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Hetvoorliggende werkplan kent op hoofdlijnen dezelfde indeling als
vorig jaar. Het onderzoek isgeconcentreerd ineen negental speerpunten, oftewel prioritaire onderzoeksvelden. Elk speerpunt isonderverdeeld insamenhangende deelonderzoekgebieden, dezogenaamde clusters,waarbinnen de projecten zijn gedefinieerd. Het
werkplan is opgebouwd volgens de indeling speerpunt - cluster project.
Elk project isvoorzienvan eenvolgnummer enwordt gevolgd door
de namenvan de verantwoordelijke onderzoeker(s) en een projectnummer. Achter in dit werkplan vindt ueen nadere beschrijving van
de opbouw van deze projectnummers.Tevens is achterin het werkplan eenoverzicht opgenomen van de projecten per gewas- groep,
alsook van alle projecten op numerieke volgorde. Via het vermelde
volgnummer wordt verwezen naar de plaats in hetwerkplan waar
een nadere beschrijving van het betreffende projectte vindenis.

WOORDVOORAF
Het doet ons genoegen u hierbij het Werkplan 1995 van het Proefstation en de
Regionale Onderzoek Centra voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
aante kunnenbieden.
De instelling van een landelijk sectorbestuur voor het Praktijkonderzoek in de
Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (RA.V.) in oprichting heeft het afgelopen
jaar geleid tot veranderingen in de programmeringsstructuur. De regionale onderzoekscentra en het proefstation hebben de programmering van het onderzoek
opgedragen aan het PAV-bestuur inoprichting.
Zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt zijn vijf regionale
programmeringscommissies ingesteld,aansluitend bij de onderscheiden teeltgebieden. Deze regionale commissies hebben onder andere tot taak de onderzoeksvragen vanuit de verschillende gebieden te inventariseren. Tevens geven deze commissies jaarlijks een pré-advies over alle voorstellen, die door een breed scala van
organisaties worden ingediend.
Op basis van de pré-adviezen van de regionale programmeringscommissies wordt
door een landelijke commissie voor de akkerbouw respectievelijk de groenteteelt
een eindadvies opgesteld. Indeze landelijke commissies zijn de regionale commissies met twee personen vertegenwoordigd.
Het resultaat van het werk van de nieuw opgezette programmeringsorganisatie is
uitgemond in het door het bestuur vastgestelde voorliggende werkplan.
Wijverwachten dat de gekozen structuur, waarbij bedrijfsgenoten uit deverschillende teeltgebieden meer dan in het verleden betrokken zijn bij de prioriteitsstelling
voor het onderzoeksprogramma, in belangrijke mate zal bijdragen aan de herkenbaarheid van het onderzoek voor de sector.
Wij hopen dat het werkplan de betrokkenheid met het praktijkonderzoek op het
PAGV en de regionale onderzoekscentra vergroot, maar ook dat dit overzicht van
het onderzoek een basis vormt om nieuwe vragen te formuleren. Wij houden ons
daarvoor graag aanbevolen.
Dedirectie,
ir.A.J.Riemens
dr. ir. K. Rijniersce

1. KWALITEITSVERBETERING
Afgesloten projecten
*

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziekteprobleem bij
pootaardappelen
(C.B.Bus enJ.R. Ridder)
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*
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(P.M.T.M. Geelen)
54.2.40

*
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(H.W.G. Floot)

*
*
*
*
*
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(A Darwinkel)
Verbeteringvanoogstzekerheid en kwaliteitvanhaver
(A Darwinkel,K.H.Wijnholdsen A.H.J.Rops)
Detoepassing vangroeiregulatorenbij graszaadgewassen
(G.E.LBorm)

54.4.71
41.4.12
44.7.50
46.4.02
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(H.J. vanderMheen)
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*

Onderzoek gericht op hetvoorkomen vanlagetemperatuurbederf bijwitlof
(G. vanKruistum e.a.)
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*

Ontwikkeling vaneen gewasgroeimodel voor witlof
(G. vanKruistum)(onderdeel van project 73.2.13)

*
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{R.C.F.M. vanden Broek)

*

NH

Verbetering van de overwinteringsmogelijkheden van de teelt vanwinterbloemkool
(M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek)
ZW/NH

Oriëntatie vervroeging van broccoli
(K.J.Osinga)

KW

Produktie en bewaring van Chinese kool bijteelt onder insektengaas
(K.J.Osinga)

KP

Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool
(R.C.F.M. vandenBroek)

NH

Deinvloedvantoppen vanspruitkoolop zwareklei
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Kwaliteitsverbetering bijzaaiuien
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BEM
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Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-doseringen
door middelvantoevoegingvaneenhulpstof
(L Hoekstra)
65.4.09

1a. Optimalisering van de teelt en bewaring van consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheiden kwaliteitsverbetering
1.

Optimalisering vandeteelt,bewaring enverwerking van nieuweAM-resistente consumptie-aardappelrassen

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

54.7.27

Het PAGV heeft van 1988tot 1991 onderzoek gedaan aantien nieuweAM-resistente consumptie-aardappelrassen. Onderzocht werd hoe de teeltmaatregelen voor
deze rassen moeten worden aangepast voor een goede kwaliteit en opbrengst.
Het onderzoek is samenvattend verslagen in het PAGV-jaarboek. Daarnaast is
regelmatig in de vakpers gepubliceerd. De resultaten worden verder bewerkt in het
kader van een promotie-onderzoek, dat naar verwachting eind 1995 wordt afgerond met een publikatie.
2.

Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

A. Veerman

54.7.34

De mogelijkheid om reeds bij de oogst te kunnen voorspellen wat de bakkleur van
een partij aardappelen na bewaring zal zijn, zou het mogelijk maken de afzet van
partijen beter te plannen. Het onderzoek heeft geen sluitend systeem opgeleverd.
De niettemin interessante resultaten zullen worden beschreven in het PAGV-Jaarboek 1994/1995. Daar de doelstelling van het project actueel blijft, is besloten in
een nieuw project door middel van een bureaustudie te onderzoeken of er andere
mogelijke ingangen zijn omtoch tot eenvoorspelling van de bakkleur te komen.
3.

Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur insommige bewaarplaatsen

A. Veerman enA.H.J.Rops

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg in het bewaarseizoen een slechte
bakkleur op. Op basis van onderzoek in praktijkbewaarplaatsen (in samenwerking
met het ATO-DLO) werd eind 1992gestart met bewaaronderzoek in de vernieuwde
accommodatie op ROC De Kandelaar. Inmiddels is bevestigd dat een verhoogde
C02-concentratie een negatieve invloed op de bakkleur heeft. In het derde onderzoeksjaar zal worden getracht tot concrete adviezen te komen ten aanzien van het
voorkomen van C02-ophoping en de manier waarop dat het beste kangebeuren.
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4.

Toepassingvancarvon alskiemremmerinpoot- en consumptie-aardappelen

A. Veerman en CD. vanLoon

54.6.42

Insamenwerking met ATO-DLO, ROCWestmaas en Luxan BVwordt in de bewaaraccommodatie van ROC Westmaas en PAGV onderzoek verricht naar de toepassing van carvon op poot- en consumptie-aardappelen. In seizoen 1994/1995 wordt
op beide locaties onderzoek gedaan naar de toepassing op pootaardappelen. Bij
een aantal rassen wordt onderzocht welke doseringen nodig zijn voor een goede
kiemremming enwelke eventuele gevolgen ze hebben voor de nateelt.
5.

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieuwe aardappelrassen

A. Veerman enR.Wustman

nieuw 54.7.50

De bewaartemperatuur heeft een belangrijke invloed op de bakkleur van aardappelen. In het cultuur en gebruikswaarde-onderzoek kunnen de rassen echter bij één
temperatuur worden bewaard en getoetst. In project 54.7.27 is reeds gebleken dat
een matige bakkleur bij de standaard-bewaartemperatuur soms aanzienlijk kan
verbeteren door een iets hogere bewaartemperatuur. Om deze informatie ook te
verkrijgen voor nieuwe rassen,worden de fritesrassen van het cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij eentweede, hogeretemperatuur bewaard.
6.

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur vanaardappelen

A. Veerman

nieuw 54.7.51

Het project 54.7.34 heeft niet tot een concrete voorspellingsmethode voor de bakkleur van aardappelen geleid. Debehoefte aan eendergelijke methode is er echter
onverminderd. Door middelvan een bureaustudie zalworden onderzocht of er nog
nieuwe of onvermoede aanknopingspunten zijn om door nieuwe experimenten toch
tot eenvoorspellingsmethode istekomen.
7.

Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van tafelaardappelen te
verbeteren

A. Veerman en CD. vanLoon

nieuw 54.7.52

De kwaliteit van tafelaardappelen blijkt vaak voor verbetering vatbaar. Vooral bij de
oogst en de verdere handling van de aardappelen in het traject van teler naar
consument kan de kwaliteit negatief worden beïnvloed. In dit project wordt via
literatuuronderzoek, overleg met handelshuizen en betrokken organisaties,geïnventariseerd welke praktische mogelijkheden er zijn voor kwaliteitsverbetering cq.
beperking van kwaliteitsverlies. Op basis hiervan wordt in overleg met betrokken
partijen eenconcrete onderzoeksaanpak voorbereid.
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8.

