaan over te verwachten effecten.
De potgrootte-vergelijkingen die zijn uitgevoerd met het doel om te komen tot een verbeterde rassenkeuzetoets zijn in 1993 afgerond. Infebruari 1994wordtditonderdeelvan
het project door middelvaneenverslagafgerond. De bemonsterende instanties hebben
te kennen gegeven dat ze in maart 1994zullen bezien of de resultaten kunnen worden
geïmplementeerd.
Wortelknobbelaaltje
In 1993 zijn twee proefvelden aangelegd in
samenwerking met CABO-DLO, IPO-DLO,
PD en HLB. Het eerste was een voortzetting
van het Meloïdogyne cMwoodZ-proefveld te
Baexem. Dit proefveld heeft veel resultaat
opgeleverd en zal in 1994 worden voortgezet. Het tweede is een Meloïdogyne haplaproefveld te Smilde. Dit proefveld was door
een hoge onkruiddruk en een zware besmetting met aardappelcysteaaltjes minder succesvol.
VrijlevendwortelaaltjeParatrichodorusteres
De bouwplannenproeven op DeWaag en de
Van Bemmelenhoeve beginnen resultaat op
te leveren. Op deze proeflocaties wordt duidelijk dat zonder natte grondontsmetting Paratrichodorus teresvoor grote problemen kan
zorgenendatgraseenboosdoener isbinnen
hetgeheel.
De proeven met groenbemestingsgewassen
geven noggeen eenduidige resultaten.
Er zal geprobeerd worden om via laboratorium- en kasproeven dit onderzoek te ondersteunen.
De granulaatproeven en grondbewerkingsproevenzijnvolgens planaangelegd.
De grondbewerkingsproeven geven uitvoeringstechnisch de nodige problemen. Er
wordt bekeken of deze proeven in 1994 niet
op een andere locatie kunnen worden uitgevoerd.
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Overig
Naast bovengenoemde zaken wordt ondersteuning verleend bij het oplossen van vragen die naar voren komen in het bedrijfssystemen-onderzoek en bij het introduceren van
geïntegreerde akkerbouw in de praktijk. Een
groot deel van de aaltjescijfers van VredepeelenBorgerswold isin1993verwerkt. Verslaglegging hiervan isvoor 1994gepland.
Voor het introductieproject geïntegreerde akkerbouw is de verwerking van de gegevens
gepland. Eenhandicap isdateendeelvande
bemonstering door het bedrijfslaboratorium
voorgrond-engewasonderzoek nietconform
de protocollen is uitgevoerd, waardoor een
deelvandit project alsverloren moet worden
beschouwd.
Beheersingvanbodemziektenindevruchtwisseling bij vollegrondsgroenten en akkerbouw
In het afgelopen jaar is het onderzoek aan
rhizomanie bij suikerbieten over de periode
1990-1993 verslagen in PAGV-verslag 160.
Ook bij andere instellingen wordt het Rhizomanie-onderzoekafgerond.
In samenwerking met de LUW-vakgroep Fytopathologie en de ROC's Noord-Limburg en
't Kompas wordt onderzoek uitgevoerd naar
de aspergemoeheid. Het doel is om methoden te ontwikkelen, waarmee gezond plantmateriaal kan worden opgekweekt en de
schade op besmette velden kan worden beheerst. Op 't Kompas is getracht Fusariumvrije planten te kweken. Door problemen met
de experimentele zaadontsmetting was de
opkomst zeer slecht. De proef isdaarom gestopt. Op eb-vloed-vloeren bij de glasproeftuinte Meterik heeft plantopkweek in perspot
en op steenwol plaatsgevonden. Door het
binnenwaaien van stof bleek toch infectie op
te treden. Deze proeven zullen worden herhaaldmeteengewijzigde proefopzet. In1993
is te Meterik gestart met de aanleg van vijf
besmettingsniveaus en met het planten van
de asperges hierop. Tevens is op 't Kompas
een kistenproef ingezet, waarbij nieuwe middelen onderzocht worden om besmette planten te ontsmetten. Een dergelijke proef loopt

ook op de proeftuin te Meterik met planten in
devolle grond.Te Meterik isonderzoek voorbereid ter bepaling van het effect van hetoprooienvandewortelresten. Deze proef wordt
aangelegd op het perceel waar de rassenproef uit 1984 heeft gestaan. In 1994 zullen
de desbetreffende delen worden opgerooid
of kapot gefreesd. Twee maanden hierna
vindt bodembemonstering plaats ten behoevevaneenbiotoets.Alsde biotoets daartoe voldoende aanleiding geeft, zal in 1995
een herinplant plaatsvinden opditperceel.
Een veldproef naar mogelijkheden voor verlaging van de bodembesmetting van Verticilliumdahliaeisgestart ophet PAGV-bedrijf bij
eenlaagbesmettingsniveau omnategaanof
met looftrekken de opbouw van Verticillium
dahliae onderdrukt kan worden. Opvallend
was dat reeds inhet eerstejaar het afgestorven aardappelloof vrij hoog besmet was, terwijldewortelaantasting laagwas (besmetting
door de lucht?). Een tweede proef bij een
hoog besmettingsniveau liet zien, dat veldjes
met dubbelloof een lagere opbrengst gaven
danveldjes metenkel loof.
Nieuwe rassen werden door het HLB in het
vooronderzoek in opdracht van de kweekbedrijven getest op hun vatbaarheid voor wratziekte. Er blijken duidelijke verschillen te bestaantussende huidigerassen.
Door het HLB is onderzoek gestart naar de
rasgevoeligheid voor poederschurft en ge-

wone schurft. Uit een in 1992 uitgevoerde
proef met 24 rassen bleek dat slechts zes
rassen knollen hadden, waarvan het oppervlakvoor minder dan25%wasaangetast en
zes rassen hadden meer dan 75 % aantasting.
In het algemeen gesproken heeft onderzoek
naarchemische bestrijdingvanbodemschimmels weinig perspectief. Veel meer zal gezocht moeten worden naar andere beheersingstechnieken,zoals:
- bedrijfshygiëne,
- biologische bestrijding, inclusief resistente
entolerante rassen,
- mechanische of fysische beheersingstechnieken.
Bedrijfshygiëne speeltvooral een rolalsaangekocht plantmateriaal reedsbesmet kanzijn
met ernstige bodemziekten. Biologische bestrijding wint snel aan betekenis nu het IPODLO de praktische mogelijkheden hiervan
aangeeft (bijvoorbeeld Coniothyrium minitans tegen Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium biguttattum tegen allerlei anastomosegroepen van Rhizoctonia solani en Trichoderma harzianum tegen Rhizoctonia solani
met gepelletteerde mest). Mechanische bestrijding kan zich richten op het verwijderen
van het aangetaste materiaal of bijvoorbeeld
hettegengaanvandevormingvan persistente
ruststructuren, zoals van Verticillium dahliae
nalooftrekken.
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Bedrijfssystemen
Inleiding
Hetonderzoek aanbedrijfssystemen isbijuitstek synthetiserend van karakter. Gebruik
makend van integratie van veelal bestaande
kennis worden bedrijfssystemen ontwikkeld
diegerichtzijnophet halenvan meervoudige
doelstellingen op het gebied van economie,
ecologie/milieu en teelttechniek. Binnen gestelde randvoorwaarden wordtgestreefd naar
maximale duurzaamheid van de te ontwikkelen bedrijfssystemen. De resultaten van het
geïntegreerde bedrijfssysteem op de OBS te
Nagele (sinds 1979) zijn aanleiding geweest
voor een uitbreiding van dit type onderzoek.
Na uitbreiding binnen de akkerbouw (Borgerswold sinds 1986 en Vredepeel sinds
1989) isook voor de vollegrondsgroenteteelt
bedrijfssystemen-onderzoek gestart op vier
locaties (sinds 1990).
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
de akkerbouw
Doel van dit onderzoek is het op semi-praktijkschaal ontwikkelen en zonodig vergelijken
van bedrijfssystemen voor de akkerbouw.
Het onderzoek wordt op de volgende drie locaties uitgevoerd: OBS te Nagele (sinds
1979), Borgerswold (sinds 1987) en Vredepeel (sinds 1989).
Op het proefbedrijf OBS te Nagele zijn in
1993 de bedrijfssystemen conform plan uitgevoerd. Het deelonderzoek op het BD- en
EXP-bedrijf betrof 'klassieke' proeven ten
aanzien van onkruidbestrijding in gerst en in
suikerbieten alsook strooksgewijze vergelijkingen ten aanzien van teeltsystemen (BDuien; EXP-wintertarwe) en de bruikbaarheid
van rassenmengsels in wintertarwe (BD en
EXP). Daarnaast wasonderzoek geplandten
aanzien van de biologische pootgoedteelt,
dat helaas door de slechte weersomstandigheden indeoogstperiode kwamtevervallen.
De samenwerking met het IB-DLO werd ge-
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continueerd met betrekking tot stikstofuitspoeling. De modelmatige evaluatie van
deze gegevens werd veilig gesteld doordat
het SC-DLO gesteund door het PAGV hiervoor externe financiering gevonden heeft
(1993-1995). In het afgelopen jaar werden
twee EG-projecten gehonoreerd. Eén ervan
heeft wat de PAGV-inbreng betreft betrekking op de efficiency van stikstoftoepassingenendekwantificeringvan stikstofverliezen
door uitspoeling. Als proefobjecten gelden
daarbijde langjarigedrijfmest/kunstmest-vergelijking op het experimentele bedrijf en een
tweetal jaarlijks te herhalen proeven binnen
het BD-bedrijf. Deze proeven zijn in 1993
reeds aangelegd. Het tweede EG-project
kent als PAGV-inbreng de stikstofuitspoelingsmetingen en de economische evaluatie
van het BSO-akkerbouwonderzoek metinbegripvan 'risico'-studies insamenwerking met
SC-DLO. Ook te Borgerswold kon de meting
van stikstofuitspoeling voor de komende jaren veilig gesteld worden. Deze metingen
worden eveneens meegenomen in het eerder genoemde EG-project (in samenwerking
metSC-DLO).
Het bedrijfssystemen-onderzoek op Vredepeel ontwikkelde en vergeleek tot en met
1992vier varianten, namelijk S1 met 1:8monocotylen, S2en S3 met2:8 monocotylenen
S4 met 3:8 monocotylen. S1,S2 en S4 zijn
geïntegreerde bedrijfssystemen en S3 is de
gangbare referentie voorS2.
Inde afgelopen vier jaar zijn deze systemen
ontwikkeld en vergeleken. Op basis van de
resultaten, de beleidsontwikkelingen (MJPG)
en hetonverwacht voorkomen vaneenschadeverwekker (Meloidogyne chitwoodi)die de
proefopzet verstoorde, is de onderzoeksopzet met ingangvan 1993gewijzigd.
Invariant I(MJPG) ligt de nadruk op verdere
economische optimalisatie binnen de 'wettelijke' normen van het MJPG, alsmede de
richtlijnen met betrekking tot de emissie van
meststoffen. In variant II (GI-INT) wordt op

basis van hetzelfde bouwplan onderzocht in
hoeverre hier met behoud van een economisch rendement verdergaande milieudoelstellingen bereikt kunnen worden. Deze variant bevat dus een nieuwe en meer risicovolleaanpak,waarbij,ondankshet intensieve
bouwplan, verder wordt gegaan met het verminderen van in potentie milieubelastende
stoffen dan het wettelijk kader aangeeft. Dezelfde doelstelling wordt in variant III (GlEXT) nagestreefd op basis van een ruimere
rotatie. Deze ruimere rotatie ismet nameontworpen om de beheersing van de wortelknobbelaaltjes, met name het maïswortelknobbelaaltje, zonder grondontsmetting beter realiseerbaar te maken. In de variant IV
(ECO) wordt een ecologische bedrijfsvoering
ontwikkeld en onderzocht. In deze variant
worden geen chemische hulpstoffen toegepast. Ook te Vredepeel werd het stikstofuitspoelingsonderzoek voor de komende jaren
veiliggesteld (SC-DLO).
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
devollegrondsgroenteteelt
Het doel van dit onderzoek is het op semipraktijkschaal ontwikkelen en zonodig vergelijken van bedrijfssystemen voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt. Het onderzoek wordt op de volgende vier locaties
uitgevoerd: Breda, Westmaas, Zwaagdijk en
Meterik. De locaties Breda en Westmaas
hadden in 1990 het eerste teeltseizoen. De
locatiesZwaagdijkenMeterikzijneenjaarlater in 1991gestart meteeneerste teeltjaar.
Alle vier locaties hebben in principe dezelfde
opzet met elkvier varianten van te ontwikkelen geïntegreerde bedrijfssystemen (inMeterik drie varianten). De varianten verschillen
van elkaar door een gradiënt van een aantal
gewassen en teelten in het teeltplan; van
slechts twee hoofdgewassen tot een diversiteit van circa zes gewassen (inclusief granen/grassen).
Opalleonderzoeksterreinen isbinnen hetbedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenteteelt in hetjaar 1993weer veel kennis verzameld. Hierdoor neemt het inzicht toe in de
samenhang tussen problemen en in effecten