Teeltvanconsumptie-aardappelen op zware kleiinhetOldambt

H.W.G. Floot

EH

Consumptie-aardappelen op zware kleigrond geven vaak een lagere opbrengst. Dit
komt vooral door de tragere beginontwikkeling. Op Ebelsheerd wordt met een
aantal teeltvarianten getracht de opbrengst te verhogen. Hierbij wordt gewerkt met
verschillende rassen,voorkiemmethoden enplantafstanden.
9.

De invloed van de verhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium in de bemesting op de opbrengst van aardappelen en het nitraatgehalte van de
knollen

P.M.T.M. Geelen

54.7.56

Om verschillende redenen veranderen de drijfmestgiften aan het gewas aardappelen. Hierdoor kan de verhouding waarmee stikstof, fosfaat en kalium voor het
gewas beschikbaar komen veranderen. Door stikstof, fosfaat en kalium inverschillende verhoudingen toe te dienen, wordt de invloed daarvan op opbrengst en het
nitraatgehalte in de knollen onderzocht.
10.

Onderzoek naar de ontwikkeling van glazige aardappelknollen tot waterzakken nadeoogst

A. Veerman en CD. vanLoon

nieuw 54.7.57

De warme zomer van 1994 heeft op grote schaal doorwas veroorzaakt in consumptie-aardappelen. Nog niet eerder heeft doorwas echter op een zo grote
schaal aanleiding gegeven tot vorming van ernstige glazigheid en van "waterzakken". Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van glazige knollen en waterzakken na
de oogst in de bewaring is het PAGV in het najaar van 1994 een ad hoc project
gestart waarvan de proeven inmiddels tot een belangrijk resultaat hebben geleid.
Het project zal nog eind 1994worden afgesloten.
11.

Risico chloorschade bij voorjaarstoepassing van dierlijke mest voor de
kwaliteitvanzetmeelaardappelen

K.H.Wijnholds
Bij voorjaarstoepassing van dierlijke mest is als gevolg van het aanwezige chloor
de kans op verlaging van het onderwatergewicht en de opbrengst bij zetmeelaardappelen aanwezig. Het advies hieromtrent is niet eenduidig.Voor de acceptatie van
mest is een goed inzicht nodig in dit risico. Uit de resultaten is gebleken dat het
risico op chloorschade bij de hoeveelheden die met drijfmest worden toegediend
gering is. Deresultaten van de drie proefjaren zullen in 1995wordenverslagen.
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KP

12.

Teeltonderzoek nieuwe Pallida-reistente zetmeelaardappelrassen

K.H.Wijnholds

55.4.03

In het zetmeelaardappelgebied is behoefte aan rasgerichte teeltadviezen in het
streven naar kwaliteitsverbetering, optimalisering van de opbrengst en minimalisering van de verliezen tijdens de bewaring. De stikstofbemesting in relatie tot de
geplande oogsttijd is daarbij van belang. Op Kooijenburg en 't Kompas worden de
perspectiefvolle pallida-resistente rassen in aansluiting op het rassenonderzoek bij
verschillende N-trappen enoogsttijden getoetst.
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1b. Onderzoek naar gezondheidstoestand en sortering
van pootaardappelen
13.

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bijdeaardappetteelt

CD. vanLoon enJ.K. Ridder

54.3.23

In het kader van dit project wordt begeleiding gegeven aan het praktijkproject
(LBS, IKC, handelshuizen) over terugdringing van het middelengebruik tegen bewaarziekten (Fusarium, Phomaen zilverschurft). Dit onderzoek zal in de eerste helft
van 1995worden afgesloten.
Het eerder tot dit project behorende onderdeel 'wassen en ontsmetten van pootgoed' wordt voortgezet onder project 54.3.48.
14.

Onderzoek groenrooien enweer onderdekken als alternatief voor chemische
loofdoding

J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.37

Devergelijking groenrooien-onderdekken met de huidige methode van loofvemietiging (klappen/trekken en/of spuiten) wordt op enkele ROC's (BEM, WG, KW, KB)
in beperkte vorm voortgezet. Hierbij worden tijdens het groenrooien middelen
(antagonisten en pencycuron) toegediend ende invloed hiervan op de ontwikkeling
van Rhizoctonia nagegaan.
Een deelaspect in het project, namelijk de toetsing van formuleringen voor praktijktoepassing van Verticilium biguttatumbij groenrooien tegen Rhizoctonia, is in project 54.3.54 ondergebracht.
15.

Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootaardappelteelt

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

54.3.41

Rhizoctonia. In verschillende experimenten op een tiental biologisch werkende
pootaardappelbedrijven, waaronder het proefbedrijf OBS, wordt nagegaan hoe
Rhizoctonia solani in een biologisch teeltsysteem te beheersen is.
Deeffecten van een behandeling met de antagonist (natuurlijke vijand)Verticillium biguttatum in het voorjaar (bij poten) op de aantasting van stengels en
oogst door R. solani en de vitaliteit daarvan. Ook de gewasaantasting in de
nateelt wordt onderzocht.
De effecten van groenrooien voorafgegaan door looftrekken of loofklappen; in
beide gevallen al dan niet in combinatie met de toepassing van V. biguttatum
op de bezetting van de geoogste aardappelen met R.solani en de vitaliteit van
deze Rhizoctonia.
De effecten van een behandeling met V.biguttatum bij het inschuren van aardappelen op de hoeveelheid en de vitaliteit van R. solani, en op de gewasaan14

tasting inde nateelt.
De effecten van twee typen compost op de aantasting van de oogst door R.
solani.
De mate waarin de vitaliteit van de Rhizoctonia, de aantasting van stengels en
oogst door Rhizoctonia kanvoorspellen.
Phytophthora.Onderzocht wordt, wat de invloed is van de intensiteit van loofbranden (rijsnelheid) op de matevan doding van Phytophthora in het gewas.
De relatie tussen teeltmaatregelen en de gezondheid vanpootgoed. Op 16 biologisch werkende pootaardappelbedrijven wordt de teelt van pootaardappelen
intensief gevolgd om inzicht te krijgen in combinaties van teeltmaatregelen (teeltstrategieën) die eengezond pootaardappelgewas mogelijk maken.
Resultaten van het onderzoek kunnen ook voor geïntegreerd werkende bedrijven
van belang zijn.
Het betreft een gezamenlijk project van Louis Bolk Instituut en het PAGV, dat
gefinancierd wordt uit extra middelen van het bedrijfsleven en DWT.Het onderzoek
wordt mede aangestuurd door een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de betrokken partijen.
16.

Optimalisering en toetsing van het adviesmodel voor Rhizoctonia solani in
pootaardappelen

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

54.3.44

Het PAGV heeft een systeem ontwikkeld om kwantitatief een advies te geven over
al dan niet te ontsmetten tegen Rhizoctonia. Dit systeem is op basis van literatuurstudie, proeven met Rhizoctonia en ervaringen tot stand gekomen. Het systeem is
echter nog niet in de praktijk getest en kan dus nog geen algemeen advies zijn. Na
toetsing in de praktijk wordt dit systeem zo nodig bijgesteld en kan dan uitgroeien
tot een algemeenadvies.
Het onderzoek vindt plaats bij deelnemers van twee pootgoedstudiegroepen, te
Klazienaveen e.o. en Ulrum e.o. Per studiegroep nemen circa 25 personen deel.
Op ieder bedrijf worden minimaaltwee behandelingen getoetst.
17.

Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen
tegenRhizoctoniabijdeteeltvanpootaardappelen

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

54.3.46

Grondbehandeling met Moncereen geeft in principe een goede bestrijding van
Rhizoctonia. In de praktijk komen ook minder goede resultaten voor, waarbij gedacht wordt aan een slechte verdeling van Moncereen of aan het opfrezen/aanaarden van niet behandelde grond. Op Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve en
Kooyenburg worden daartoe verschillende toepassingswijzen onder andere volvelds, rijentoepassing, combinatie rijentoepassing bij poten en toepassing bij
rugopbouw, bij twee doseringen vergeleken. In deze proeven is ook het nieuwe
middel Monarch opgenomen.
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18.

Ontwikkeling van een methodiek voor de vaststelling van gevoeligheidsverschillentegenRhizoctoniasolani bij aardappelen

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

34.9.19

Aardappelrassen blijken te verschillen in de matevan vatbaarheid voorRhizoctonia
solani. Wanneer deze kennis te kwantificeren is,zou deze in de Rassenlijst kunnen
worden opgenomen. Dan kan de praktijk hiermee rekening houden bij het al of niet
toepassen van bestrijdingsmiddelen en bij de keuze van rassen in nauwe bouwplannen.
Een zestal rassen worden in het voor- en najaar onderzocht op hun vatbaarheid
voor een zestal isolaten van Rhizoctoniasolani. In het laboratorium wordt de mate
van stengelaantasting vastgesteld bij verschillende doseringen. Later worden de
laboratorium-experimenten vergeleken metveldproeven.
19.

Wassen en knolontsmetten bij aardappelen ter bestrijding van bacteriën en
bodemparasieten

J.K.Ridder

nieuw 54.3.48

Voor de kwaliteit van pootaardappelen is het van belang dat het pootgoed vrij is
van ziektekiemen, zoals bacteriën, schimmels en cysten. Na het verdwijnen van
kwik als breed ontsmettingsmiddel is er nog geen nieuw middel of methode voor
de praktijk beschikbaar gekomen. Het wassen van pootaardappelen zou een
oplossing kunnen zijn, mits dit niet leidt tot verspreiding van bijvoorbeeld bacterieziekten. Insamenwerking met eengespecialiseerd bedrijf wordt onderzoek opgezet
waarbij drie aardappelrassen na wassen met enkele middelen worden behandeld
om besmetting met bacterieziekten tegen te gaan. Het fytotoxisch veldonderzoek
en controle op ziektedoding wordt op het PAGV uitgevoerd. Verder vindt onder
andere samenwerking met IPO-DLOplaats.
20.

Toetsingantagonisten van Erwinia's bijgroenrooien van pootaardappelen

J.K.Ridder, in samenwerkingmetIPO-DLO enHLB

nieuw 54.3.49

Bacterieziekten vormen een probleem bij deteelt van pootaardappelen. Eenbestrijding tijdens de teelt zou zeer welkom zijn. Het IPO-DLOontwikkelt antagonisten om
Erwinia's te bestrijden. Bij toepassing van groenrooien en onderdekken van pootaardappelen als loofdodingsmethode is het mogelijk om bepaalde stoffen of organismen op de knollen te brengen. Het IPO-DLO identificeert thans bruikbare antagonisten. Deze zullen onder veldomstandigheden op hun bruikbaarheid worden
getoetst.
Deproef vindt plaats op ROC DeWaag en hetPAGV.
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21.

Toetsing formulering praktijktoepassing Verticillium biguttatumtegen Rhizoctonia

J.K.Ridder, in samenwerkingmetAHOF enIPO-DLO

nieuw 54.3.54

Met de antagonist Verticilliumbiguttatumzijn in proeven goede resultaten bereikt.
Inmiddels is via de AHOF een methode voor massaproduktie en formulering in
ontwikkeling. Enkele formuleringen zullen door het PAGV op hun bruikbaarheid bij
het groenrooien en zo mogelijk bij het inschuren worden getoetst. De toetsing
wordt zo uitgevoerd dat de resultaten gebruikt kunnenworden bijdetoelatingsaanvrage.
22.

Fosfaatbladbemestingbij pootaardappelen

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

54.2.47

In de praktijk is belangstelling voor het gebruik van vloeibare fosfaatmeststoffen
vooral inde pootgoedteelt. Gespotentijdens de knolaanlegzou hierdoor het knoltal
positief worden beïnvloed. Om dit te toetsen, worden op Prof. van Bemmelenhoeve, De Waag en Kollumerwaard enkele vloeibare bladmeststoffen naast monoammonium-fosfaat, bijtwee rassen onderzocht.
23.

Effect nitro-plus op poot- enzetmeelaardappelen

K.H.Wijnholds

KB/KP

Nitro-plus is een calcium bevattend vloeibare stikstofmeststof. In Canada wordt het
op grote schaaltoegepast inde pootgoedteelt. Naeen eerste oriëntatie in 1994zal
opnieuw nitro-plus in rijenbehandeling worden toegepast tijdens het poten. Effecten
op Rhizoctonia waren in 1994aanwezig tot de loofdoding.
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1d. Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op handelsgewassen, graszaad en kruiden
24.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkgras

G.E.LBormenJ.G.N.Wander

46.4.07

De laatste proeven die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, zijn in 1994
geoogst. Van dit project zal in 1995het eindverslag worden gemaakt.
25.

Deinvloedvanteeltmaatregelen opdezaadproduktievanrietzwenkgras

J.G.N. Wander

46.4.12

In 1995 zullen de resultaten van de vier proeven, waarin het effect van stikstofgift
en maaitijdstip in de herfst op de pluimdichtheid en zaadopbrengst van een tweede-jaarsgewas is nagegaan,verslagenworden.
De proef waarin het effect van rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid wordt nagegaan,wordt voor het derde en laatstejaar geoogst.
26.

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengstvangraszaadopkleigronden

J.G.N. Wander

46.4.13

Omtrent de herfstbehandeling van eerstejaars- en overjarig graszaad is voldoende
bekend. De praktijk wilvaak afwijken van het optimale maaisysteem,omdat mende
percelen wil laten beweiden met schapen en omdat men het graszaadstro niet wil
afvoeren vanwege de slechte prijs. Destikstofbemesting in herfst envoorjaar ende
verdere behandeling zal hieraan aangepast moeten worden. In 1995 worden de
volgende proeven op ROC Rusthoeve uitgevoerd:
herfststikstofbemesting bijverschillende beweidingsperioden in roodzwenkgras
voor detweede oogst (laatstejaar);
effect verhakseien en herfststikstofbemesting bijachterlaten van stro van eerste
oogst van roodzwenkgras op tweede oogst (tweedejaar).
In 1995 zullen de resultaten van het beweidingsonderzoek in Engels raaigras
verslagen worden. Onderzoek naar de mogelijkheden van beweiding in eerstejaarsgewassen heeft door de programmeringscommissie geen prioriteit gekregen.
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27.

Invloedvanteeltmaatregelenop de kwaliteitvan kruiden

H.J.vander Mheen

52.8.06

In 1995 zal dit project worden afgesloten met een bundeling van verslaggeving
over het onderzoek, onder dit project in de afgelopen jaren uitgevoerd, gericht op
kwaliteitsverbetering bij het gewas Digitalis lanata. Er zullen geen veldproeven
plaatsvinden.
28.

Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gericht op kwaliteitsverbetering

H.J.vander Mheen

52.6.08

De uitgestelde verslaggeving van drie teeltproeven met de gewassen Angelica,
Levisticum en Valeriaan zal in 1995 plaatsvinden. Een en ander kan worden gecombineerd met het maken van een teelthandleiding voor deze drie wortelgewaskruiden. Betreffende de tarraproblemen die zich bij deze gewassen voordoen
wordt, in verband met de complexiteit van de kwestie, voorlopig geen praktijkonderzoek gestart.
29.

Verbetering zaaizaadproduktie enzaaizaadkwaliteit bij kruiden

H.J.vander Mheen

nieuw 52.0.16

Voor de kwaliteit van veel kruiden is het bereiken van een goed plantbestand
belangrijk. Eenprobleem is dat de opkomst vaak te wensen overlaat, onder andere
door een matige zaaizaadkwaliteit. Nagegaan zal worden of deze zaadkwaliteit
(ziektebesmetting, kiemkracht) verbeterd kan worden door optimalisering van de
zaadteelt (ziektebestrijding, oogsttijd) en de afrijpings/droogmethode na de oogst.
Ditzal in eerst instantie bijValeriaan en Levisticum worden uitgevoerd.
Daarnaast zal de invloed van zaadontsmetting en zaadfractionering worden nagegaan.
30.

Invloedteeltmaatregelen op de kwaliteitvanaromatische gewassen

H.J.vanderMheen

nieuw52.7.17

De markt voor aromatische kruiden groeit; ook de kwaliteitseisen (kleur, kiemgetal,
etc.) nemen echter sterk toe. Hierbij is vooral de droogtechniek van belang. Nu de
kruidendrogerijen modernisering overwegen, wordt eerst geïnventariseerd hoe
daaraan via teeltonderzoek kan worden bijgedragen. Met VNK is overleg gaande
over de opzet van een project metfinanciering uit de kwaliteitsgelden.
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31.

Deteeltvan bloemzaden

M.Tramper, in samenwerkingmetde studieclub voorgroente-en
bloemzaadteelt, EilandTholen
In 1995wordt het onderzoek betreffende toepassingsmogelijkheden van herbiciden
in de bloemzaadteelt gecontinueerd. Het onderzoek naar de bestrijding van colletotrichem in rose en witte lavatera zal zich met name richten op plantafstanden en
de mogelijkheden van vroegtijdige selectie. Het onderzoek naar de optimale stikstofbenutting bij zaaiviolen zal (afhankelijk van de resultaten van 1994) worden
afgerond.
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RH

1e. Optimalisering van teeltmaatregelen ten behoeve
van oogstzekerheid enverbetering van de kwaliteit
van granen
32.

Optimalisering van een afeetgerichte rassenkeuzeAeeltwijze van tarwe voor
industriëletoepassingen

A. Darwinkel,in samenwerkingmetAB-DLO, ATO-DLO, TNO-voeding,
NIKO-TNO enNGC

41.7.17

Door onvoldoende ondersteuning van de verwerkende industrie is dit project
voorlopig niet gestart. Monsters uit de aangelegde veldproeven zijn beschikbaar
gesteld aan ID-DLO (Spelderholt) voor kwaliteitsonderzoek (project 41.7.18) alsmede aan NIKO-TNO. Dit project wordt hiermee beëindigd.
33.