Het onkruidonderdrukkend effect van bodembedekkerszoalsmulchpapierisbijmeerderegewassentoereikend.
van onderscheiden teeltmaatregelen op afzonderlijke onderzoeksvelden. Nieuw ontwikkelde bewerkingen en werkmethoden met
positieve resultaten, waarin knelpunten geheel of gedeeltelijk worden opgelost, kunnen
somsookweerandere knelpuntenoproepen.
De stikstofbemesting is direct gewasgericht
afgestemd op een optimale groei en wordt
nauwelijks bepaald door de afgevoerde hoeveelheid via het hoofdprodukt. De aandacht
ishierdoorvooralgerichtophetjuiste aanbod
totaanhetoogstmoment.Toepassing enverbetering van bestaande bijmestsystemen
(NBS) en verdere ontwikkeling van experimentele systemen zijn mogelijkheden omhet
juiste aanbodte realiseren,de uitspoeling tijdens de teelt te beperken en de N-mineraal
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aan heteindevandeteelt beperkttehouden.
Bij fosfaat, kali en magnesium wordt uitgegaan van het handhaven van een gewenst
bodemvruchtbaarheidsniveau en is de bemesting op het niveau van de afvoer. Er is
echter nog onvoldoende kennis om dit op
goedonderbouwde wijzetedoen. Meerjarige
toepassing zal duidelijk moeten maken of en
welk risico hierbijgenomenwordt.Systematische dataverzameling ten behoeve van het
volgen van de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheidskengetallen wordtuitgevoerd.
Met de mechanische onkruidbestrijding worden goede vorderingen gemaakt, vooral nu
er meerenbeterewerktuigen ter beschikking
zijn gekomen. Hetveelvuldig berijden vande
bodem in de periode vóór de teelt van laat
geplante gewassen entijdensdeteeltvanop
bedden geteeldegewassen kantot structuuren waterafvoer-problemen leiden. Dit geldt
vooral als de omstandigheden minder gunstig zijn, zoals in het natte jaar 1993. Het onkruidonderdrukkend effect van bodembedekkers zoals papier en anti-worteldoek is bij
meerdere gewassen toereikend. Inventarisatieenzomogelijkverhelpenvanmindergunstige neveneffecten vraagt nog veel aandacht.
De toepassingsmogelijkheden van gedeelde
of lage doseringen bij de chemische onkruidbestrijding kunnen ook in de vollegrondsgroenteteelt een bijdrage leveren aan het
verminderenvandehoeveelheidactieve stof.
Op het gebied van schimmelbestrijding blijkt
nog steeds dat de nodige basisinformatie
ontbreektten behoevevaneventuele geleide
bestrijdingen (waarschuwingssystemen). Ook
blijkt het in een aantal gevallen met het beschikbare pakket aan toegelaten middelen
sowieso moeilijk tezijnom eenziektevrij produkt af te leveren. Dit laatste geldt ook voor
de beheersing van sommige plagen.Toch is
ook bij de beheersing van ziekten en plagen
een aantal interessante successen geboekt
via bodembedekking (papier, stro), zaadcoating (met insekticiden) en enkele waarschuwingssystemen (bladvlekken in kool en
uien). Ter bestrijding van bodempathogenen
is in 1993verdere ervaring opgedaan metde
teeltvanTagetes en eeneerste ervaring met
inundatie.
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Introductie van geïntegreerde produktie
naarde praktijk
Dit cluster bevat enige projecten die tot doel
hebben om de vertaling van de resultaten
van geïntegreerde bedrijfssystemen naar
verschillende praktijksituaties in kaart te
brengen. Naast het omvangrijke project 'experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw' worden nog enkele projecten met diverse gewassen (met name tarwe) uitgevoerd.
Inhetvierjarige samenwerkingsproject Experimentele introductie van geïntegreerde akkerbouw in de praktijk van PAGV, CABO,
LEI, DLV en IKC/AGV werden 38 bedrijven
intensief begeleid bijde introductie van geïntegreerde akkerbouw op hun bedrijf. Hetjaar
1993 was het laatste jaar van het praktisch
werk op deze 38 innovatiebedrijven. De tot
en met 1992 behaalde resultaten zijn in 1993
geconsolideerd en de geïntegreerde aanpak
isverder geregionaliseerd. De regionale verschillen in aanpak en resultaten bleven duidelijk bestaan.Kwantitatief kanhier ingegaan
wordenopderesultatentotenmet 1992.Ten
opzichte van de bedrijfseigen referentiejaren
1987-1989werdin1992gemiddeld58,50,56
en 70%minder actieve stof ingezet voor respectievelijk herbiciden,fungiciden,insecticiden
en nematiciden. Deze behaalde reducties
overschrijden ruim de MJP-G doelstellingen
voor 2000. Voor nematiciden is de behaalde
reductiegelijkaandenorm.Tenopzichtevan
1987-1989werden de giften aan N, P 2 0 5 en
K 2 0 gemiddeld verlaagd met respectievelijk
55, 55 en 35 kg per hatot 180, 75 en 145 kg
per ha. Uit de bedrijfseconomische evaluatie
van het LEI blijkt dat de groep innovatiebedrijven wat betreft de resultaten over het
boekjaar 1990 en 1991 nauwelijks verschilt
van de LEI-referentiegroepen. Wel zijn over
vrijwel de gehele linie de gewasbeschermings-enbemestingskostenbijdeinnovatiebedrijven lager. Het saldo van de marktbare
gewassen is in het algemeen hoger bij deinnovatiebedrijven.
In technische en kwantitatieve zin is er veel
bereikt. In1994zalhetproject viaeenmilieuen teelttechnische verslaggeving worden af-

gerond. De economische evaluatie zal samen met het LEI-DLO in 1995 worden afgerond. In tarwe werd onderzoek uitgevoerd
naar verdere optimalisatie van de teelt en
vergelijking met de in de praktijk gangbare
teeltmethoden. Ook werd gekeken naar de
mogelijkheden die bepaalde rassen en rassenmengsels bieden bij de teelt van tarwe in
relatie tot de beheersing van ziekten en plagen. Demengselsgavenhogere opbrengsten
danhetgemiddeldevandeverschillende rassen en bovendien in 50% van de gevallen
een hogere opbrengst dan het hoogst opbrengende afzonderlijke ras. Ten aanzien
van de ziektebestrijding bleek het niet mogelijk een bespuiting te besparen. Dit beperkt
wellicht het nut van het gebruiken van rassenmengsels. Het onderzoek met kalistikstof
isin 1993afgesloten.
Op ROC de Kollumerwaard werd in samenwerking met RIN, RWS en CLM onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om in bedrijfsverband omtegaanmet overwinterende
ganzen. Dit regionaal onderzoek is in 1993
bevredigend verlopen. Graszaad en wintertarwe werden als objecten meegenomen bij
de bestudering van de effecten van ganzenbegrazing en-betreding.
Erosiebeperkende teeltsystemen
Hetonderzoek binnen ditcluster heeft vooral
betrekking op watererosie in Zuid-Limburg.
Daarnaast wordt op Vredepeel en 't Kompas

aandacht besteed aan bestrijding van winderosie.
Het onderzoek naarteeltsystemen ter beperking van de watererosie op lössgrond, dat in
samenwerking met de Universiteit Amsterdam met behulp van regensimulatie is uitgevoerd, is ditjaar grotendeels afgesloten. Bedekking van het zaaibed met stro gaf ook dit
jaar een goede erosiebestrijding zonder duidelijk opbrengstverlies. Inzaai in een bodembedekkend gewas zonder zaaibedbereiding
geeft wel een goede erosiebestrijding maar
ook een aanzienlijk opbrengstrisico. Dit opbrengstrisico is lager als de bodembedekker
via een zaaibedbereiding wordt gemulcht
maardatvermindert de erosiebescherming.
Erzijn echter nogveel deelvragen rond deze
teeltwijzen.Zo isgezocht naaronkruidbestrijdingsmogelijkheden bijteelt ingemulchte bodembedekkers (mechanisch en tussenrijenspuit). Gebleken is dat de mogelijkheden
voor mechanische doding van de bodembedekkende gewassenveelalonvoldoende zijn.
Omdeerosiegevoeligheid door sporentebeperken, zijn diverse sporenlossers onderzochtwaarbijeenschijf gunstig lijkt.
Inhetverdere deelonderzoek zullende eisen
vanuit het Meerjarenplan Gewasbescherming en het bemestingsbeleid nader aandacht behoeven. Met betrekking tot de winderosiebestrijding is op Vredepeel en 't Kompas onderzoek gedaan naar alternatieven
voor het gebruik van dierlijke mest als antistuifdek.
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Beperkingvangebruikenemissievanchemischegewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
Deakkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
hebben zich sterk afhankelijk gemaakt van
en ingesteld op het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn andere
methoden, technieken en afwegingen te
sterk op de achtergrond geraakt. Het is om
meerdere redenen noodzakelijk dat de neveneffecten van dit gebruik substantieel worden teruggedrongen. Voor de akkerbouw
speelt metnamehetgroteareaaleenbelangrijke rol,waardoor de totale omvang van het
gebruik zeer hoog is. Extraaandacht voor de
aardappelteelt is hierbij op zijn plaats. Voor
de groenteteelt zal met name de consument
een grote rol spelen. In het kader van het
Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de
oplossingsrichtingen voor hetbehalenvande
doelstellingen min of meer uitgewerkt in de
sectorplannen. Deze plannen bezitten een
relatief grootdraagvlak binnen het landbouwkundig bedrijfsleven, alsmede binnen voorlichting en onderzoek. Desectorplannen dienenderhalve als richtsnoer gezien te worden
voor het realiseren vande doelstellingen van
het Meerjarenplan Gewasbescherming. De
mate van slagen van het plan is sterkafhankelijk van de vorderingen, die onderzoek en
voorlichting daarvoor moeten maken. Niet al
het onderzoek ten behoeve van een reductie
van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vindt plaats onder dit speerpunt,
want ook binnen 'vruchtwisseling en bodempathogenen'en'bedrijfssystemen'isveelvan
hetonderzoek gericht opdeze problematiek.
Onkruidbestrijding
Binnen dit cluster wordt al het onderzoek betreffende de onkruidbestrijding binnen het
PAGV en de ROC's uitgevoerd. Het doel is
omte komen tot systemen die bijdragen aan
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de reductie van het herbicidengebruik met
behoud of zelfs verbetering van deteelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van
bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin
past onderzoek aanzowel elementen van de
onkruidbestrijding alsook geïntegreerde aanpakopteelt- of bedrijfsniveau.
Geïntegreerde onkruidbestrijding in teelt-en
bedrijfsverband
De tot nu toe onderzochte mogelijkheden
voor een meer duurzame onkruidbestrijding
inteeltverband inaardappelen,granen,maïs,
peulvruchten, suikerbieten en witlof werden
op 12 november 1993 gepresenteerd tijdens
een themadag 'Duurzame onkruidbestrijding'. Detechnisch haalbare strategieën bleken ineenbedrijfseconomische analyse voor
verschillende typen bedrijven ook arbeidstechnisch haalbaar en soms zelfs economisch aantrekkelijk te zijn (met uitzondering
van maïs op een veehouderijbedrijf). Voor
een aantal gewassen moet de economische
en technische haalbaarheid van (andere)
strategieën nogverderonderbouwd ofverbeterdworden.
Onderzoek in 1993 leerde dat het aantal
werkgangen bij mechanische onkruidbestrijding in maïs inditwarme voorjaar nauwelijks
gereduceerd kon worden door de intervallen
tussen de egbewerkingen te verruimen of
eerder met de bestrijding te stoppen.Verruiming van de rijenafstand in Westerwolds- en
Engels raaigras en de teelt van zaaiuien op
rijen met50cmafstand bleken perspectief te
bieden. Indrie rassenconservenerwten bleek
in 1993 de rijenafstand bij middenlate of late
zaai ook zonder opbrengstverlies vergroot te
kunnenworden,maar nietbijvroegezaai.Op
kleigrond konhetonkruid indestamslabonen
geheel mechanisch bestreden worden enhet
herbicidengebruik in de suikerbieten geredu-

ceerdwordendoor ineenouder gewasteeggen. In 1993werden indegranen de meeste
onkruidsoorten (ook duist) door eggen met
80-90% bestreden. Verdere optimalisatie
danwei combinatie met lagere doseringen
herbiciden bijvroegzaaienof bijmoeilijkeonkruidsoorten, bleek echter nodig.
Optimalisatiemechanische onkruidbestrijding
Meerverdiepend onderzoek werd in1993uitgevoerd ten behoeve van een ruimere bruikbaarheid of ter voorbereiding op onderzoek
opteeltsysteemniveau.Onderdrogeomstandigheden op weinig verdichte grond kon dit
jaar geen verhoogd nachtvorstrisico na verschillende mechanische bewerkingenaangetoond worden. De gevoeligheid van onkruid
en gewas voor eggen hing duidelijk samen
met zaaidiepte, met planttype en ontwikkelingsstadium en met eg-instelling en rijsnelheid. Op zandgrond bleek de manier waarop
de eg ingezet wordt echter veel kritischer te
zijn dan op de klei. Eggen met geringe plantverliezen in suikerbieten kan vanaf het 4-6
blad stadium; daarbij worden de mogelijkhedenvoor meerstekende instellingen bepaald
door debodemconditie. Eggenvanaf hetmo-

ment dat de stamslabonen in de grond omhoog komen tot en met het kramstadium en
in de uien in kram- en vlagstadium, kostte te
veelplanten.
Aanpassing herbicidedoseringen enlagedoseringssystemen
Bespuitingen met een aangepaste herbicidedosering of meerdere bespuitingen met een
lagedosering,kunnen essentieel zijnomeen
meer duurzame onkruidbestrijding betrouwbaarder,flexibeler en/of economischer temaken.Omduurzame onkruidbestrijding inmaïs
economischer en flexibeler te maken, kan
een aantal egbewerkingen in gevoelige gewasstadia na opkomst mogelijk vervangen
worden door een laag gedoseerde bespuiting. Onderzoek metvier verschillende herbiciden inmaïs leerde datafhankelijkvan soort
en grootte onkruid met een achtste dosering
van drie van devier middelen nog circa95%
reductie van de onkruidbiomassa werd verkregen. Ook in de granen werden goede resultaten met lagere doseringenverkregen.
De omgevingsomstandigheden of een gevoelige periode in de ontwikkeling van sommige gewassen kan het noodzakelijk maken
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Eggenverbetert niet alleen deonkruidbestrijding maar ook destructuur van de
grond.
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omeen periode met behulpvan herbicidente
overbruggen. Daartoe werden lage doseringssystemen in aardappelen, graszaad,
kool, kroten, prei, stamslabonen, suikerbieten en uien verder ontwikkeld en/of getoetst.
Meerdere in een lage dosering systeem getoetste herbicidencombinaties in uien zijn inmiddels toegelaten. In een aantal gewassen
werd geprobeerd het bestrijdingsresultaat te
verbeteren door eenhulpstof toetevoegen.

bruiningsziekte bij karwij. Inhetveldisgeblekendatdoor legeringvan karwij het optreden
van de verbruiningsziekte wordt gestimuleerd. Indit verband kunnen door middel van
verlaging van de stikstofgift en de hoeveelheidzaaizaadde risico'sworden beperkt.
In 1993isop ROC Ebelsheerd één veldproef
metlagedoseringenfungiciden inwintertarwe
uitgevoerd, waarin cv Florida in één,twee of
vijf bespuitingen met 50% of 100% van de
normaledosering.Indeze proef bleekeenreductievan50%vandeadviesdoseringen van
Sportak Deltaen Matador mogelijk.