Verbeteringvandetarwekwaliteitvoortoepassingen inde pluimveevoeding

A. Darwinkel,in samenwerkingmetID-DLO, PP, TNO-voeding,
ILOB-TNO enNGC

nieuw41.7.18

In de praktijk neemt de belangstelling voor het gebruik van tarwe voor (directe)
vervoedering, met name bij mestkuikens, sterk toe. Tussen tarwepartijen blijken
duidelijke verschillen in kwaliteit te bestaan, die niet goed aan te geven zijn. Naast
de vervoederingswijze (hele korrels cq gemalen/geplette korrels) kan ook de korrelkwaliteit variëren als gevolg van groei-omstandigheden (proefplaats), ras en teeltwijze. Korrelmonsters van zeer uiteenlopende kwaliteit, verkregen van het gestopte
project 41.7.17,worden in dit verband geanalyseerd (ID-DLO). In 1995 zullen twee
proeven met vier uiteenlopende rassen worden aangelegd te Lelystad (PAGV) en
Rolde (ROC Kooyenburg), waarin objecten, die van belang geacht worden voor de
kwaliteit, in enkelvoud worden aangebracht. Naast een sterk variërende stikstofbemesting betreft het met name oogsttijd (schot), alsmede wijze van drogen en
bewaren. Geoogst wordt minimaal 100 kg per object, zodat zowel in vitro als, op
beperkte schaal, in vivo onderzoek mogelijk is. Te Westmaas (WS), Wieringerwerf
(BEM) en Nieuw-Beerta (EH) worden vier rassen uitgezaaid met twee stikstofniveaus voor de produktie van circa 500 kg oogstprodukt, waaraan dierproeven op
laboratorium-schaal kunnen worden uitgevoerd. Ten behoeve van het onderzoek
met mestkuikens op praktijkschaal worden te Nieuw-Beerta (EH) twee rassen (één
mettwee N-giften) ingezaaid om een oogstprodukt van ruim 10ton korrelteverkrijgen.
Dit onderzoek zal alleen worden uitgevoerd als onder andere via het NGCvoldoende financiële ondersteuning gegeven wordt. Het betreft een samenwerking vanIDDLO (Spelderholt), PP (Praktijkonderzoek Pluimveehouderij), TNO-voeding en
ILOB-TNO
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34.

Rassenonderzoek voor Zeeuwse Vlegel-brood

M. Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel bevordert de teelt en afzet van meer milieuvriendelijk
geteelde tarwe. Deteeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel-tarwe wijken sterk af van
die voor de gangbaar geteelde tarwe. Zo mag er uitsluitend voor opkomst een
bespuiting worden uitgevoerd (bodemherbicide), na opkomst van het gewas
mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. De bemesting vindt
uitsluitend plaats met organische mest. Dit maakt de rassenkeuze van groot belang. Omdat door de afwijkende teeltmethode de rasvolgorde kan worden beinvloed en omdat er van buitenlandse rassen gebruik gemaakt kan worden, wordt
op ROC Rusthoeve rassenonderzoek uitgevoerd onder Zeeuwse Vlegel-teeltcondities voor zowel zomer- alswintertarwe.
35.

Vergelijking teeltmethoden wintertarwe in het Duitse, Belgische en Nederlandse lössgebied

P.M.T.M. Geeiert, in samenwerkingmetPIBO en LWKRheinland

WR

In het lössgebied in België, Duitsland en Nederland is de teeltwijze van tarwe
verschillend. In het kader van de samenwerking met PIBO in Tongeren en LWKKöln-Wahnzullen in deze landen de teeltwijzen worden vergeleken ten aanzien van
opbrengst, opbrengstzekerheid, kwaliteit enkosten.
36.

Invloedvanteeltmaatregelenopde kwaliteitvanzomergerst

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

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Er vindt namelijk een uitbetaling naar de kwaliteit
plaats. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed hebben op de korrelkwaliteit.
Vanaf 1992 wordt op ROC Ebelsheerd onderzoek uitgevoerd naar het effect van
het zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. Door vroeg te zaaien, is het
wellicht ook in deze regio mogelijk vaker aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. De eerste resultaten geven aan dat een zaaitijd in januari en februari zowel
voor de opbrengst als de kwaliteit bijzonder gunstig kan zijn. Het onderzoek zalin
1995inongewijzigde vorm worden voortgezet.
37.

Oogstzekerheid enkwaliteitvanonbespoten brouwgerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-voeding

42.8.08

Gezien de toenemende vraag naar produkten die op milieuvriendelijke manier zijn
geproduceerd, zijn er mogelijkheden om een meerprijs te verkrijgen voor onbespoten brouwgerst. Aangezien zomergerst een gewas is dat bij de huidige teeltwijze al
een vrij beperkte inzet aan gewasbeschermingsmiddelen vraagt, is de stap naar
een teelt geheel zonder niet zo groot. In 1993 is onderzoek gestart naar de gevol22

gen van een spuitvrije teelt voor de opbrengst en de brouwkwaliteit van zomergerst.
Op drie plaatsen (Lelystad, ROC Ebelsheerd en ROC Rusthoeve) wordt de huidige
teeltwijze vergeleken met een teelt geheel zonder gewasbeschermingsmiddelen en
enkeletussenvarianten. Naast de advies N-giftwordt ook een lagere N-gift opgenomen gezien de mogelijk gunstige invloed hiervan op de ziekte-aantasting en de
brouwkwaliteit. Het onderzoek zal in 1995 (in een enigszins gewijzigde opzet)
worden voortgezet.
38.

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

DA. vanderSchans,in samenwerking metPR

98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal teeltproblemen voor. De problemen liggen met name
op het terrein van de bemesting en het optreden van onkruidconcurrentie vlak na
de inzaai en de kwaliteit van het geoogste produkt.
Het onderzoek naar de invloed van het maairegime op de produktie, kwaliteit
en persistentie van luzerne wordt op ROC-Cranendonck voortgezet. Rond het
tijdstip waarbij in de praktijk luzerne wordt gemaaid, neemt de verteerbaarheid
met circa 1% per dag af. De verteerbaarheid van luzerne is gemiddeld 8%
lager dan van gras. Om het verschil te verkleinen, moet er op een eerder
tijdstip gemaaid worden. Dit kanten koste gaan van de produktie enpersistentie van het gewas. Het PR en ID-DLO analyseren de voederwaarde van het
geoogste produkt indit onderzoek.
Een aantal praktijkpercelen wordt bemonsterd om het stikstofverloop in de
bodem onder een luzemegewas en na het scheuren van luzernetevolgen.
Op een pH-trappenproefveld (Eext) wordt de invloedvan de pH op stikstofbinding, opbrengst envoederwaarde onderzocht in 1995.
Het onderzoek naar mogelijke schade door emissie-arme aanwending van
dierlijke mest is afgesloten enwordt in 1995verslagen. Dit geldt eveneens voor
het onderzoek om via inzaai in dekvruchten of stimulering van de beginontwikkeling de onkruidconcurrentie in de beginfase te beperken.
39.

Effect van zaaimethode en plantgetal op oogstzekerheid en kwaliteit van
snijmaïs

W. vanDijk,P.M.TM. Geelen,H. vanSchotenenM. vanWalbeek

96.4.32

In 1993en 1994 is op een drietal locaties (Vredepeel, Heino, Cranendonck) onderzoek verricht naar de effecten van deltazaai (dubbele rijen) en standdichtheid bij
snijmaïs bij eentweetal rastypen.Op ROCVredepeel istevens beregening opgenomen als onderzoeksobject om meer inzicht te krijgen op de invloed van vochtvoorziening op bovengenoemde teeltwijzen. Aanleiding voor het onderzoek was de
soms ongenuanceerde berichtgeving over spectaculaire opbrengststijgingen als
gevolg van deltazaai. Het onderzoek zal in 1995 worden afgesloten met een eindrapport.
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1f. Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de oogst
en de kwaliteit vanvollegrondsgroenten.
40.

Verbetering van de kwaliteit van ijssla en groenselderij bijteelt onder insektengaas

M.E.T. Glaswinkel enA.J.M.Embrechts

ZW/NB

Van een aantal gewassen is bekend dat de toepassing van insektengaas een
goede insektenbestrijding geeft. Het insektengaas heeft invloed op de klimaatomstandigheden waaronder de gewassen groeien en dus ook op de kwaliteit. Bij
groenselderij wordt op Proeftuin Noord-Brabant nagegaan wat de invloed van het
insektengaas is op de aantasting door nerfmineervlieg en wantsen en de kwaliteit
van het gewas. Mogelijk kunnen via aangepaste teelttechnieken de knelpunten die
het insektengaas veroorzaakt opgelost worden.
Het onderzoek met ijssla op ROCWestmaas wordt metverslaggeving afgesloten.
41.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

In 1994 is geen onderzoek meer uitgevoerd, omdat de vraag naar andijvie met een
geel hart is weggevallen. Het onderzoek van afgelopenjaren wordt afgesloten door
middelvanverslaglegging.
42.

Onderzoek naaroptimaleplantdichtheidvanpreibijdeteeltopzavelgrond

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

In 1995 wordt het onderzoek dat op ROC Westmaas is uitgevoerd, afgesloten met
verslaggeving.
43.

Onderzoek naar hetperspectief vankluitplantenbijprei

J. de Krakeren K.J.Osinga

66.4.08

Moeilijkheden bij de opkweek van kluitplanten voor herfst- enwinterteelt hebben er
toe geleid dat deze proef in 1994 geen doorgang kon vinden. Het ziet er naar uit
dat deze problemen zodanig zijn opgelost dat de proef in 1995 wel kan worden
aangelegd. De kluitplanten zullen worden vergeleken met losse planten die op
verschillende diepten zullen worden geplant. Speciaal zal worden gelet op de
snelheid van weggroei met het oog op ziekte-aantasting in een later stadium en de
lengte wit bij de oogst. Deproef vindt plaats op ROCValthermond.

24

44.

Invloedvansorterenvan het plantmateriaalvan prei

A.J.M.Embrechts

NB

Onderzocht wordt of het sorteren van plantmateriaal voordelen biedt. Afhankelijk
van de resultaten van seizoen 1994/1995wordt het onderzoek al dan niet voortgezet.
45.

Perspectievenvandeteeltvanwitlof op 50cm-ruggenopkleigrond

H.RVersluis

ZW

In 1995wordt het onderzoek afgesloten met eenartikel in het PAGV-Jaarboek.
46.

Verbeteringvandeveldopkomst bij witlof

H.RVersluis

ZW

Het onderzoek wordt met verslaglegging afgesloten.
47.

Verbeteringveldopkomstwitlofoplössgrond

RM.T.M. Geelen

WR

In 1994 is geen onderzoek uitgevoerd. Vervolgonderzoek wordt weer opgepakt in
1996.
48.

Verbeteringvandeteeltvanwinterbloemkool

M.E.T. vlaswinkelenR.C.F.M. vanden Broek

78.8.17

Om de gewasontwikkeling van vroege bloemkool voor de winter te verbeteren,
wordt het effect van eerder planten en bemesten vóór de winter nagegaan. De
opzet is om met eengrotere plant de winter integaan.
Voor een later ras wordt ook het effect van de gewasomvang voor de winter
nagegaan, door op verschillende momenten te planten. Omdat deze rassen na de
winter nog enige tijd hebben voor hergroei, worden na de winter verschillende
bemestingen uitgevoerd.
Deaanplant startte zomer 1994op ROCWestmaas en ROC Zwaagdijk.
49.

Plantafstanden enplanttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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50.

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

M.E.T. Viaswinkel

ZW

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

Stevigheidvan kluitplant bij spruitkool

M.E.T. Vlaswinkel

nieuw 83.4.08

Op ROC Westmaas worden meerdere typen kluitplanten en losse planten met een
aantal typen plantmachines uitgeplant en beoordeeld op de gevoeligheid voor
legeren.
52.

Teeltvanspruitkoolvoor de diepvriesindustrie

K.J.Osinga

KW

Bij het ras Ajax zullen verschillende plantafstanden en oogsttijdstippen worden
vergeleken. Het gaat om optimalisatie van de produktie van kleine spruiten (<p 1623en23-28 mm). Deze proef vindt plaats op ROC Kollumerwaard.
53.

Zeervroege zaaivan bospeen

J.G.M. JeurissenenA.J.M.Embrechts
Hetonderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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MV/NB

1g. Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstallevenvan vollegrondsgroenten
54.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en
ronddeoogst opde houdbaarheidvan vollegrondsgroentegewassen

J. de KrakerenK.J.Osinga

68.7.01

Bij prei hebben de omstandigheden bij de oogst een wisselend resultaat op de
houdbaarheid. Andere factoren zijn blijkbaar mede bepalend voor het naoogst-gedrag. Uit houdbaarheidsonderzoek op de veilingen blijkt dat teruglopen van kleur
het meest bepalende kwaliteitsprobleem is. In een veldproef op ROC 't Kompas in
Valthermond wordt getracht om door mangaanbespuitingen de intensiteit van de
groenverkleuring teverhogen en het effect daarvan op de houdbaarheid te beproeven.
55.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen enwföofwortels

JA. Schoneveld,G.vanKruistum enH.RVersluis

53.6.01

Bij bewaren van peen en witlof doen zich regelmatig problemen voor van rot en
teveel uitdroging. Nagegaan wordt of een periode van drogen en helen voorafgaande aande bewaring deze problemen mede kanverhelpen.
In 1994/95 worden vier proeven op semi-praktijkschaal te Lelystad en ROC Westmaas afgewerkt. Het project zal met eenverslag wordenafgesloten.
Op ROC Westmaas zal de invloed van ontdooisnelheid van witlofwortels op de
opbrengst en kwaliteit worden nagegaan.
56.

Beperkenvanindrogenvanwitlofwortels enherbevochtiging

H.RVersluis

ZW

Er zal op ROCWestmaas een aantal methoden worden beproefd om het indrogen
van witlofwortels tijdens de bewaring te voorkomen. In deze proef zal aandacht
worden besteed aan inhoezen voor of na invriezen en bevochtiging tijdens de
bewaring. Bevochtiging in de cel vindt plaats met de slang of met een fog-installatie.
57.

Onderzoek naar de bewaarmogelijkheden van broccoli

CR de MoeienR.C.FM, vanden Broek

nieuw 78.6.16

In 1995 zal onderzoek starten naar het effect van gekoelde opslag, wel en niet
onder CA-omstandigheden, op het kwaliteitsverloop van broccoli in de bewaring en
het daarop volgende uitstalleven. De proef wordt uitgevoerd met een herfstteelt van
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broccoli afkomstig van het PAGV en ROC Zwaagdijk. De bewaring vindt plaats op
hetPAGV.
58.

Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

H.RVersluis

ZW

Met knolselderij vanteeltjaar 1994zullen monsters van verschillende herkomsten bij
15°Cworden bewaard en inde mechanische koelcel. Bekekenwordt ofviaversnelde bewaring de bewaarbaarheid voorspeld kanworden.
59.

Verbeteringvande bewaringvan knolselderij

JA. SchoneveldenH.RVersluis

nieuw 62.6.07

Op ROC Westmaas zal in 1995/96 onderzoek worden uitgevoerd naar de invloed
van koelfrequentie/temperatuur-traject op de mate van uitdroging van knolselderij.
In één cel wordt een klein en in een tweede cel een groter temperatuur-traject
aangehouden. Bewaard worden partijen die vooraf al dan niet zijn gedroogd en
geheeld. Ter oriëntatie zullen ook enkele kisten bij 1°C droog en in ijs worden
weggezet.
60. Verbeteringvanhet uitstallevenvan bos-engewassen peen
JA. SchoneveldenH.Hylkema

nieuw58.6.11

Houdbaarheidsproblemen bij bos- en gewassen peen zullen worden geïnventariseerd en de oplossingsrichting nader worden geformuleerd. Gewassen peen
vertoont na het opdrogen nogal eens eenwitte huid. In eerste instantie zal worden
nagegaan op welke wijze dit effect het beste kan worden opgeroepen. Vervolgens
zullen rassen in het gebruikswaarde-onderzoek, geteeld op verschillende grondsoorten, worden getest. Ook wordt bekeken of het wit worden via het wasproces
kanworden gereduceerd.
61. Onderzoek naar de bewaarmogelijkheden van rettich
J.G.M. Jeurissen

MV

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
62. Bewaringvan pompoen
J.G.M. Jeurissen
Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
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1h. Fysiologische kwaliteitsproblemen bij vollegrondsgroenten
63. Bestudering vanmogelijkheden totseizoenverlenging bijasperge
J.T.K. Poll,J.G.M. Jeurissen.A.J.M.Embrechts enR.C.F.M. vanden Broek 69.4.04
Inkader van dit project wordt een aantal proeven uitgevoerd.
In Meterik worden in een beddenteelt met en zonder bodemverwarming de
mogelijkheden van oogstvervroeging onderzocht.
In Lelystad wordt onderzoek uitgevoerd in kuubskisten, waarbij met name de
mogelijkheden van herfstoogst worden beproefd.
Op proeftuin Noord-Brabant is in 1988 een proef aangelegd met verschillende
oogstsystemen omtot oogstverlenging te komen.
Aspecten die hierbij onderzocht worden, zijn zogenaamde beurtjaren (het ene
jaar niet oogsten, het andere jaar langer oogsten) en het langer door blijven
oogsten,waarbij meneen aantal stengels per plant door laatgroeien.
In Lelystad en Zwaagdijk zijn in 1994 proeven met groene asperge aangelegd
om het effect van strobedekking op oogstverlating te onderzoeken. In 1995
vindt de eerste oogst plaats.
64. Beperkenvanroseverkleuringvanwitteasperges
J.T.K. Poll enJ.G.M. Jeurissen

nieuw 69.4.09

In onderzoek dat op het PAGV (teelt in kuubskisten onder geconditioneerde omstandigheden) en proeftuin Noord-Limburgwordt uitgevoerd, zal het effect van licht
en temperatuur in de verschillende fasen van de oogst tot en met de afzetfase op
de roseverkleuring bestudeerd worden. Getracht wordt maatregelen te ontwikkelen
die het roseverkleuren voorkomen of beperken.
In samenwerking met de veiling ZON,het CBT en de werkgroepen asperge wordt
onderzoek uitgevoerd op een aantal praktijkbedrijven en op de proeftuin. Het doel
is een richtlijn op te stellen voor de oogst en de verwerking van asperge. Naleving
van deze richtlijn moet eengarantie geven dat de asperge niet rose verkleurt nade
oogst.
65. Beperkenvanrandenbolrotinijssla
J. De Kraker, K.J.OsingaenM.E.T. Vlaswinkel

72.4.05

In 1994 heeft beregening, bij hoge temperaturen in de zomerperiode, in de proeven te Lelystad, Kollumerwaard en Westmaas de randaantasting in ijssla niet kunnen voorkomen. In 1995 zullen proeven met een minder randgevoelig ras worden
uitgevoerd, waarbij opnieuw het effect van kleine watergiften beproefd zalworden.
Tevens zal een aantal rassen getoetst worden op gevoeligheid voor rand. Dit
gebeurt in eenveldproef en in een proef onder geconditioneerde omstandigheden.
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66. Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteitvanwitlof
beïnvloeden
G. vanKruistum, R.C.F.M. vanden BroekenH.P. Versluis