Screening herbiciden voorspecifieke problemen
Getracht werd om herbiciden te vinden die
bruikbaar zijn tegen onkruid in de teelt van
groeneasperge enterplaatsegezaaide knolvenkel en schorseneer en tegen graanopslag,ruwbeemdenkamilleingraszaad.Enkele
herbiciden blekengoedtoepasbaar ingroene
asperge en bieden ook perspectief (met uitzondering van dedalgronden) indiensimazin
wordtteruggetrokken. Deugdelijkheidsonderzoek inschorseneer en knolvenkel wordt gedurende 1994 afgerond en ten behoeve van
mogelijketoelatingsaanvragen aandefirma's
aangeboden. Onderzoek naar de bestrijding
van tarwe-opslag in veldbeemd heeft tot nu
toe geen bruikbare oplossing gegeven. Voor
een betere kamille-, ruwbeemd- en duistbestrijdingmetlaaggedoseerde nieuweherbiciden zijn de mogelijkheden groter en wordt
onderzoek ineen nieuw project voortgezet.

In opnieuw een jaar met veel Phytophthoradruk zijn drie proeven uitgevoerd gericht op
loofbescherming en twee proeven gericht op
knolbescherming. Daarbij is van een aantal
middelen de werking nagegaan bij verschillende doseringen. In de loofbeschermingsproeven is ook in twee intervallen gespoten;
wekelijks en volgens Prophy (een Phytophthora-waarschuwingsprogramma). Prophygaf
eenvergelijkbare tot iets betere bescherming
dan wekelijks spuiten en de hogere doseringengaven meer bescherming dande lagere,
met nametoende Phytophthora-druk toenam
inaugustus.Verschillen inknolaantasting hingen duidelijk samen met het tijdstip van loofaantasting en het weertype op dat moment.
Het ras Agria werd minder snel in het loof en
minder inde knollenaangetast dan Bintje.

Bovengrondse schimmelziekten in de akkerbouw

Bovengrondse schimmelziekten indevollegrondsgroenteteelt

Hetdoelvan hetonderzoek binnenditcluster
is om te komen tot systemen die bijdragen
aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en kwaliteit en de reductie van het
fungicidengebruik met behoudofzelfsverbetering van de teelttechnische duurzaamheid
binnen de grenzen van bedrijfseconomische
haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel elementen van de bestrijding vanschimmelziekten als aan een geïntegreerde aanpakopteelt- of bedrijfsniveau.
In 1993 werden veld, kas- en laboratoriumproeven uitgevoerd naar de beperking van
het optreden van en de schade door ver-

Deinvloed vanschimmelziekten opdekwaliteit van het produkt, alsmede het gebrek aan
specifieke kennisvande waardplant-parasiet
relaties in groentegewassen, zal betekenen
dat mogelijkheden als geleide bestrijding op
kortetermijngeenaltegrotevluchtzullennemen. Toch moet voor schimmels die veeleer
een opbrengst- dan een kwaliteitsverlagend
effect hebbenenzichviadeluchtverspreiden,
onderzoek worden verricht naar de samenhangtussen weersfactoren en aanwezigheid
van de schimmel. Via empirisch onderzoek
kunnen dan wellicht toch mogelijkheden ontstaanvoorgeleidebestrijding.
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In de spruitkoolproeven trad witte roest op,
waarbij gemiddeld 30%vandespruiten inhet
onbehandelde gedeelte werd aangetast. Enkele fungiciden blijken een bestrijdingseffect
tehebben.
Inhetveldonderzoek met broccoli,waarbijdiverse rassen werden onderzocht op gevoeligheidvoorschermrot insamenhang methet
gewastype, kwamen duidelijke verschillen
voor. Ineen proef gaf een bespuiting met bitterzout (MgS04) minder schermrot dan onbehandeld.
In1992ontstonder bijeenvlakveldsteelt van
Chinese kool duidelijk meer Erwinia invergelijking met de ruggenteelt. In 1993 was de
aantasting met Erwinia echter gering waardoor er geen verschillen zijn geconstateerd.
Het project wordtafgesloten.
IndepreiproevenmetroestbestrijdingteBreda
(NB) en Meterikse Veld (MV) zijn slechts
kleineverschillen gevondentussendetoegepaste fungiciden en verschillende spuitintervallen.
Er isgezocht naar mogelijkheden om papiervlekken te voorkomen door bodembedekking. In1993zijndiversesoorten levendeondergroeibekeken.Langzaamgroeiendegrassen gaven onvoldoende bodembedekking.
Door de vroege infectie met papiervlekken
(half augustus) ontstonden bij een aantalobjecten problemen. De proef is zeer zwaar
aangetast. Alleen deobjecten met eenexperimenteel doek en de objecten met ondergroei van een mengsel van gras en klaver
zijn nog redelijk. Na vier jaar onderzoek is
voldoende bekend. Het tussenbrengen van
stro isde meesteenvoudige oplossing. Daarnaast zijn er mogelijkheden met papiermulch
ofdoek. Levendeondergroei metgraskanalleen als dit wordt doodgespoten op het moment dat de bodembedekking voldoende is.
Begeleide introductie op beperkte schaal lijkt
indepraktijk mogelijk.
In prei zijn tevens teeltaspecten onderzocht,
zoals plantdiepte, plantleeftijd, aantal rijen
per bed, ruggenteelt, aanaarden en ondergroei met gras. Een vlotte 'weggroei' na het
planten van de prei geeft minder Phytophthora pom. De plantdiepte speelt hierbij de
grootsterol.

In 1993werd inzet geleverdten behoeve van
de praktijkintroductie van het door het PAGV
ontwikkelde systeem voor geleide bestrijding
van bladvlekkenziekte in zaaiuien. Dit ATCSIVAK project heeft plaats gevonden in vier
regio's. Opnieuw bleek het systeem tot een
besparing te hebben geleid, zonder opbrengstverlies. In 1994zal opnieuw enigeinzetvoor dit project geleverdworden.
Gebleken is dat voor de bestrijding van Phytophthoracryptogea bijdetrekvanwitlof een
behandeling vóór opslag van de wortels met
diversechemische middelenonvoldoende effectief is. Toevoeging van een desinfectiemiddel aan het proceswater lijktwel perspectief te bieden om aantasting door Phytophthoracryptogeatereduceren.
Doortoepassingvancalciumchloride(CaCI2)
kan de aantasting door natrotbacteriën tijdens de trek van witlof worden teruggedrongen.Hetmeesteffectief iseendompelbehandeling bij het begin van de bewaring. De effecten zijn kleiner bij stikstofarme wortels en
worden groter naarmate de wortels langer
zijnbewaard.
Vanaf 1988 is afvoeren van gewasresten bij
deteelt van ijsslavergeleken met niet-afvoeren. Afvoeren geeft minder smet (met name
Sclerotinia) en minder onkruid. Een betere
kwaliteit is niet aangetoond. Afvoeren heeft
invloed op stikstofhuishouding omdat ook
perspotten afgevoerdworden.
Plagen
Binnen deze cluster wordt het onderzoek betreffende de bestrijding van plagen bij de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt binnen
het PAGV en de ROC's uitgevoerd. Het doel
van het onderzoek binnen deze cluster isom
te komen tot systemen die bijdragen aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en
kwaliteit en de reductie van het insekticidengebruik met behoud of zelfs verbetering van
de teelttechnische duurzaamheid binnen de
grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel elementenvandebestrijdingvanplagenalsaan
een geïntegreerde aanpak op teelt- of bedrijfsniveau.
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Gefilmcoat zaad van prei met de insekticiden
benfuracarb 50en75gram pereenheid zaad
gaf een gelijke bescherming tegen de made
vandeuievliegalsdetraditionele grond-plus
gewasbehandeling. Sinds 1993 is het middel
benfuracarb ineendoseringvan50 gram per
eenheid preizaadtoegelaten enwordt gecoat
zaaddoor detuinders gebruikt.
Op verschillende plaatsen is in 1993 aandacht besteed aan proeven met trips in prei
en kool. Oriënterend onderzoek in prei aan
vier insekticiden gericht op de fytotoxiciteit
voor het gewas en effectiviteit tegen tripsen
leverde hoopvolle resultatenop.
Ineeneerste proefjaar zijngeen bestrijdingseffecten van Mycotal op trips in prei geconstateerd. Deomstandigheden invollegrondsteelten zijn soms problematisch voor deze
schimmel.
In nauwe samenwerking met het IPO-DLO
wordt onderzoek verricht naar de effecten
van ondergroei in prei op met name plaaginsekten zoals trips. In 1993 is gekeken naar
de mogelijkheden om met ondergroei in prei
een geringere concurrentie maar toch voldoende tripsbestrijding te krijgen. De tripspopulatie werd aanvankelijk goed onderdrukt. Eind augustus stierf de klaver van nature af. Dit leidde tot tripsschade in het
geoogste produkt.
Tripsbestrijding door ondergroei (klaver) in
kool gaf in 1992 door concurrentie een opbrengstreductie van 43%. Daarnaast is geen
koolvan kwaliteit Igeoogstvanwege detripsaantasting. De bestrijding van trips was onvoldoende. Ook in 1993was de concurrentie
hoog.
Uit onderzoek isgebleken,dat de coatingtegen koolvlieg in spruitkool ook bij vroeg
zaaienen planten uitstekend voldoet.
Uit onderzoek naar de bestrijding van bladluis in ijssla door middel van gepilleerd zaad
met insekticiden blijkt dat het gewas gedurendezesàzevenwekenvrij blijftvanluizen.
Het schimmelpreparaat Vertalec heeft evenals alle toegepaste chemische middelen niet
voldaan ter bestrijding van bladluizen in ijssla.
Hetonderzoektenbehoevevande mogelijke
ontwikkeling van een systeem van geleide
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bestrijding van wortelvlieg in peen richt zich
ophetbepalenvandepopulatiedichtheid van
dewortelvlieg (tweede enderde vlucht) inrelatie met mogelijke aantasting (wormstekigheid). Hetverschijnen vandewortelvlieg was
in 1992 door een temperatuursmodel (U.K.)
vanaf 1 februari tot op enkele dagen nauwkeurig te voorspellen. Een groot aantal percelen in Nederland (90%) heeft een dermate
lage infectiedruk dat een bestrijding niet nodig is.Toetsingvandeschadedrempel isnog
onvoldoende. In 1993 werd op 109 percelen
in de peenproducerende regio's hetverschijnen van de wortelvlieg gesignaleerd, waarbij
in73 percelen het volledige concept van een
geleide bestrijding is toegepast. De 'Groene
Vlieg' heeft in circa 110 percelen commercieelgeadviseerd.
Bestrijding van slakken in bieten met Mesurol-korrelsgeeftweleenreductieinhetaantal
slakken ten opzichte van de onbehandelde
veldjes, maar geen verschillen in het aantal
planten perm 2 .
Tegen de verwachting inwerden op het fijne
zaaibed betrouwbaar meer slakken geconstateerd dan op het grove zaaibed in de
herfsteninenkelegevallen inhetvoorjaar. In
potproeven met gecoat tarwezaad en slakkenblijkt eenaantal middeleneenhoge mate
van bescherming te geven tegen slakken.
Twee middelen zijn in spruitkool als gewasbehandelingen tegen slakken getest. De gekozen doseringen en spuitintervallen leverdengeen betrouwbareverschillenop.
Toedieningvanchemische gewasbeschermingsmiddelen
Het doel van dit cluster is om binnen enkele
jaren te komen tot meer inzicht en kennis
over de relatie tussen spuittechniek, depositie,dosiseneffectvanchemische bestrijding,
alsmede over de effecten op de emissies
naar de omgeving. Deverwachting is,dat dit
op korte termijn zal leiden tot een reductie
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
de praktijk. Dit kan niet voor alle combinaties
van de in Nederland voorkomende gewassen, ziekten/plagen en chemische bestrijdingsmiddelen uitgezocht worden. Het on-

derzoek doeltderhalveopeenbeperkt aantal
gewassen, ziekten/plagen en pesticiden.
Deze zijn zo gekozen, dat ze model kunnen
staan voor veel andere combinaties. Bovendien wordt zoveel mogelijk getracht, om die
combinaties te onderzoeken waarin momenteel betrekkelijk veel pesticiden worden gebruikt, voor zover dit onderzoekstechnisch
verantwoord en realiseerbaar is.In 1991 isin
het kader van additionele financiering vanuit
het onderzoeksprogramma MJPG gestart
met een samenwerkingsprogramma waarin
de proefstations, IMAG-DLO, SC-DLO en
AB-DLO vertegenwoordigd zijn. Na 1994 zal
verslaggeving vaneen belangrijk deelvandit
onderzoek plaatsvinden. Vervolgens zal bekeken worden in hoeverre voortzetting zinvol
enwenselijk is.
Biologischetoetsing:
In 1993 is in de meeste proeven, in meer of
mindere mate, ziekte-aantasting voorgekomen. Ditheeft geresulteerd ineenaantal verschillen tussen de doseringen, intervallen en
in een enkel geval de techniek. Een aantal
proevenwordt nader toegelicht.