73.2.13

Dit project wordt in 1995 afgesloten c.q. deelaspecten worden ondergebracht bij
ander projecten. Het onderzoek naar het terugdringen van inwendig rood wordt
met eenJaarboek-artikel afgesloten.
Witlof is als voorbeeldgewas gekozen voor het in kaart brengen van Integrale
Keten Zorg (IKZ) voor de vollegrondsgroentesector. In werkgroepverband wordt
medewerking verleend aan de verdere invullingvan IKZbij witlof.
Op ROC Zwaagdijk zal het effect van chloor in het proceswater op de lofproductie
en kwaliteit worden nagegaan.
67. Ontwikkelingvaneenbewaarduur- entrekstrategievoorw'rtlofwortels
G.vanKruistum, JA. Schoneveld, H.P. Versluis
enR.C.F.M. vanden Broek

73.4.20

Doelvan dit onderzoek is om op basis van de chemische samenstelling (mineralen
en suikers) van de wortel bij het rooien en het gehalte aantransporteerbare suikers
bij begin van de (late) trek, de forceerkwaliteit van de wortels te karakteriseren en
daarmee de bewaarduur ende forceercondities te optimaliseren.
Registratie van klimaat-omstandigheden tijdens de wortelteelt en de resultaten van
een vervroegde trek in november kunnen het inzicht in de forceerkwaliteit van de
wortel en de daarbij optredende variaties vergroten en zullen zonodig ook in dete
kiezentrekstrategie worden betrokken.
Dit onderzoek wordt in 1995 voortgezet met wortelteelt bij twee N- en twee Ktrappen op de ROC's De Waag, Westmaas en Van Bemmelenhoeve. Hierbij worden de wortels centraal op het PAGV bewaard en ook geforceerd. Ook wordt in
het kader van dit project samengewerkt met het Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Roeselare in België. Hierbij wordt het effect van
een temperatuurbehandeling tijdens en direct na afloop van de wortelbewaring
bestudeerd. De uitvoering van dit deel vindt geheel plaats op ROCWestmaas. Ook
op ROC Zwaagdijk wordt onderzoek uitgevoerd naar het effect van een temperatuurstoot tijdens de bewaring op het latere forceerresultaat.
68. Beheersingvannatrotindeteeltentrekvanwitlof
G.vanKruistum, R.C.F.M. vandenBroekenH.P. Versluis,
in samenwerkingmetLUW-vakgroep Fytopathologie

73.3.21

Bacterieel natrot in witlof, ook wel slijmrot genoemd, kan veroorzaakt worden door
een aantal plantepathogene bacteriën behorend tot de carotovora-groep binnen
het geslacht Erwinia (Enterobacteriaceae).
De natrot veroorzakende Erwinia-bacteriën hebben een sterk opportunistisch
karakter. Dit wil zeggen dat de omgevingsfactoren en de fysiologische conditie van
de waardplant een relatief belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte.
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Evenals voor de andere plantepathogene bacteriën geldt voor de natrot-bacteriën
dat zij slechts door wonden en natuurlijk openingen de plant kunnen binnendringen.
In dit in 1994 gestarte project ligt de nadruk op oplossingsgericht onderzoek. Op
semi-prakijkschaal zullen mogelijke oplossingen voor de natrot-problematiek worden getoetst. Tijdens de wortelteelt, bewaring en trek worden verschillende invloedsfactoren bestudeerd. De verkregen onderzoeksresultaten moeten leiden tot
eenverdere beheersbaarheid van natrot onder praktijkomstandigheden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Lelystad,Zwaagdijk enWestmaas. In Zwaagdijk
wordt het onderzoek naar ontsmetting van het proceswater met waterstofperoxide
met activator voortgezet. InZwaagdijk en Westmaas zullen verschillende behandelingen met CaCI2worden beproefd.
69. Voorstudie naarde kwaliteitsproblemen bijkoolgewassen
CR de MoeienR.C.FM, vanden Broek

77.7.08

De kennis over fysiologische afwijkingen en over Xanthomonas-bacteriënziekte is in
een Interne Mededeling vastgelegd. In 1995wordt een afrondend Jaarboek-artikel
geschreven.
70. Onderzoek naarhetoptredenvaninwendigzwartbijwittebewaarkool
CR de Moei,R.CF.M. vanden BroekenI.P.M. Commandeur

84.7.13

In proeven op het PAGV en ROC Zwaagdijk zal de hypothese getoetst worden dat
calciumgebrek de oorzaak is van het optreden van zwart. Getracht wordt het
verschijnsel op te roepen door vroeg te planten, in combinatie met een hoge
stikstof- en kaligift. Door tussentijdse oogsten, beoordeling bij de oogst en na
bewaring zal de ontwikkeling van het optreden van zwart gevolgd worden. Ook zal
het effect van Ca-bespuitingen op het veld worden beproefd. De proef wordt
uitgevoerd met rassen die vermoedelijk in gevoeligheid voor zwart verschillen. Aan
de hand van analyses bij de oogst zal nagegaan worden of er een relatie istussen
chemische samenstelling engevoeligheid.
71. Onderzoek naargrauwverkleuring bijspruitkool
CR de MoeienW. Sukkel

nieuw 83.7.07

Grauwverkleuring van spruiten veroorzaakt op het veld en inde naoogst-fase grote
kwaliteitsproblemen. De oorzaak van dit probleem is niet bekend. Tussen rassen
bestaan verschillen in gevoeligheid en later in het seizoen worden de problemen
groter. Met name de bladeren die direct aan de buitenlucht zijn blootgesteld, hebben last van de grauwverkleuring. In 1995zal onderzoek worden uitgevoerd om na
te gaan welke factoren verantwoordelijk zijn. Door de LUW,vakgroep cytologie,zal
microscopisch onderzoek worden uitgevoerd.
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72. Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervellen
bij uien
C.L.M, de Visser

nieuw 65.7.22

In 1995zalte Lelystad een veldproef worden uitgevoerd waarbij wordt nagegaan in
hoeverre latezaai, lage plantdichtheid,rassenkeuze enslechte droging vande uien
invloed hebben op het verschijnsel watervellen. Deverwachting is dat op basis van
de resultaten van dit onderzoek hypotheses opgesteld kunnen worden omtrent de
oorzaak vanwatervellen.
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1i. Onderzoek naar de vermindering van grondtarra
en afvalwaterstromen in de akkerbouw en de teelt
van vollegrondsgroenten
73. Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de vermindering van
grondtarra en afvalwaterstromen inde akkerbouw endeteeltvanvollegrondsgroenten
G.vanKruistum, J.G.M. Jeurissenen CE. Westerdijk

99.0.20

In 1995 is het aantal activiteiten om nate gaan hoe afvalwaterstromen en grondtarra kunnenworden gereduceerd, beperkt.
Het project 'verantwoord watergebruik' waarbij, met alstoetsgewas witlof, gestreefd
wordt naar vermindering van afvalwaterstromen met behulp van ozonering, is in
november 1994 met verslaggeving afgesloten. Enkele bedrijven zijn bezig om nate
gaan of met UV-behandeling in combinatie met de juiste filtratietechniek ook een
goed resultaat kan worden bereikt. In beperkte mate wordt aan dit project ondersteuning gegeven inde vorm van kennisoverdracht enexpertise.
Door ROC-Meterik wordt onderzocht in hoeverre hergebruikt spoelwater van prei
kan leiden tot vermindering van kwaliteit en houdbaarheid. Op een praktijkbedrijf in
Limburg met recirculatie van afvalwater zullen proeven worden opgezet om het
effect van de vervuiling van het afvalwater op het uitstalleven vande preieneventueel andere gewassen te achterhalen. Hierbij wordt de mate van vervuiling en het
effect van naspoelen met schoon water meegenomen.
De grondtarraproblematiek doet zich vooral voor bij suikerbieten. Hierover wordt
door het 1RSal veel onderzoek uitgevoerd en in 1994 in het kader van het kwaliteitsplan Akkerbouw versterkt. Bij wortelkruiden is een bedrijf met nieuwe apparatuur begeleid.Voorlopig liggen er geen prioriteiten voor aanvullend onderzoek met
betrekking tot grondtarra.
74. Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt
C.F.G. KramerenC.G.M. Geven

nieuw 03.5.29

Lozingen van vrijkomend afvalwater wordt in toenemende mate aan regels gebonden en hiervoor worden steeds vaker heffingen opgelegd. Technisch zijn er met
name bij de oogst van asperges, prei en peen verschillende mogelijkheden om de
hoeveelheid afvalwater te beperken. In dit project zullen de bedrijfskundige aspecten die van belang zijn voor het maken van een keuze uit de mogelijkheden, nader
worden geïnventariseerd.
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2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Afgesloten projecten
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekcourgette
(I.P.M. CommandeurenJ.G.M. Jeurissen)

94.9.06

* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamisch
bedrijf
(L HoekstraenW. Sukkel)
65.9.19
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek doperwten
(W. SukkelenH.RVersluis)
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87.9.02

2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen en grassen voor gazons en
sportvelden
75.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen

J. E. Geersing, O.Hartsema,R. Wustman, H.W.G. Floot, E.Th.J. Schouten,A.H.J
Rops en H.R Versluis, in samenwerkingmet CPRO-DLO, HLB,NAK,BLGG, NIKOTNO,LUW-IVR LUW-Fytopathologie, AB-DLO,Agrico-Research, T.Clevers,HettemaZonen,PD,C.Meijer, DenHartigh, Fobek, Ropta/ZPC,
Stet&Sloten vanRijn
54.9.39
Op negen klei- en vier zandlocaties zullen ongeveer 36 consumptie-aardappelrassen worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen
deze rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (3 locaties), kiemrustperiode (1),
ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof (1) en knol (3), schurft (2),AM-resistentie (1), wratziekte (1), bladrol-, Yn-,X- en A-virus (2), selecteerbaarheid bladrolen YN virus kringerigheid (2), stengelbont (1), Fusarium (1) Phoma (1)), en gevoeligheidvoor rooibeschadiging (2) enstootblauw (2).
Het onderzoek te Wijnandsrade in samenwerking met KOVAL is voorlopig opgeschort.
76.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen

J.E.Geersing,O. Hartsema, R.Wustman, H.W.G. FlootenK.H. Wijnholds,
in samenwerkingmetHLB,CPRO-DLO, AB-DLO, PD,NAK, Kama,Hettema Zonen,
T. Clevers, LUW-IVR LUW-Fytopathologie, NIKO-TNO,
Agrico-research en Wolf& Wolf
55.9.02
Op vier dalgrond- en twee zandlocaties zullen ongeveer 19 zetmeelaardappelrassen worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen
deze rassen worden onderzocht op blauwgevoeligheid (2 locaties), rooibeschadigingsgevoeligheid (2), kiemrustperiode (1), uitlopen (1), selecteerbaarheid bladrolen Y -virus (1), AM-tolerantie (1), TGA-gehaite (4), en ziekteresistenties(Phytophthora infestans loof (1) en knol (3), schurft (2), AM-resistentie (1), wratziekte (1),
bladrol-, YN-, X- en A-virus (2), kringerigheid (2), stengelbont (1), Fusarium (1) en
Phoma (1)). Tevens wordt in samenwerking met PAGV, afdeling TOB, HLB en
LUW-Fytopathologie een begin gemaakt met vaststellen van rasverschillen in
Verticillium-resistentie.
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77.

Partiële resistentie entolerantie Globoderapallida bijconsumptie-aardappelen/zetmeelaardappelen

R.Wustman, O. Hartsema, J.E.Geersing, L.P.G. Molendijk
en CD. vanLoon

54.P.43

Samen met CPRO-DLO, LUW, PD en HLB zullen ± 40 aardappelrassen getoetst
worden op resistentie entolerantie tegen Globoderapallida.
78.

Rassenproef pootaardappelen

H.W.G. Floot

EH/KW

- Op Ebelsheerd wordt eenaantal rassen ook als pootgoed beproefd.
- Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op
pootgoedtijdstip geoogst.
79.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

L vanden Brink,J. Kassies, JAM. Groten, H.G.W. Floot,M. Tramper
enP.M.T.M. Geelen,in samenwerkingmethet1RS

56.9.24

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RS uitgevoerd. Er isgeenvoorbeproeving.
In 1995worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de rassenlijstrassen onderzocht. Op de proefvelden zal hetCPRODLO ook het registratie- en kwekersrechtonderzoek uitvoeren. Een beperkt aantal
rassen zal speciaal om die reden in de proeven worden opgenomen. In totaal
zullen er circa 45 rassen op de proefvelden worden uitgezaaid. De proeflocaties
zijn Lelystad, en de ROC's Rusthoeve, Vredepeel en Kollumerwaard. Het onderzoek aan rassen met (partiële) resistentie tegen rhizomanie zal worden uitgevoerd
door het1RS.
80.

Cultuur - engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot,K.H. Wijnholds, H.R
Versluis,M. Tramper, E.Th.J. Schouten en RM.T.M. Geelen,in samenwerkingmet
TNO-voeding, CPRO-DLO enIPO-DLO
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbij worden 50 rassen onderzocht op
twee locaties; één op zand (Ernst) enéén op klei (PAGV). Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt driejaar. Hierbij wordt eenselectie van de beste rassen van de voorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus enige rassen die al één of twee jaar in de
interprovinciale seriezaten.Aldeze rassenworden vergeleken met deA- en N-ras36

sen van de Rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovinciale serie is dit
jaar 26.Ze worden op de volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't
Kompas, Prof. van Bemmelenhoeve, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien liggen er proefvelden in Vaassen, Lelystad, en op proefboerderij De Bouwing (Randwijk).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemdworden.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen eenvriesproef (wintervastheid), een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicideproef (gevoeligheid voor bodemherbiciden) en een zaaitijdenproef (mogelijkheid laat zaaien) uitgevoerd. Ook wordt een aantal ziektetoetsingen uitgevoerd (meeldauw, oogvlekkenziekte, gele roest, Fusarium culmorum,Septoriatritici enSeptoria nodorum).
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist en bij
Meneba Meel B.V. te Rotterdam. Voor de beproeving door Meneba Meel B.V.
worden bovendien op ROCWestmaas 10-arevelden aangelegd. Dit om ervaringen
op te doen met grotere partijen van rassen die in het tweede jaar van beproeving
zitten.
Evenals voor de andere gewassen worden de resultaten gerapporteerd aan de
Commissie voor Samenstelling van de Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in een Rassenbulletin,jaarverslagen van de ROC's enartikelen invakbladen.
81.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink, H.W.G. Floot,K.H. Wijnholds,
M. Tramper, E.Th.J. Schouten,in samenwerking met TNO-voeding en
IPO-DLO
41.9.15
Ook het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van zomertarwe bestaat uit een
voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat in 1995
ongeveer acht rassen envindt plaats op zand (Ernst) en op klei (Lelystad). Ook de
kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen. De interprovinciale
serie omvat ongeveer zes rassen en vindt plaats op de ROC's Ebelsheerd, 't Kompas, van Bemmelenhoeve en de Rusthoeve. Bovendien liggen er proeven in Ernst
enLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan,komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemdworden.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bijTNO-voeding teZeist.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef
(gevoeligheid voor schot) en een proef naar de mogelijkheid van vroeg zaaien
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uitgevoerd. De rassen worden ook meegenomen met de fysiotoetsing op gele
roest bijwintertarwe.
82.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwintergerst

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G Floot,P.M.T.M. Geelenen
K.H.Wijnholds, in samenwerkingmet TNO-voeding en CPRO-DLO
42.9.06
De voorbeproeving van wintergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één op
ROC 't Kompas (dalgrond) en één in Lelystad (klei). Het totaal aantal rassen in de
voorbeproeving is voor 1995 17. Deze rassen worden ook door de kwekers op
minimaaltwee plaatsen onderzocht.
In de interprovinciale serie worden 11 rassen op vijf proefplaatsen onderzocht.
Deze plaatsen zijn de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, Wijnandsrade en 't Kompas en inLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de Rassenlijst vermeldworden.
Van het geoogste produkt wordt van de tweerijige rassen door TNO-voeding de
brouwkwaliteit bepaald. Door het PAGVworden verder het duizendkorrelgewicht en
het hectolitergewicht bepaald.
Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van TNO-voeding uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-voeding bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen indeze proeven.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
uitgevoerd om gegevens over de wintervastheid teverkrijgen.
83.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomergerst

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, H.W.G.Floot, K.H. Wijnholds,
E.Th.J. Schouten,H.R Versluisen M. Tramper, in samenwerkingmet TNO-voeding
enhetCPRO-DLO.
42.9.07
Ook de voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden,
één in Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Het totaal aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 50. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal
twee plaatsen.
Inde interprovinciale serie worden ongeveer 20 rassen op 10 plaatsen onderzocht.
De proefplaatsen zijn de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, Kooyenburg, Prof. van
Bemmelenhoeve, Westmaas, Rusthoeve en 't Kompas. Bovendien liggen er nog
proeven in Ernst (Veluwe), Lelystad en op proefboerderij De Bouwing (AB-DLO).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de Rassenlijst vermeld worden. Daarnaast wordt een fysiotoetsing met gele
roest uitgevoerd.
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Verder worden in Lelystad eigen proeven vanTNO-voeding uitgevoerd, nl. de EBCserie, het kwekersstammenveld (ook op de Rusthoeve) en de 5-arevelden. Aan dit
materiaal worden de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-voeding
bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen indezeproeven.
Daarnaast worden op het PAGV het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht
bepaald.
84.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L vandenBrinkenK.H. Wijnholds

44.9.01

De rassen van de voorbeproeving worden in Ernst (zand) en in Lelystad (klei) beproefd. Het aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer acht. Ook de kwekers
voeren deze beproeving op minimaaltwee proefplaatsen uit.
De interprovinciale beproeving wordt uitgevoerd op ROC 't Kompas, in Ernst en in
Lelystad. De waarnemingen die worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen die in de Rassenlijst worden vermeld. De interprovinciale serie
omvat ongeveer achtrassen.
Aan het geoogste produkt worden duizendkorrelgeicht, hectolitergewicht en bastgehalte bepaald.
85.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, K.H. Wijnholds en P.M.T.M.
Geelen,in samenwerkingmet CPRO-DLO
43.9.01
Devoorbeproeving van triticale vindt plaats op twee plaatsen,in Ernst (zand) en in
Lelystad (klei). Devoorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn in
1995 11triticalerassen en 2 winterroggerassen in onderzoek. Deze rassen worden
ook door de kwekers onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat 7 rogge- en 7triticalerassen. De proeflocaties zijn: 't Kompas, Kooyenburg, Vredepeel, Ernst enLelystad.
Naast de normale beproeving wordt er nog eenvriesproef en eenschotproef uitgevoerd om informatie over de wintervastheid en de gevoeligheid voor schot te verkrijgen.
86.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

P.M.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO(Tongeren) en
LandwirtschaftskammerRheinland(Köln-Wahn)

WR

In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op ROC Wijnandsrade in samenwerking met het PIBO te
Tongeren en de Landwirtschaftskammer Rheinland.
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87.