ROC 'De Kandelaar", aardappel - Phytophthora: Aantasting in het blad en een zeer
zware aantasting in de knollen. Verwerking
vanzowel blad- als knolaantasting levert een
dosiseffect op, 50% geeft een zwaardere
aantasting dan75en 100%.
ROC 'Kollumerwaard', aardappel - Phytophthora:Eenzeerzwarebladaantastingenzware
knolaantasting. Dit resulteerde in een dosiseffect; 75% en 50% geven beide een slechtere bescherming dan 100%,eneenintervaleffect van 14 dagen geeft ook een slechtere
bescherming danéénvan7dagen. Uitderesultaten blijkt geeneffect vandetechniek.
Oostwaardhoeve, aardappel - Phytophthora:
Zwareaantasting zichtbaar inde bladaantasting eneenzeerzware knolaantasting. Uitde
voorlopige verwerking vande resultaten blijkt
een dosiseffect zowel in het blad als de knol,
75% dosering is beter dan 50% en 25%dosering. Over het effect van de techniek kan
noggeen uitspraak wordengedaan.
ROC 'DeWaag',tulp -vuur: Evenals in 1992,
is er ook dit jaar een lage aantasting; verschillen zijn zichtbaar zowel in de bladaantastingalsindeopbrengsttussendoseringen,

Met luchtondersteuning kan wellicht vermindering van het fungicide-gebruik
worden bereikt.
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25%isslechterdan 100%en50%.Daarnaast
blijkt 150literperhabeterdan300literperha.
Er isgeenduidelijk techniek-effect zichtbaar.
ROC 'De Waag', lelie - vuur: Aantasting in
alle velden;er zijnverschillen zichtbaar inde
bladaantasting enindeopbrengst tussendoseringen, 100%isbeter dan 50%en 300 liter
per ha beter dan 600 en 150 liter per ha.
Geentechniek-effect zichtbaar.
ROC 'Westmaas',tarwe - roest: Ertradafgelopen jaar een zware roestaantasting op. In
het veld was een doseringseffect zichtbaar.
Bijglobale beoordeling vandeaantastingscijfers lijkt ook een techniek-effect aanwezig te
zijn. De aantastings- en opbrengstgegevens
moeten nogstatistisch verwerktworden.
ROC'Breda',prei-roest: Lichte roestaantasting in prei, zodat alleen verschil tussen behandeldenonbehandeldzichtbaarwas.
PAGV Lelystad, ui - bladvlekkenziekte: Door
tekort aan menskracht isslechts de helft van
de geplande veldproef uitgevoerd. Alleen de
14-daagse bespuitingen zijn verricht. Er trad
een zware aantasting op. Het onbehandelde
object is zwaarder aangetast dan de behandelde objecten. De gegevens moeten nog
verderworden verwerkt.
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Technischemetingen van depositie:
Uit de resultaten blijkt dat met luchtondersteuning een ander depositie-patroon ontstaat. De depositie is groter en er ontstaat
een andere verdeling binnen het gewas. De
verschillen in depositie-patronen zijn echter
bij deze opzet van het onderzoek niet groot
genoeg om een reductie van 25% middel te
realiseren, die als doseringstrappen in de
proevenzijnopgenomen.
In samenwerking met het IMAG en TFDL is
verder gekeken naar de mogelijkheden van
beeldanalyse voor de verwerking van watergevoelig papier voor druppelgroottewaamemingen. Uit de verwerking van het watergevoelige papier blijktdatdegemeten kwantitatieve verschillen tussen behandelingen ook
naar voren komen in het aantal druppels en
dedruppelgrootteverdeling via beeldanalyse.
Op de spuitbaan zijn metingen gedaan betreffende de doordringing van de spuitvloeistof door insektengaas. Met polyethyleen insektengaas indriemaaswijdtenenverschillen
in hoeveelheid vloeistof is de doorlatendheid
gemeten.

Optimalisering van gebruik en vermindering vanemissiesvan nutriënten
Inleiding
Indeafgelopen periode ismeer en meer duidelijk geworden, dat de hoeveelheden en
wijze van toediening van meststoffen in de
praktijk kunnen leiden tot ongewenste emissies naar het milieu (grond,water, lucht). Dit
geldt vooralsnog in duidelijke mate voor de
elementen stikstof en ook voor fosfaat. Voor
andere nutriënten, zoals kalium, zijn nog
geen grote knelpunten vastgesteld, afgezien
van deverontreinigingen die met deverschillende meststoffen inbepaalde gevallen meegegeven worden (met name zware metalen).
De grootste problemen met nutriëntenemissies treden onmiskenbaar op bij de ruwvoederproduktie (weiland en maïsland). Daarnaast kennen we ook binnen de akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt in een aantal
gevallen problemen met de optimale benutting van meststoffen en de emissies van de
nutriënten naar hetmilieu.
Toepassing vandierlijke mest indeakkerbouwende vollegrondsgroenteteelt
Dierlijke mest is de laatste jaren een steeds
goedkopere meststof gewordenvoorveelakkerbouwers. Om het gebruik van de goedkope meststof in de akkerbouw op een verantwoorde wijze plaats te laten vinden, is
daarom onderzoek gewenst naar verhoging
vandebenuttingvanstikstof uit mest.
Op zware gronden betekent dit dat zal moeten worden nagegaan of door een voorjaarstoediening de efficiëntie kan worden verhoogd. Ook op zandgronden waar de mest
veelal in het voorjaar wordt toegediend, blijft
de benutting van nutriënten uit mest de nodige aandacht verdienen. Met name bij gewassen met een trage wortelontwikkeling
(onder andere maïs) kunnen zich tijdelijk tekortenvoordoen wanneer demestdiepwordt

toegediend. Er zal gezocht moeten worden
naar toedieningstechnieken waarbij een
snelle onderschepping van de in de mest
aanwezige nutriënten mogelijk is waardoor
kunstmestaanvullingen of overdoseringen
achterwege kunnen blijven. Het onderzoek
binnenditclusterzalmoetenleidentot inzicht
enaanbevelingen met betrekkingtot detechniekvandetoediening vandierlijke mest, het
bouwplan, het gewas, het tijdstip en de hoeveelheid. In de afweging zullen naast de milieuhygiënische aspecten (nitraatuitspoeling,
ammoniakemissies) ook aspecten als fysische en chemische bodemvruchtbaarheid,
gewasgroei en produktkwaliteit, planning en
bedrijfseconomische haalbaarheid worden
betrokken.
Hetonderzoek tenbehoevevandeontwikkelingvan een adviessysteem voor het gebruik
vandierlijke mest indeakkerbouw isafgesloten. Van drie locaties (KP, WG en WR) rest
nog de verslaglegging, die in 1994 zal wordenafgerond.
Voor het onderzoek naar ondiepe toediening
van organische mest op maïsland is in 1993
een nieuwe proef aangelegd waarin met een
nauwere tandafstand van de bouwlandinjecteur is gewerkt. Ondiepe injectie na ploegen
leidde niet tot een beter resultaat dan het
(diep) wegploegen van mest. Mogelijk zijnde
geringe opbrengstverschillen een gevolg van
dezeergunstigegroei-omstandigheden inde
voorzomer.
In 1993 is in de gewassen wintertarwe, zomertarwe en zomergerst gekeken naar de
mogelijkheden en effecten van voorjaarstoediening van dierlijke mest. Het gebruik van
een zodebemester leidde intwee van devier
proeven tot een betrouwbaar lagere opbrengst dan wanneer met kunstmest was
voorzien in de stikstofbehoefte. De opbrengstderving is waarschijnlijk een gevolg
van rijschade en een te late stikstofvoorzie-
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ning (met name bij zomergerst). Het gebruik
van de sleepslangenmachine leidde minder
snel tot opbrengstdervingen. In één proef is
ook een sleufkoutermachine ingezet (RH,
wintertarwe). Er was geen verschil in opbrengst met het gebruik van de zodebemester. Op ROC 't Kompas heeft een vergelijking
plaatsgevonden tussen varkens- en kippedrijfmest (twee proeven). Tevens is gekeken
naar effecten van chloor, met name wat betreft chloorschade in aardappelen (één
proef). De werking van beide mestsoorten
bleek goed te voorspellen op basis van het
minerale stikstofgehalte. Van rest-effecten
bleek geenspraketezijn. In 1993 isondanks
de droge omstandigheden in de voorzomer
geenchloorschade waargenomen.
Optimalisering van de fosfaat- en kalibemestingenandere bemestingsaspecten
Inditclusterwordenprojecten uitgevoerd,die
tot doel hebben om de benutting van kali en
fosfaat en eventuele andere meststoffen te
optimaliseren. Gezien de keuze die in het
praktijkonderzoek vooralsnoggemaakt is,om
in eerste instantie vooral energie te stoppen
in de vraagstukken rond stikstofbemesting,
wordttotophedenweiniggeïnvesteerd inonderzoek binnen dit cluster. Wel wordt een
aantal proefvelden metfosfaat- en/of kalitrappen opgebouwd of in stand gehouden. Óp
een aantal van deze proefvelden wordt extensief onderzoek verricht door het PAGV en
de ROC's.
Ter voorbereiding van het eventueel te starten onderzoek aan de elementen fosfaat en
kali zullen in 1994 bureaustudies worden uitgevoerd naardestandvande kennis waaruit
mogelijk onderzoeksvragen voortkomen.
De extern gefinancierde veldproeven gericht
op de vaststelling van de gebruikswaarde
van GFT-compost hebben huntweede oogst
jaar gehad. Eén van de vier proefvelden ('t
Kompas) isinvereenvoudigde opzetvoortgezet. Er zijn in 1993 nauwelijks effecten van
GFT-compost opdeopbrengst gevonden.
In 1993 is op het fosfaatveld van de Kandelaar onderzoek gedaan naar de fosfaatbemesting van stamslabonen. Met name het
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AB-DLO (voormalig IB-DLO) voert dit onderzoek uit. Op de van Bemmelenhoeve werd
door middelvaneenlaagsgewijze bemonstering op het kalitrappenproefveld gekeken
naar de mogelijke uitspoeling van kali onder
de verschillende niveaus. Uit bemonstering
tot één meter diepte blijkt,dat bijhoge kaligiften hetgehele profielsterkverrijkt ismet kali.
Optimalisering van de stikstofbemesting
ter reductie van de nitraatuitspoeling en
verbetering vande produktkwaliteit
Doel van dit cluster is om rendabele methoden en systemen te ontwerpen die deverliezen naar het milieu (water) en de nitraatgehalten van de produkten op maatschappelijk
aanvaardbare niveaus brengen.Deprojecten
binnen dit cluster zijn in drie categorieën te
verdelen:
- plaatsingvande stikstof,
- afstemming in hoeveelheid en tijd op basis
van het aanbod enerzijds en de behoefte
vande plant anderzijds,
- de (onvermijdelijke) verliezen behoeden
voor uitspoeling met behulp van tussengewassen endergelijke.
In juni is het 'Raamplan stikstofonderzoek
PAGV en ROC's' in concept gereed gekomen.Ditconcept isdoorde Programmeringscommissie gebruikt als leidraad voor de prioriteitsstelling van voorgestelde onderzoeksprojecten. Tijdens het Centrale Gesprek
Bemesting zijn naar aanleiding hiervan keuzes gemaakt voor deafsluiting,de voortgang
of destartvan onderzoeksprojecten.
Hetonderzoek naardeverhogingvande efficiëntie van de stikstofbemesting bij aardappelen door middel van rijenbemesting is als
gevolg van het tot op heden ontbreken van
geschikte rijenbemestingsapparatuur afgesloten met een drietal proeven waarin drie
verschillende N-maatsoorten als breedwerpigetoediening zijnvergeleken.
De eerste ervaringen met AHL-bespuitingen
bij enkele aardappelrassen zijn niet teleurstellend.
Inhetkadervanhetonderzoek naaroptimalisatie van N-voeding fabrieksaardappelen
met behulp van nitraatbepaling in bladsteel-

tjes zijn in 1993vier verificatieproeven uitgevoerd; twee op zand- en twee op dalgrond.
Doel van dit onderzoek is, om de voorlopige
referentielijn voor het nitraatgehalte in bladstelengedurende hetgroeiseizoentetoetsen.
Eenvoorlopige conclusie uitdeze proevenis,
dat waarschijnlijk met één lijn voor alle fabrieksrassen kanwordenvolstaan.
Door plaatsing van de stikstofmeststof in de
snijmaïs werd de stikstofopbrengst verhoogd
endaardoor ook de N-recovery.
In het onderzoek naar de stikstofbemesting
van vollegrondsgroenten wordt in eerste instantie gezocht naar de optimale stikstofgift
voor een bepaald groentegewas op een bepaalde grondsoort. Daarbij worden (in samenwerking met AB-DLO en LUW) de stikstofstromen in grond én gewas gevolgd. Als
resultaten van hetonderzoek inbeide projecten worden N-bijmestsystemen (NBS) ontwikkeld. In het afgelopen jaar is dit gebeurd
bij groenselderij, vroege spinazie, broccoli,
sla,spruitkool,prei, ijsbergsla enspitskool.

In prei is gebleken dat het niveau van de
streefwaarde weinig invloed heeft op de uiteindelijke produktie of kwaliteit. Het tijdstip
van bemonsteren is veel belangrijker. Door
uitspoeling wordt het NBS prei sterk beïnvloed. In 1994 zal daarom meer naar de effecten van hettijdstip van monsteren worden
gekeken. Daarnaast is in 1993 ervaring opgedaan met over-gewas-bespuitingen van
ureum.
Inkader van een EG-project werd onderzoek
uitgevoerd naar het effect van het stikstofaanbod bij ijssla in relatie tot het NBS en de
nalevering vanstikstof uitoogstresten vandiverse gewassen. Van het onderzoek gedurende de periodefebruari 1992tot en metfebruari 1993 is een verslag gemaakt voor de
EG-commissie. In oktober 1993 is gestart
met een onderzoek naar de invloed van verschillende behandelingen van gewasresten
van spruitkool op de mate van N-mineralisatie.
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Detoepassingvan informatica
Inleiding
De mogelijkheden die de informatica biedt,
voegen een geheel nieuwe dimensie toe aan
de kennisoverdracht naar de voorlichting en
de ondernemers in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Toch komendeontwikkelingenvanautomatisering inde akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt in vergelijking
met andere sectoren slechts langzaam op
gang.Vooreendeelisdittoeteschrijven aan
hetspecifieke karaktervandebedrijvenwaar
veel informatie hoogstens enkele malen per
jaarwordt gebruikt.
Informatie zal echter voor de agrarisch ondernemer in de toekomst steeds belangrijker
wordenomdecontinuïteitvanzijn bedrijf veilig te stellen. Immers de marges tussen opbrengsten en kosten verslechteren structureel en niet alleen aan de produkten worden
steeds strengere eisen gesteld, maar ook
aan de produktiewijze. Informatica-toepassingen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Dit geldt onder meer voor
plaatsspecifieke advisering voor de beheersing van ziekten en plagen, waarbij van alle
kennisdieopdetailniveau beschikbaar is,gebruik kanworden gemaakt.
De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
diegerichtzijnopdetoepassingvan informatica zijn veelal gebaseerd op het informatiemodel"OpenTeelten"-bedrijf. Het informatiemodel iseen gedetailleerde beschrijving van
activiteiten dieop het landbouwbedrijf plaatsvinden en van de gegevens die daarbij van
belang zijn. Hoofddoel van dit model is de
uniformering van rekenregels, begrippen en
definities, waarmee de basis is gelegd voor
de verdere ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.
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De ontwikkeling van informaticatoepassingen voor het overdragen vanteelttechnische informatie
De afgelopen jaren is veel energie gestoken
in de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen. Hetmerendeelvandeprojecten isextraondersteund vanuit het InformaticaStimuleringsplan van de overheid. De projecten
zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
vandetakorganisaties SIVAKenSITUdielaterzijnopgegaan inhetAgrarisch Telematica
Centrum. De inbreng van het PAGV was
voornamelijk inhoudelijk. Demateriekennis is
aangeleverd, geanalyseerd en gestructureerd. Vervolgens zijn de functionele specificaties beschreven en is meegewerkt aan het
testenvandesystemen.
In het kader van kennisonderhoud van de
teeltbegeleidingssystemen BETA (suikerbieten) en CERA (granen) zijn de rasgegevens
en de gewasbeschermingsinformatie voor
onkruiden, ziekten en plagen aangepast. Bij
de ontwikkeling van KOBAS is een nieuwe object georiënteerde - versie van Dataflex
gebruikt,waarmee hetmogelijkwasom beter
onderhoudbare programma's te maken.Voor
die onderdelen die ook in BETA en CERA
voorkomen, zijn de modules zodanig ontworpen dat ze makkelijk zijn om te zetten naar
anderegewassen.Devermarktingvan BETA
enCERA door GITS iswegens opheffing van
dieorganisatie stilkomenteliggen.In1993is
een intern verslag over de analyse van de
ontwikkeling van de teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemen geschreven. Een verslag
over de inhoudvan BETA, CERA en KOBAS
zal in 1994worden gepubliceerd.
In 1993 is het teeltbegeleidingssysteem KOBAS voor bloemkool en spruitkool gerealiseerd en in onderdelen getest door tuinders
envoorlichters. Erisveelaandacht geschonkenaan hetonderdeel teeltplanning in relatie

met rassenkeuze. Dit onderdeel is nieuw in
vergelijking met BETA en CERA. Voorts is
vanuit het project veel aandacht geschonken
aan de begeleiding van de klankbordgroepen. Opmerkingen uit de praktijk en suggestiesvoorverbetering zullenzomogelijk leiden
tot enige aanpassingen. De verbeterde versie van KOBAS zal in 1994 opnieuw in de
praktijkworden getest.
HetATC issamen met het aardappelbedrijfslevengestart met een automatiseringsproject
betreffende de informatievoorziening in de
aardappelteelt. Centraal in het project staat
de uitwisseling (en verwerking) van gegevens en berichten tussen teler en handelshuis en andere organisaties. In de fase van
informatie-analyse is medewerking verleend
door het PAGVomeenzogoedmogelijke afstemming van gegevens te verkrijgen met
adviessystemen of prototypes hiervan voor
de beheersing van aardappelmoeheid en
Phytophthora.
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem ter beheersing van bodempathogenen
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van
een beslissingsondersteunend systeem voor
deaardappelmoeheidsproblematiek(TERRA).
Dit project maakt deel uitvan het onderzoekprogramma Bodemgezondheid,waarin wordt
samengewerkt met LEI-DLO, HLB, AB-DLO
en IPO-DLO. Binnen dit programma vindt in
een aantal basisprojecten onderzoek plaats
naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en schaderelaties. Het project TERRA is te beschouwen als een synthese
waarin de resultaten van de basisprojecten
worden samengevoegd in een prototype van
eenbeslissingsondersteunend systeem.
Na afronding van de informatie-analyse in
1992 is een tweetal activiteiten opgepakt en
in 1993voortgezet:
- Kennisanalyse. In samenwerking met het
IPO-DLO is begonnen met een uitvoerige
analysevandekennisover aardappelmoeheid (onder andere bemonstering, schade
en populatiedynamica). Door ziekte heeft

dit traject een forse vertraging opgelopen.
Eind 1993 is een concept beschrijving van
het kwantitatieve deel van de materiekennis opgeleverd. Tevens is het functioneel
ontwerp van de adviesmodule rassenkeuze uitgewerkt.
- Realisatieprototype. Enkele fundamentele
onderdelen voor de realisatie van het prototype zijn in 1993 afgerond, te weten de
databank en het registratieprogramma.
Voorts iseenbegingemaakt metde uitwerking van een aantal procedures die in het
onderdeel voor de advisering van rassenkeuzemoetenwordenopgenomen.
Bij de ontwikkeling van het prototype is in
eerste instantie gekozen voor de uitwerking
op basis van rechthoekige percelen en bemonstering volgens het stroken-systeem. Dit
betekent dat het eerste prototype overwegend bruikbaar isvoor bedrijven inde kleigebieden. Na realisatie entestenvan hetprototype in 1994, zal gepoogd worden om de
functionaliteit teverbreden.
Alsaanvulling ophetprototypeTERRA wordt
door HLB en DACOM een databank en tevens validatie-/evaluatiesysteem ontwikkeld,
met extra ondersteuning vanuit de herstructurering akkerbouw. Met dit systeem kunnen
naast de perceelsspecifieke informatie ook
de analyseresultaten van percelen en de
voordiepercelendoorTERRA gegenereerde
adviezen en voorspellingen (bijvoorbeeld
populatie-ontwikkeling aardappelcysteaaltjes) worden opgeslagen. Op basis van vergelijking en analyse van voorspellingen en
adviezen enerzijds en waarnemingen achteraf anderzijds kunnenomissies inhetbegeleidingssysteem worden opgespoord en aangepast.Tevens kanhet indetoekomst dienst
doen als een monitoringssysteemvoor aardappelmoeheid enandere bodemziekten.
Het belang van plaatsgebonden informatie is
onomstotelijk aangetoond tijdens de ontwikkeling vanTERRA. Opsoftwarematig gebied
zijn voor deze problematiek geschikte pakketten beschikbaar, de Geografische Informatiesystemen. In samenwerking met SIVAK, DACOM,GEON en SC-DLO iseende-
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Voor een perceelsspecifiek advies isplaatsgebonden informatie noodzakelijk.

monstratiemodel ontwikkeld en getest om de
bruikbaarheid van geografische informatiesystemen in de akkerbouw na te gaan. Het
ontwikkelde demonstratiemodel heeft inhoudelijkaandeverwachtingen voldaan.Voorintroductie in de praktijk en integratie met systemen alsTERRA isechter eenaantalverbeteringen (prestatie/snelheid) noodzakelijk.
Ontwikkelingen in de informatiemodellen
en -behoeften
Het onderzoek op het gebied van informatiemodellen is vrijwel afgerond. Het accent is
steeds verder verlegd naar de informatiebehoefte en managementvraagstukken, onder
andere op het gebied van risico en evaluatie
van bedrijfseconomische kengetallen (onder
andere mechanisatie) ten behoeve van het
management. Ook isde ontwikkeling en verdieping van adviesmodellen op het gebied
van gewasbescherming, onkruidbestrijding
en bemesting een belangrijk aandachtsveld
omdetoegevoegdewaardevanadviessystemenvoor de praktijkte kunnenvergroten.
Het onderzoek naar de invloed van het weer
en de toepassing van gewasbeschermings68

middelen heeft in 1993 veel aandacht gehad
en heeft geresulteerd in een verslag en een
groot aantal inleidingen voor de voorlichting
en de praktijk. In het onderzoek is gekeken
naar enkele verbanden tussen de weerparameters in het gewas en de weerparameters
zoals die worden gemeten op standaardhoogte.Verder zijnde relatiestussen gewasbeschermingsmiddelen en weerparameters,
vertaald naargewasniveau,beschreven.Ook
internationaal heeft dit onderwerp veel belangstelling, getuige de onlangs gehouden
workshop over Computer-based DSS for
CropProtectionte Parma (Italië) endehieruit
voortvloeiende contacten enafspraken.
Voor eenoptimale beheersing van onkruiden
in het bouwplan door middel van chemische
en mechanische teelthandelingen is inzicht
nodig in onder andere de concurrentie tussen onkruid en gewas en de populatiedynamica van onkruiden. Er is nagegaan hoe simulatiemodellen voorditdoelingezet kunnen
worden. De samenwerking met het AB-DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO) met betrekking tot modelontwikkeling en het verzamelen van parameters zal worden geïntensiveerd.

In 1993zijn op enkele ROC's verificatieproeven aangelegd om het ontwikkelde model
voor geleide ziektebestrijding in zomer- en
wintergerst te toetsen. Doordat verificatie
slechts inbeperkte mate mogelijk was,zullen
in 1994 wederom enkele verificatieproeven
wordenaangelegd om hetontwikkelde model
voor meerdere rassen te toetsen en zonodig
bijtestellen.
In het door de EG gefinancierde onderzoek
op het gebied van beslissingsondersteunende systemen voor granen is in 1993 gewerkt aan de ontwikkeling van een informatiemodelGewasbescherming. Hetinformatiemodel Open Teelten en het informatiemodel
CERA hebben hiervoor als basis gediend.
Het informatiemodel Gewasbescherming
(beschreven in het Engels) is vervolgens samen met INIA (Spanje) vertaald voor toepassing in de Zuidelijke landen van de EG. Dit
EG-project zal begin 1994 worden afgesloten, waarna getracht zalworden door middel
van een 'concerted action' de uitwisseling
van kennisenervaringtecontinueren.
Samen methet LEIendevakgroepenAgrarische Bedrijfseconomie en Voorlichtingskunde
vande LUW iseenproject voorbereid omonderzoekteverrichten naar risico-analyse engedrag bij omschakeling naar duurzame
landbouw. Voor dit project wordt een medewerker van de LUW aangesteld die gedurende circa twee jaar bij het PAGV zal worden gedetacheerd. In eerste instantie is het
onderzoek vooral gericht opontwikkeling van
een methodiek om risico's te kwantificeren.
Aansluitend zal worden begonnen met de

analysevanhet beschikbare materiaal uithet
bedrijfssystemen-onderzoek.
Deontwikkeling van groeimodellen
Metdeontwikkelingvan groeimodellen wordt
de gewaskennis gestructureerd in kaart gebracht en beschreven als mathematische expressie van vele parameters. Groeimodellen
kunnen verder onderzoek ondersteunen omdat de geformaliseerde kennis gestructureerd wordt vastgelegd. Een groeimodel kan
gezien worden als een kennismodel voor de
gewasonderzoeker. Ook kunnengroeimodellen bruikbaar zijn voor de voorlichting en de
praktijk, bijvoorbeeld bijteeltbegeleidingssystemen en adviessystemen voor bepaalde
ziekten enplagen.
De verzamelde gegevens over het verloop
van de opbrengst en de knolsortering van
pootaardappelen zijn geanalyseerd en bewerkt. Op basis van deze gegevens is een
eenvoudig computerprogramma ontwikkeld,
dat als hulpmiddel kan dienen om de optimaleloofvernietigingsdatumvasttestellen.
Bij spruitkool is verder gewerkt aan de verwerking van drie jaar proefveldgegevens. In
1994zalop basisvandezegegevens eensimulatiemodel van het gewas spruitkool wordenontwikkeld.
Ook voor peen wordt verder gewerkt aan de
analyse van proefveldgegevens en aan de
ontwikkelingvaneengroeimodelwaarbijonder
verschillende groei-omstandigheden de opbrengstensorteringvoorspeldkunnenworden.
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Proefbedrijf 1993
De algemene malaise in de sectoren akkerbouw envollegrondsgroenteteelt hadookzijn
weerslag op het proefbedrijf. Dit betekende
niet dat daardoor minder werk uitgevoerd
moestworden, maarweldat hetbudgetkrapperwasbemeten.Inanderejarenwaseraan
het eindvan hetjaar nogwel eens watfinanciële ruimte om ietsextra's aanteschaffen of
alwat bestellingen tedoenvoor hetvolgende
jaar. Doorde lage prijzenvandediverseProdukten kon dit jaar echter minder geld uitgegeven worden dan was begroot, om toch
maar binnen het begrote bedrijfsverlies van
het totale PAGV te blijven. Een complicatie
hierbij was nog de onduidelijkheid of het
PAGV in het kader van de Mac Sharry-regelingen in aanmerking zou komen voor een
braakvergoeding, omdat het PAGV in juridische zin geen eigenaar of pachter zou zijn.
Omdat in 1993 ruim 17 hawas braakgelegd,
zouditmogelijk eengrotetegenvaller kunnen
betekenen.Weliswaar werden deze percelen
grotendeels ingezaaid met een non-foodgewas, maar financieel gezien leverde dit weinigop.

Hetweer
Zoals reedswerd opgemerkt, was de tweede
helft van het jaar erg nat. Met name juli, augustus,september endecember sprongen er
wat dat betreft uit. De totale hoeveelheid
neerslagover 1993bedroeg864mm;eenrecordhoogte in de periode vanaf 1972. Een
bijna logisch gevolg hiervan was dat de temperatuur in deze tweede helft ook ruimschootsonder het langjariggemiddelde bleef,
metuitzonderingvandecember. Gelukkigwas
niet alles kommer en kwel, want de eerste
helft van hetjaar wasjuist erg mooi en inhet
voorjaar aan de droge kant. De eerste zomerse dagen (boven25°C) werden eind april
al geregistreerd (drie), in mei enjuni volgden
er nog zeven (respectievelijk vier en drie),
terwijlde laatstezomerse dagvan hetjaar op
4juliwerdgeregistreerd.
In de figuren 1en 2 wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde hoeveelheid
neerslagendetemperaturen.
De praktijkgewassen

Naastdealgemene malaise speeldenookde
natte weersomstandigheden in de tweede
helft van het jaar het proefbedrijf parten. Uiteindelijk zijn wel alle gewassen geoogst alsmede de meeste proeven enviel de kwaliteit
gezien de omstandigheden nog niet eenstegen. Het kostte echter menig uurtje extra en
aanzienlijk meer inspanning. Aan het einde
van het jaar waren de noodzakelijke buitenwerkzaamheden klaar, behalve het wintervoorploegen.
Wat de aanschaffingen betreft kan gemeld
worden dat voor de afdeling proefbedrijf in
Lelystad in de loop van het jaar de oudste
heftruck,eentrekkereneenéénwieligfreesje
werden vervangen. Daarnaast werden naast
wat kleinere zaken een opschepbak voor de
heftruck eneenvorenpakker aangeschaft.
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Dewerkzaamheden verliepen deeerste helft
van hetjaar voorspoedig, maarvanaf juli kon
door het tegenvallende weer niet alles vlot
worden afgewerkt. De opkomst van alle gewassen was goed en de groei invoorjaar en
voorzomer was uitstekend, zodat van veel
gewassen een topoogst werd verwacht. Dat
dit niet overal gebeurde, kwam door de tegenvallende tweede helft van het jaar, die
nat,koudenvaaksomberweerteziengaf.De
oogstverlieptraagenvaak metgrote moeite,
maar gelukkig konden vrijwel alle produkten
nogmeteen redelijke kwaliteitworden geborgen.
Opdepraktijkpercelen iszoveel mogelijk een
geïntegreerde teeltwijze toegepast, zonder
gebruik te maken van dierlijke organische

Om een indruk te hebben van het mineralenengewasbeschermingsmiddelengebruik ophet
proefbedrijf, zijn de gegevens van de laatste
driejaren eensopeen rijtje gezet. Degemiddeldecijfersvoor het hele bedrijf zijnweergegeven intabel4.

mest. Ook bij de onkruidbestrijding is af en
toe wat meer gespoten dan op grond van
deze teeltwijze mogelijk zou zijn, omdat in
proeven die na praktijkgewassen wordengeteeld nietteveelonkruid magvoorkomen.
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Fig. 1. Neerslaghoeveelheden permaandgemiddeldoverdeperiode 1972t/m
1992enin1993.
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Fig.2. Overzicht van degemiddelde maximum-en minimumtemperatuur over
1972t/m 1992invergelijking met 1993.
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Tabel4. Gebruik van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.
Mineralenoverschot praktijkgewassen proefbedrijf, uitgedrukt inN, Pen Kin 1991,1992 en1993.
oppervlakte
inha

N

aanvoer
P

K

N

afvoer
P

K

N

verschil
P

K

1991
1992
1993

164.2
166.8
167.2

167
155
190

65
59
55

115
149
147

111
124
121

52
59
59

111
136
137

56
36
69

13
0
-4

4
13
10

gem.

166.1

60

137

119

57

128

54

3

9

jaar
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Gebruikte gewasbeschermingsmiddeler i voor praktijkgewassen op het proefbedrijf,
1993.
werkzame stof per ha,in 1991, 1992en'

uitgedrukt in kg

jaar

fungiciden

oppervlakte

herbiciden

insekticiden

1991
1992
1993

164.2
166.8
167.2

1.81
1.89
2.39

0.09
0.19
0.21

2.92
1.67
1.89

gem.

166.1

2.03

0.16

2.16

Wat de bemestingscijfers betreft moet opgemerkt worden dat de proefpercelen buiten
beschouwing zijn gebleven, zowel wat aanvoer als wat afvoer betreft. Dit veroorzaakt
een enigszins vertekend beeld, omdat voor
de Pende Kuitgegaan wordtvaneen bouwplanbemesting,waarbij hetpercentage proefpercelen dat een bemesting krijgt groter is
danhetpercentage praktijkpercelen.
Verder is rekening gehouden met een depositie van N-P-K respectievelijk 3.5 kg -2 kg5 kg per ha. Ook zijn de stiktofgiften aan
groenbemestingsgewassen indeherfstvolledig meegerekend voor de gewassen in het
volgende jaar.
De gewasbeschermingsmiddelen zijn opgegeven in kg actieve stof per ha en hebben
eveneens betrekking op de praktijkpercelen.
Eventuele bespuitingen in de stoppel- of in
groenbemestingsgewassen zijn meegerekend.
Opveelpercelenwerden inhetvoorjaar weer
N-mineraalmonsters genomen. Hieruit kwam
naar voren dat er weinig stikstof in de grond
was achtergebleven (tussen 1en 41 kg). Dit
was ook niet de verwachting, omdat de
maanden oktober en november 1992 ook al
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erg nat waren, terwijl januari 1993 met ruim
100mmookalruimschoots bovenhetgemiddelde uitstak.
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van
de gewassen met hun opbrengsten, waarbij
nog devolgende opmerkingen gemaakt kunnenworden:
Wintertarwe
Omdat de herfst van 1992 ook al nat verliep,
waren de zaaidata aan de late kanten liepen
uiteenvan4november (A8)tot28 december
(C4).Dezaaizaadhoeveelheid varieerde van
140 kg tot 165 kg. Gezien de lage N-mineraalcijfers werden alle percelen drie keer met
stikstof bemest. Hettijdstipvande eerstebemesting varieerde van half maart tot begin
april. Detweedeendederde bemestingvond
respectievelijk begin mei en eind mei plaats.
Detotale hoeveelheid liep uiteen van 180 kg
tot 220 kg N. Alle percelen werden eind april
gespoten met 1 liter CCC om legeren tegen
te gaan. Begin juni kregen alle percelen een
bespuiting tegen afrijpingsziekten en eind
juni nogeenbespuiting met0,2 kgPirimortegen luis. Gezien de stand van de gewassen

Tabel5.GegevensvandepraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf in1993.
gewas

wintertarwe

zomergerst

graszaad
olievlas
pootaardappelen
cons,aardappelen

suikerbieten

cichorei
zaaiuien
stamslabonen
witlof

perceel
8
A
A 13
B
2
B
3
C
4
A
5
A
6
B
1
B
3
B 10
B 11
B 12
C
2
C
3
A 11
A 12
A
3
C
5
A 10
A 15
G 103
G 103
A
7
A 16
A 20
B
8
C
1
G 103
C
6
A
9
B
7
A 14
B
9

oppervlakte
5.0
7.2
4.2
2.6
4.2
6.9
6.9
4.2
1.6
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2
7.3
7.2
0.8
4.2
7.3
7.2
6.0
1.2
6.9
7.2
3.3
4.3
4.2
5.5
4.0
6.6
3.9
7.2
4.0

ras

Ritmo
Ritmo
Herzog
Herzog
Hereward
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Koket
McGregor
Bintje
Turbo
Bintje
Turbo
Turbo
Santé
Evita
Univers
Hilde
Hilton
Hilde
Hilde
Orchies
Hyfield
Hysam
Flevoro
Rinof

had de oogst voor 1 augustus klaar kunnen
zijn, maar door de weersomstandigheden
koneerstop 19augustus met hetdorsen van
de tarwe worden begonnen en werd dit pas
op6september beëindigd.
Zomergerst
Dit jaar is er wat meer zomergerst gezaaid
dan in andere jaren. Niet vanwege de natte
herfst, maar met name omdat het idee bestond dat door de lage graanprijzen brouwgerstteelt financieel interessanter zou zijn

nettoopbrengst
inkg/ha

voorvrucht

8730
9200
9560
8100
8200
7730
7730
6960
7050
7050
7050
7050
8210
7700
1300
1220
37000
37500
60000
50770
54400
64100
68000
80850
75000
73550
87230
59210
53700
89840
97670
10380
135000 st

zomergerst
aardappelproeven+diversen
suikerbieten
zaaiuien
uienproeven
consumptie-aardappelen
zaaiuien
witlof
zaaiuien
groenteproeven
groenteproeven
groenteproeven
pootaardappelen
cichorei
wintertarwe
consumptie-aardappelen
wintertarwe
graanproeven
suikerbieten
graanproeven
graszaad
graszaad
graszaad
graszaadproeven+diversen
stamslabonen
zomergerst
zomergerst
graszaad
suikerbietenproeven
suikerbieten
doperwten
maïsproeven+diversen
zomergerst

dan tarwe. Of dit ook het geval was, is nog
niet bekend omdat de eindafrekening -bij het
schrijven van dit verslag- nog niet heeft
plaatsgevonden.
Op 9 maart werd begonnen met het zaaien
op A 5, een perceel waar in 1992 consumptie-aardappelen groeiden en om verliesknollentelatenbevriezenaanvankelijkalleenmet
de stijftandcultivator was bewerkt. Toen na
eenvorstperiode indeeersteweek vanjanuariditookwas gebeurd,koner beginfebruari
alsnog worden geploegd, waardoor deze
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grondalseersteopdroogde eningezaaidkon
worden. Deandere percelenvolgdendaarna,
zodat op 15 maart het laatste perceel werd
ingezaaid. Alleen op perceel B 3 werd nog
wat later gezaaid (22 maart), omdat hier een
gedeelte van de ingezaaide tarwe zodanig
verslempt was dat overzaaien noodzakelijk
was. Dezaaizaadhoeveelheid liep uiteenvan
110 tot 135 kg per ha. De stikstofbemesting
werdinéénkeergegevenindevormvankalkammonsalpeter en bedroeg rondde 80 kgN.
Alleen perceel C2kreeg 50 kgN,omdat hier
een bodemvoorraad aanwezig was van ruim
40 kg N. Alle gerst kon als één partij brouwgerstwordenafgeleverd,meteenvolgerstgetalvan87%eneeneiwitgehaltevan8,7%.
Graszaad
Het graszaad werd gezaaid onder dekvrucht
wintertarwe op 27 en 28 november 1991. Op
18 augustus 1992 werd bemest met 310 kg
kas, terwijl op 2 oktober 1992 tegen onkruid
en tarwe-opslag werd gespoten met een
mengsel van 3 liter Focus,2 liter MCPP en2
liter2-4 D-amine. Op2 maart 1993werd nog
een keerbemest met360 kgkas.
Hetgraszaad isvanstam gedorst van29juni
tot en met 1juli en op eigen bedrijf teruggedroogd naar 12.2 % vocht. Het afvalpercentagewas20.5%.
Olievlas
Ditgewaswerdgeteeldalsnon-foodgewas in
het kader van de braakregeling. Er werd op
16 april gezaaid met een zaaizaadhoeveelheid van 45 kg per ha. Drie dagen voor het
zaaien werd gespoten met 3 liter Sting om
het aanwezige onkruid af te branden. Direct
na het zaaien werd gespoten met 0,95 kg
Venzar. Aanvankelijk leek het er op dat dit
voldoende was om een schoon perceel te
krijgen, maar later in het groeiseizoen bleek
dat er ondanks deze bespuitingen nogal wat
ras
Turbo SE
Bintje E
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0/28 mm

28/35mm

35/45 mm

1.0 %
2.1%

9.6 %
17.7%

67.7%

perzikkruidplanten boven hetgewas uitgroeiden. Deafrijpingverlieptraag,mogelijk mede
veroorzaakt door de natte herfst. Begin november kon er eindelijk geoogst worden,
maartoenwasaleengrootdeelvandezaadbollen op de grond gevallen, terwijl in de
zaadbollen die nog aan de planten hingen
veelzaad metschotvoorkwam.
Pootaardappelen
De oppervlakte Bintje-pootaardappelen was
maar beperktomdatophetzelfdeperceelook
de aardappelproeven lagen. De opbrengst
ervan ismetnamebedoeldomweeroverwat
hoogwaardig uitgangsmateriaal te kunnen
beschikken voor eigen pootgoed en voor
proeven.
Het Turbo-pootgoed is eveneens bestemd
voor eigen gebruik, maar daarnaast ook voor
een niet onbelangrijk deel voor de commerciële afzet.
Er is gepoot op 2 en 3 april in één werkgang
met de rotorkopeg voorop de trekker. De
maat pootgoedwas35/50mm;dezezijnechter gesorteerd indrie maten meteen verschil
van5mmenapartgepoot. Depootafstand in
de rijwas21cmvoor de kleinstesortering en
23 cmvoor de beide andere maten. Er isbemest met540 kg23-23-0.
Er is geen chemische onkruidbestrijding uitgevoerd,weliserzevenkeergespotentegen
Phytophthora. Op 7juli is het loof geklapt en
doodgespoten met2,5 liter Finale.
Demaatverdeling wasalsvolgt (zieonder):
Consumptie-aardappelen
De Bintje-aardappelen werden op 31 maart
en 1 april gepoot; de Santé- en Turbo-aardappelen volgden op 13 tot 16 april. Op A 10
werd een basisbemesting gegeven van 700
kg 23-23-0, op A 15 van 570 kg 23-23-0 en
op G 103 van 640 kg 23-23-0. Op 7 juni
volgde een overbemesting op alle percelen
45/50mm
81.5%
11.2%

50/55mm
6.4 %
1.4 %

>55mm
1.5 %

van+65 kgNindevormvan kalkammonsalpeter, terwijl op 8juli werd overbemest met ±
40 kg N, eveneens in de vorm van kalkammonsalpeter. Achteraf gezien had de basisbemesting wel wat hoger gekund, want het
gewas rijpte te vroeg af. Dit gold met name
voor het rasTurbo.AlschemischeonkruidbestrijdingwerdopA 100,8 kgSencor gebruikt,
opA 15 1,5kg Butisan S+2 kg Patoran,terwijlopG 1034 kgBoxer +2kg Patoran werd
gespoten. Tegen Phytophthora werden de
Bintjes opA 10elf keergespoten met0,4 liter
Shirlan en drie maal met 2,5 kgTurbat. Voor
deTurbo's op A 15was dit negen maal Shirlan en drie maal Turbat. De aardappelen op
G 103 werden negen maal gespoten met
Shirlan en twee maal met Turbat. In het geoogste produkt werd sporadisch Phytophthora-aantasting gevonden. In verband met
een premie werden de Turbo's vroeg doodgespoten engerooid,hetgeenditjaareengelukkige keuswasgeziendeproblemen diede
natte herfst veroorzaakte. De Bintjes werden
gedeeltelijk eind september en gedeeltelijk
eind oktober geoogst. De sortering isaangegeven inonderstaand staatje.
Suikerbieten
Het zaaien kon ditjaar al op 24 maart beginnen. Er kon achter elkaar door worden gezaaid, zodat op 30 maart alle percelen klaar
waren. De N-bemesting werd in twee keer
gegeven. De eerste keer voor het zaaien,
waarbij de hoeveelheid varieerde tussen 113
kg N en 123 kg N. De tweede keer rond 18
mei in een hoeveelheid tussen de 32 en 57
kg N,afhankelijk vanvoorvrucht en geplande
rooidatum. De chemische onkruidbestrijding
bestond uit een rijenbespuiting met Goltixdirect na het zaaien en eind april/begin mei
twee maal een bespuiting in een lage dose-

ring van een mix Betanal/Goltix/olie; op een
enkel perceel was daar nog wat Tramât aan
toegevoegd. Deze bespuitingen zijn gedeeltelijk als rijenbespuiting en gedeeltelijk als
volleveldsbespuiting uitgevoerd. Er is twee
keer een mechanische onkruidbestrijding
toegepast. Meestal indevormvan schoffelen
en eggen, maar op een tweetal percelen is
ook geborsteld.Optwee percelen isnog een
bestrijding tegen het bietekevertje uitgevoerd;verder isnietgespotentegeninsekten.
De opbrengsten waren goed met een hoog
suikergehalte, variërend tussen 16,5% en
18 %. Ook de winbaarheidsindex was goed
(gemiddeld 90.8), terwijl het tarracijfer met
ruim 21 % niet hoog was gezien de omstandigheden.
Cichorei
Op 26 en 27 maart werden er ruggen gemaakt met een onderlinge afstand van 50
cm. Hierop werd op 14 april pillenzaad gezaaid, meteenafstand inde rijvan+9,5cm.
Eenweek na hetzaaien isvolvelds gespoten
met4 liter Legurame +2 liter CIPC +1,8liter
Asulox. Op 22 april werd nog een bespuiting
vóór opkomst uitgevoerd met2 liter Reglone.
Op 24 mei is er een keer geschoffeld met de
hoekschoffel, terwijl op 25juni alles nog een
keer isaangerugd.Ermoestaloptijdworden
geoogst (22 september) waardoor het inulinegetal metnetgeen 16wataandelagekant
bleef. Het percentage tarrabedroeg20,8%.
Zaaiuien
Op 18 maart werd op de beide percelen gezaaid in een hoeveelheid van 4,2 eenheden
per ha. De chemische onkruidbestrijding bestond uit een bespuiting vóór opkomst met 3
liter Sting opA9en met2 liter diquatop B7.

<35 mm

35/40mm

40/50 mm

>50mm

onderwatergewicht

Bintje
Turbo

2.1 %
4.4%

4.4%
5.8 %

28.1%
34.7%

65.4%
55.1 %

374
341

Santé

<40mm
4.1 %

40/65 mm
71.6%

65/70 mm
15.6%

>70mm
5.6 %

onderwatergewicht
351

ras
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Op B 7 is ook nog direct na het zaaien een
bespuiting uitgevoerd met4liter Ramroden1
liter Stomp. Na opkomst is in de eerste helft
van meiopA9tweemaal en op B7eenmaal
een bespuiting uitgevoerd met een mix van
Ramrod, Lironion en Exell. Eind mei is nog
een keer geschoffeld.Tegen debladvlekkenziekte isintotaalvier keergespoten.
De oogst verliep moeizaam. Perceel B 7
werd op 20 september gerooid maar door de
regen die daarop volgde konden de uien
eerst op 8 oktober worden opgeladen en afgeleverdvooropslag. PerceelA9werdop18
en 19oktober gerooid en op 20 oktober konden de uien voor opslag worden afgevoerd.
Dekwaliteit hadwelgeleden,maargeziende
omstandigheden viel hettoch nogmee.
Stamslabonen
Op 8 juni werden de stamslabonen gezaaid
en deopkomst verliep voorspoedig. Door het
natte en koude weer injuli en augustus was
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de groei verre van ideaal en ontstonden er
plekken waar het gewas niet meer groeide
vanwege de plassen die op het perceel stonden. De opbrengst bleef duidelijk beneden
het normaleniveau.
Witlof
Eind maart werden de ruggen gemaakt op
een afstand van 50 cm met hetzelfde werktuig als waarmee de ruggen van de cichorei
waren gemaakt (rotorkopeg met aangebouwde rugvormer). Op 18mei iser gezaaid
met een precisiezaaimachine (één rij per rug
en een afstand in de rij van 7 cm). Voor het
zaaien werd het aanwezige onkruid 'afgebrand' met 4 liter Sting. Na het zaaien isgespoten met 7 liter Legurame + 1 liter CIPC.
Eind juni is er geschoffeld met een hoekschoffel, terwijl begin juli is geschoffeld en
aangerugd. De oogst vond eind oktober
plaats onder moeilijke omstandigheden,
maarvóór devorst.

Proefbedrijf OBSteNagele
Algemeen
Ook 1993 was weer een jaar van uitersten
voor het OBS te Nagele. Door het mooie
voorjaar konervroeggezaaidengepoot worden en bijna alle dagen kon er worden gewerkt.Deontwikkelingvandegewassen ging
snel en het onkruid kon in het algemeen effectief worden aangepakt. De vorstperiode
rond de jaarwisseling bleek voldoende om
hetmerendeelvandeaardappelopslagtegen
tegaan.
Omdeopkomstvandefijnzadige groentegewassen (peen en witlof) te stimuleren, isenkele keren kunstmatig beregend meteengeringehoeveelheid water (+10mm).Dezegeringe hoeveelheid is nodig om slemp te
voorkomen. Uiteindelijk was ook de opkomst
van deze gewassen goed te noemen en
hoefde er niet te worden overgezaaid. Door
de aanhoudende droogte is injuni begonnen
methetberegenenvandepootaardappelen.
Nieuwe gewassen dit jaar waren 'braak' en
blauwmaanzaad. Voor beide 'teelten' zijn de
buitenproef-percelen gebruikt. Op het braakperceel is eerst eind maart met de mestverspreider circa 50ton knolselderij van het BDbedrijf uitgereden, omdat daarvoor geen afzet kon worden gevonden. Daarna is eind
april Phaecelia als groenbemestingsgewas
ingezaaid op 26 cm rijenafstand, zodat geschoffeld kon worden. Het was een prachtig
langdurig bloeiendgewas,bijuitstek geschikt
voor bijen. Begin augustus is de schijveneg
erin gezet, met de bedoeling het zaad nogmaals te laten kiemen, wat ook lukte. Door
hetslechte weer kwam hetgewas echter niet
meer tot bloei. Het blauwmaanzaad was via
een contract bestemd voor de zaadwinning,
maar vanwege de mooie stand is uiteindelijk
het merendeel weggegaan voor de droogbloementeelt.
In enkele pootaardappelrassen moest veel

worden geselecteerd inverband metbont(virus-ziek). Uiteindelijk is slechts één ras een
klassegedegradeerd enisde restindemaximaalte behalen klasse behouden.
Vanaf half juli sloeg het mooie weer om. De
tweedehelftvanhetjaarwaszeerwisselvallig
en nat,waardoor het oogsten van de diverse
gewassen sterk werd vertraagd of bemoeilijkt. Zo konden de granen pas laat worden
gecombined, wat resulteerde in behoorlijke
verliezen (uitval bij de tarwe en geknakte
aren bij de gerst). De uienoogst werd ook
ernstig vertraagd, wat de kwaliteit niet ten
goede kwam (minder kleur, meer watervellen).
De oogst van consumptie-aardappelen verliep het meest problematisch vanwege problemen met de rooimachine (vollopen met
grond en kapot gaan van onderdelen) en de
berijdbaarheid van de grond. Uiteindelijk kon
wel alles worden gerooid en de kwaliteit leek
in het algemeen goed (afgezien van wat
vorstschade). Ook de peenoogst werd sterk
bemoeilijkt, wat resulteerde inergveel grond
in de kist. De opbrengst en kwaliteit leken
verdergoed.
Dit voorjaar is reeds vroeg een betonnen
dwarspad aangelegd van Havenweg 4 naar
Havenweg 6 (300 meter), wat de veiligheid
en het gemak van het interne transport sterk
heeft verhoogd. Verder is de nieuwe weegbrug (aanschaffing 1992) geplaatst op het
middelste bedrijf (11 meter lengte en 40 ton
weegvermogen), wat vooral de vele wegingen voor het vergelijkingsonderzoek van
kunstmestversusorganische mesttengoede
komt.
Op hetterrein van de mechanisatie isditjaar
een 9 meter brede wiedeg aangeschaft (in
eerste instantie ten laste van het onderzoek)
envoorts een rijenspuittank, met schuin aflo-
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pende bodem, een duotransporteur, een heteluchtkachel eneennieuwe opslag-unitvoor
gasolieenpetroleum.
Resultaten
Intabel 6zijn de belangrijkste gegevens vermeldtenaanzienvandefysieke opbrengsten
binnen dedrie bedrijfssystemen.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering zullen hieronder in het kort per systeemwordenbesproken.

tot tien dagen. Bij de consumptie-aardappelen is half augustus echter Phytophthora geconstateerd (zeer natte periode en interval
van negen dagen). Kort daarop zijn zedoodgespoten.
Ten aanzien van de onkruidbestrijding in de
zaaiuien is geëxperimenteerd met een lage
dosering-systeem (LDS) van 0,5 Pyramin en
0,25 Actril in rijenbehandeling (40%) ongeacht het stadium van het gewas. Hiermee is
enkele dagen na opkomst begonnen en het
werd zes keer herhaald. Het resultaat was
bevredigend.

Experimenteel bedrijf
Ookditjaar isdoorgegaan metde meerjarige
vergelijking van kunstmest versus drijfmest
op de daarvoor bestemde stroken op de diverse percelen (2 van de 5,6 ha per perceel
krijgt voor zover nodig drijfmest, de rest van
hetperceelalleen kunstmest).
Dit jaar zijn twee wiedegproeven aangelegd;
éénindezomergerstenéénindebieten.Het
doelwasomteonderzoeken hoever menkan
gaan met de wiedeg in beide gewassen
(schade aan het gewas) en of het lukt deze
gewassen uitsluitendmeteenwiedegschoon
te houden. Daarnaast is in de wintertarwe
eenonderzoek uitgevoerd naar rassenmengsels.
Voor de poot- enconsumptie-aardappelen is
ten aanzien van de bestrijding van Phytophthoraeen50%lageredosering aangehouden
(0,2 liter Shirlan) met een interval van zeven

Dit jaar is in de bieten de onkruidbestrijding
één keer volvelds toegepast en drie keer in
rijenbespuiting. Het resultaatwasgoed.
Wat de witlof betreft is er twee keer met een
geringe (± 10 mm) hoeveelheid water beregendtijdensopkomst. Destanddichtheid was
uiteindelijk ideaal (220.000 planten per ha).
Wel moest nog vrij veel worden gewied; 75
uren vakantiehulp per ha en 25 uren eigen
personeel perha.
Geïntegreerd bedrijf
Ookditjaar isverder gewerkt aanhet ontwikkelen van een praktisch uitvoerbaar geïntegreerd systeem. Zo is in uien en winterpeen
volvelds het lage dosering-systeem toegepast. In uien is voorts het mengsel gebruikt
van 0,5 Pyramin en 0,25 Actril per ha,ongeacht hetstadium vande uien. Deeerste keer

Tabel6. Fysiekeopbrengstenvandevergelijkbaregewassenbinnendedriebedrijfssystemenvanhet
OBSin1993innettotonnenperha.
gewas

experimenteel

geïntegreerd

consumptie-aardappelen
pootaardappelen
suikerbieten
(suikerpercentage)
wintertarwe(16%)
zaaiuien
winterpeen

60(netto: 40/-)*
23,3(netto:35/60)
60,2
(16,64)
9,0(Vivant)
58,5(netto: 40/-)

60(netto: 40/-)*
30(netto: 35/55)*
57,6
(16,28)
9,5(Ritmo)
58,0(netto: 40/-)
75(B-peen)*

'Exacteopbrengstnognietbekend.
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biologischdynamisch
30(netto: 35/55)*
5,0(baktarwe)*
30(netto: 35/-)*
75 (B-peen)*

is het hier echter zes dagen later toegepast
dan op het experimentele bedrijf, wat reeds
een stel 'ontsnappers' heeft opgeleverd, die
ook daarna niet meer zijn aangepakt. Uiteindelijk moesten deze handmatig worden verwijderd. Het lijkt dus belangrijk te zijn om
vroeg te beginnen, misschien reeds na het
zaaien. Deze bespuiting kandanook worden
toegepast in plaats van het zogenaamde
'scheermiddel'vlakvoor opkomst, aangezien
dit minder risico oplevert en minder actieve
stof-inzet per habetekent.
De winterpeen is twee keer volvelds behandeld met 0,5 liter Dosanex met olie in een
vroeg stadium. Ook hier bleken later nogteveel 'ontsnappers' voortekomen.
De bestrijding van Phytophthora in de pooten consumptie-aardappelen is uitgevoerd
met 3/4 dosis Shirlan en een interval vanzeven tot tien dagen. Ook hier is in de consumptie-aardappelen rond half augustus
Phytophthora geconstateerd, waardoor het
gewas kort daarna moest worden doodgespoten.
De onkruidbestrijding in de tarwe is uitgevoerd door vier keer te wiedeggen. Uiteindelijk bleef erteveelvarkensgras staan en iser
nog chemisch ingegrepen. Wat de ziektebestrijding betreft konwordenvolstaan met een
behandeling van 0,6 liter Alto per ha tegen
gele enbruine roest.
Biologisch-dynamisch bedrijfssysteem
Ook ditjaar is een aantal proeven indeelonderzoek uitgevoerd op het BD-bedrijf. Zo is
de proef met rassenmengsels in de wintertarwe herhaald evenals de proef met verschillende groenbemestingsgewassen in
wintertarwe. Ditjaar bleek hetmerendeelvan
dezelfshoogwaardige bakrassen nietofnauwelijks te voldoen aan de bakeisen, zodat
eendeelalbijvoorbaat bestemdwasalsveevoer.Aangezien deprijs hiervanbijnadehelft
is van die van baktarwe, is besloten om in
1994 wat betreft de tarwe hoofdzakelijk zomertarwe te zaaien, omdat deze gemiddeld
genomen eenhoger bakcijfer heeft.

Bijde uienteelt is ditjaar het zaaisysteem op
ruggen niet meer uitgevoerd, aangezien dit
voor de zwaardere grond te weinig perspectieven lijkttebieden.Hetprobleem isdaterin
het voorjaar op het moment dat normaal de
uien gezaaid kunnen worden, hier nog ruggenopgebouwd moetenworden en daarvoor
moet de grond op grotere diepte voldoende
droog zijn (wat kan leiden tot langere wachttijd).Dedriezaaisystemen dienunogzijngehandhaafd, zijn normaal (vijf rijtjes per bed
van 1,50 meter), vier rijtjes per bed (middelste niet gezaaid) en drie rijtjes per bed
(tweede en vierde rijtje niet gezaaid). Het
doel is het vinden van een optimum tussen
de minimale hoeveelheid wiedarbeid (minimum bij drie rijtjes per bed) en de maximale
kg-opbrengst (maximum bij vijf rijtjes per
bed).
In het pootaardappelperceel kon dit jaar gekekenworden naarhetna-effect vandeproef
met groenbemestingsgewassen in de voorvrucht wintertarwe (rode klaver, witte klaver,
gras,gele mosterd en braak).Opvallend was
hetgroteverschil instand,opbrengst enkwaliteit van de pootaardappelen tussen de verschillende objecten. Een klavergroenbemestingsgewas betekende een beduidend
zwaarder gewas en duidelijk meer kilogrammen.
Een ander opvallend verschijnsel was het
voorvruchteffect bijde knolselderij,datpasin
september naarvoren kwam.Ongeveer eenderde van het gewas stond op tarweland en
bracht ± 45 ton per ha op, terwijl tweederde
van het gewas op stamslabonenland stond
en± 35tonper haopbracht.
Ookditjaarvieldeopbrengstvandestamslabonen met 8,4 ton per ha tegen. Oorzaak
was de natte en koude nazomer waardoor
hetgewasveelte klein bleef.
Tenslotte is ook dit jaar aandacht geschonkenaan eenstikstofbindingsproef binnen het
kadervaneenEG-contract,waarbijdriesoorten vlinderbloemige gewassen met elkaar
worden vergeleken: een vlinderbloemig voedergewas (bijvoorbeeld gras/klaver/luzerne),
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eenvlinderbloemig consumptiegewas (inons melen, composteren en weer terugbrengen
geval stamslabonen) en een graangewas op hetzelfde perceel en maaien,hakselenen
met een vlinderbloemig groenbemestingsge- laten liggen (verteren). Deze varianten zijn
was. Er wordt daarbij met name gelet op de met namevoor een biologische akkerbouwer
mate van stikstofbinding in de grond,de res- relevant, aangezien hetvoor hemwellicht interende stikstof in het daaropvolgend voor- teressanter kanzijn het materiaalte latenlig—
jaar en de produktiviteit van het volggewas, gen respectievelijk te composteren dan voor
Verder is het vlinderbloemig voedergewas weinig geld te verkopen en dan weer mest
nog weer onderverdeeld in drie varianten, te aan te kopen ter aanvulling van de nutriënweten: maaien en afvoeren, maaien, verza- tenbehoefte.
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september 1991
ƒ 10,129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T. Krikke
ƒ 10,130. Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
1

) Eenvolledigoverzichtvan de PAGV-uitgavenwordt opuwaanvraag graagtoegezonden.
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vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten.
Dr. ir.A.P. Everaarts en O.P.de Moei, september 1991
ƒ
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir. C.B. Bus, december 1991
ƒ
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann, december 1991
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ 10,139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en
ir.W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ 10,142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.L.M. deVisser, oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th. Huiskamp en ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v.Asperen en ing.K.B. v. Bon,oktober 1992. ƒ
145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M. van Dongen
en ing.J.Alblas, oktober 1992
ƒ
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing. J.Boerma en ir. Y. Hofmeester, november 1992
ƒ
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A. Ester en C.P. de Moei, november 1992
ƒ
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir.J. Schröder, L. ten Holte, Ir.W. van Dijk, ing.W.J. de Groot, ing.W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir.H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,150. Planning van deoptimale sortering bij peen. Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven, ing.W. Stol, dr.ir. H.
van Keulen,ing. R.F.I.van Himste, dr. M.A. van Oijen enir. H. Marring maart 1993
ƒ 15,153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing. B.J. van der Sluis,februari 1993
ƒ 15,154.Gebruikvan insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.,febr. 1993.. ƒ 15,155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
derWerf MSc en ir.W.vanden Berg,april 1993
ƒ 15,156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
ƒ 15,157.The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april

1993
158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A.
Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
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ƒ 15,ƒ 15,-

159.Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien. ir. C.L.M, de Visser, september 1993
ƒ 25,
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
ir. L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D. Timmer, november 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste entweede zaadoogst,
en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op
kleigronden. Ir.G.E.L. Borm, december 1993
ƒ 20,163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G. Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,164.Zekerheid van develdopkomst bij peen. Ing. J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,165. Mens- en milieuvriendelijke treksystemen voor witlof: een verkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, ing. F.X.C.
Looijestreijn,dr. H.H.E. Oude Vrielink,januari 1994
ƒ 15,166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ing. E.
Boumaen prof. dr. ir. L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,167.Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten. M.A.
van der Beek en P.Wilting,maart 1994
ƒ 15,168.Onderzoek naar vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van
Rhizobium phaseoli bij stamslaboon Phaseolus vulgaris L. Ing J.J. Neuvel, ing.
H.W.G. Floot, ing.S. Postmaen ir. M.A.A. Evers,maart 1994
ƒ 15,
169.Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie. Ing. S.
Postma,april 1994
ƒ 15,170.Zaadkwaliteit enveldopkomst van witlof. Ir.G. van Kruistum, ing.J.J. Neuvel en ir. W.
van den Berg,mei 1994
ƒ 15,Publikaties
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,67. 28jaar De Schreef, ing.O. Hoekstra en ir.J.G. Lamers,april 1993
ƒ 40,68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T. Krikke,augustus 1993
ƒ 20,69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
ƒ 30,70a.Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
ƒ 30,70b.Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
ƒ 20,71. Werkplan 1994,februari 1994
ƒ 15,72. Jaarverslag 1993, mei 1994
ƒ 20,Themaboekjes
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen, november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
16. Aardappelen,december 1993
17. Agrificatie en 'nieuwe'gewassen voor deakkerbouw
Teelthandleidingen
12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten, april 1983

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 35,ƒ 20,ƒ 10,-
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15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"), maart 1985
17. Sluitkool,mei 1985

19. Sla, oktober 1985
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Suikerbieten,december 1986
Andijvie, augustus 1987
Wintertarwe, september 1987
Kroten,juli 1988
Luzerne, september 1988
Graszaad,oktober 1988
Stamslabonen, november 1988
Teelt van droge erwten, maart 1989
Teelt van augurken, november 1990
Teelt van knolselderij, november 1990
Teelt van spruitkool, november 1990
Teelt van rabarber, februari 1991
Teelt vantuinbonen, maart 1991
Teelt vanvlas,april 1991
Teeltvantriticale,april 1991
Teelt van peen,juni 1991
Teelt van schorseneren, oktober 1991
Teelt van spinazie, november 1991
Teelt van plantuien, november 1991
Teelt van radicchio, november 1991
Teelt van winterrogge, december 1991
Teelt van witte asperge, december 1991
Teelt van boerenkool, maart 1992
Teelt van rammenas, april 1992
Teelt van zomergerst,juni 1992
Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
Teelt van groene asperge, december 1992
Teelt van doperwten,december 1992
Teelt vanthijm,februari 1993
Teelt van Digitalis Lanata,februari 1993
Teelt van bloemkool,april 1993
Teelt van zaaiuien,juni 1993
Teeltvan suikermaïs,juli 1993
Teeltvan broccoli,juli 1993
Teelt van knolvenkel,augustus 1993
Teelt van prei, oktober 1993
Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993
Teelt van maïs,december 1993
Teelt van dille,januari 1994
Teelt van karwij,januari 1994
Teelt van haver, februari 1994
Teelt van bleekselderij, maart 1994

f
f
f
f
ƒ
ƒ

f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ

f
f
f
f
f
ƒ

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

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

Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
8. Chinese kool, november 1989

f 5,f 10,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. C D . van Loon,maart 1988

f 35,f 5,-
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 vanhet PAGV, Lelystad,metvermelding vande uitgave(n) die uwilt ontvangen.
Als uvanuit het buitenland bestelt, wordt uverzocht (intotaal)ƒ 15,-extraovertemaken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevatopde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijk gerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowel voor deakkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:
^
2
2
o.
5
3

PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs perjaar
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ƒ100,- ƒ175,-

X
X

ƒ75,- ƒ125,-
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X
X
X
X
X
X
X

CD
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CD
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o
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S
O
X
X

X
X
X

s
X
X
X
X
X
X
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ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt pakket-abonnee door het perabonnement vermelde bedragoverte makenoppostgirorekeningnummer22.49.700 van het PAGV te Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven inhet 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 ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(inclusief degrassen voor grasvelden engazons).
N.B. Uwabonnement wordt automatisch verlengd voor eenvolgendjaar. Wijziging/opzegging van het abonnement
is schriftelijk mogelijktot 1november van het abonnementjaar.