Teeltvanbakwaardige wintertarwerassen

H.W.G. Floot

EH

Vergelijking van een aantal, vooral buitenlandse bakwaardige tarwerassen betreffende opbrengst en kwaliteit.
88.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekerwten

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink,E.ThJ. Schouten
enM. Tramper

87.9.14

Het onderzoek aan erwten bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Deze wordt in Lelystad uitgevoerd. In deze voorbeproeving worden
ongeveer acht rassen onderzocht. Deze rassen worden ook door de kwekers zelf
onderzocht.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Hierbij worden ongeveer tien rassen onderzocht op drie verschillende locaties.
Deze locaties zijn: Prof. van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en Lelystad. De rassen
worden beoordeeld op de eigenschappen die in de Rassenlijst vermeld staan.Van
het geoogste produkt wordt het eiwitgehalte bepaald.
89.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldbonen

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

88.9.09

Ook het onderzoek naar veldbonen bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale beproeving. De voorbeproeving omvat ongeveer drie rassen, de interprovinciale serie ongeveer acht. Beide proeven worden in Lelystad uitgevoerd. De
rassen inde voorbeproeving worden ook door de kwekers onderzocht.
Alle rassen worden beoordeeld op de eigenschappen die in de Rassenlijst vermeld
worden.
Van het geoogste produkt wordt het eiwitgehalte en het duizendkorrelgewicht bepaald.
90.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekvezelvlas

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,E.Th.J. Schouten en M. Tramper,
in samenwerkingmetATO-DLO ende vlaskweekbedrijven
51.9.05
De voorbeproeving van vlas bevat ongeveer vijf rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale
serie omvat ongeveer 10rassen. Deze seriewordt beproefd op de ROC's Prof. van
Bemmelenhoeve en de Rusthoeve (ook een proefveld in Zeeuws-Vlaanderen). Ook
in Lelystad wordt een proef aangelegd. Tevens worden er proeven aangelegd op
vier kweekbedrijven.
De rassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de Rassenlijst vermeld worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit worden door het ATO-DLO in Wageningen
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bepaald. Daarnaast worden er proeven aangelegd om de gevoeligheid voor vlasroest,Fusarium oxysporum envlasbrand vast testellen.
91.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek olievlas

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg, L. vandenBrink

50.9.06

De interprovinciale serie bestaat uit negen rassen en wordt in 1995 alleen in Lelystad uitgevoerd. Dekwekers leggen ook proeven met deze rassenaan.
De rassen worden in grote lijnen op dezelfde eigenschappen beoordeeld als de
vezelvlasrassen.
92.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L. vanden BrinkenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetBLGG

50.9.04

Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat zeven rassen in drie herhalingen en
wordt uitgevoerd op Ebelsheerd en op de Minderhoudhoeve (LUW) in samenwerking met kweekbedrijf Van der Have B.V.. Deze rassen worden ook door de
kwekers onderzocht.
De interprovinciale serie omvat zeven rassen. Deze serie wordt beproefd op de
ROC's Ebelsheerd en Kollumerwaard en op de Minderhoudhoeve (in samenwerking metVan der Have). Op Ebelsheerd worden de IP-rassenop een vroeg en een
laattijdstip gezaaid.
Van het geoogste zaadwordt het oliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en het gehalte aan glucosinolaat
door een laboratorium in Europoort.
93.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij

M.L.Zeelenbergin samenwerkingmetCPRO-DLO enRIKILT-DLO

50.9.07

Voor tweejarige karwij zijn in 1994twee proefvelden uitgezaaid voor oogst 1995op
Ebelsheerd en in Lelystad. Deze IP-serieomvat zesrassen.
Voor éénjarige karwij worden ook twee proefvelden aangelegd, te weten op Ebelsheerd en in Lelystad.Het aantal rassenzalongeveer drie zijn.
Van het geoogste produkt worden olie- en carvongehalte bepaald door RIKILTDLO.
Daarnaast wordt op het PAGVhet duizendkorrelgewicht bepaald.
94.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

J.R.vander Schooten J. Kassies

46.9.11

In 1995 wordt er een gazonproef aangelegd waarin alle op dat moment in onderzoek zijnde rassen zullen worden uitgezaaid. De locatie is nog niet bekend; waar41

schijnlijk Engels raaigras bij een zodeteler in het Gooi roodzwenkgras, veldbeemdgras endiverse soorten inArnhem.
De rassen van veldbeemdgras en een beperkt sortiment Engels raaigras (eersteentweedejaars rassen en standaarden) worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in eenbij de NSF inArnhem aante leggen betredingsproef.
Erworden drie sportveld-proeven met rassenvan Engels raaigras aangelegd.
De rassen van Engels raaigras worden op hun wintervastheid beoordeeld in kunstmatigevriesproeven.
Daarnaast liggen er proefvelden die in 1995op diverse eigenschappen worden beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven in Helvoirt, Arnhem,Wageningen enLelystad;
- betredingsproeven inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam,Amsterdam en DenHaag;
- vriesproef met Engels raaigras.
95.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek cichorei

L vanden BrinkenM. Tramper

63.9.04

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan cichorei zal worden uitgevoerd op
twee proefvelden, één in Lelystad en één in Colijnsplaat (ROC Rusthoeve). Er
zullen circa 15rassen onderzocht worden.
96.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

JAM. Groten,J. Kassies,L vanden Brink,K.H. WijnholdsenP.M.T.M. Geelen,in
samenwerkingmetPR
96.9.28
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (500 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Hetofficiële onderzoek omvat de volgende onderdelen:
- De opbrengstproefvelden:
De eerstejaars-rassen (50) en 10 standaardrassen worden onderzocht op circa
12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het PAGV
coördineert dit onderzoek enverwerkt de resultaten.
Een 15-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste produkt van
minimaal drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) enzetmeelgehaltebepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooyenburg, Aver-Heino,
Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier bedrijf
(rivierklei).
- Een legeringsproefveld op het PAGV te Lelystad,waarin een 40-tal rassen (Rassenlijst-, tweede- en derdejaarsrassen) beoordeeld wordt op legeringsgevoelig42

heid.
- Een N-bemestingsproef in samenwerking met de afdeling TOA van het PAGV.
Voor verdere informatie zie project 96.2.30 (cluster 8c).
97.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en maïskolvenschroot

JAM. Groten,J. Kassies,L vanden Brink,K.H. Wijnholdsen P.M.T.M. Geelen,in
samenwerkingmetPR
98.9.04
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Om toegelaten te worden tot dit onderzoek, zullen de
door de kweekbedrijven aangemelde rassen tevens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed moeten doorstaan. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCM
en MKSomvat de volgende onderdelen:
- De opbrengstproefvelden:
Een 20-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt op drie proefvelden
vergeleken met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste Produkt wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) bepaald (gescheiden bemonstering korrel enspil).
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooyenburg
en Aver-Heino. De eerstejaars rassen worden alleen op Vredepeel onderzocht.
Detweede- en derdejaars rassen worden op alle genoemde ROC's onderzocht.
- Een legeringsproefveld op het PAGV, waarin een 20-tal rassen (eerstejaars-,
tweedejaars-, derdejaars- en Rassenlijst-rassen) beoordeeld wordt op de legeringsgevoeligheid.
- Een plantgetallenproefveld op een particulier bedrijf (oostelijk zand), waar een
aantal Rassenlijst-rassen bij verschillende plantgetallen zal worden onderzocht
op de interactie tussen rassen enplantdichtheid.
98.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek luzerne

J.A.M. Groten, J. Kassies,L vanden Brink,M. Tramper enH.W.G. Floot,insamenwerkingmetPR
98.9.06
In 1993 is er, ten behoeve van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek één rassenproef luzerne aangelegd op een kleilocatie (ROC Ebelsheerd).
Daarnaast zijn er in 1994 drie proefvelden aangelegd. Twee proefvelden op een
zandlocatie (ROC Aver-Heino en ROC Cranendonk) en de derde op een kleilocatie
(ROC Rusthoeve).
Op de proefvelden worden 19 nieuwe rassen vergeleken met twee standaardrassen (Mayaen Resis). Deproeven zullen meerderejaren,in ieder gevalt/m 1996,
worden gebruikt voor rasbeoordeling.
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99.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen

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

98.9.07

In 1995 worden er twee proeven aangelegd met rassen van gele mosterd, bladrammenas, phacelia enwinterrogge. Vanbelang zijnde gegevens over de in onderzoek zijnde rassen van Italiaans- en Westerwolds raaigras worden verkregen van
rijtjesproeven van het PR.
Op één proefplaats vindt eenvroege zaai plaats met gele mosterd, bladrammenas
en phacelia.
Eén proefveld ligt op het PAGV (klei) en één op een zandlocatie. Cijfers over de
mate van resistentie tegen het bietecyste-aaltje van rassen van bladrammenas en
gele mosterd worden van het Bundessortenamt in Hannover verkregen.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vollegrondsgroenteteelt
100.

Onderzoek naar rasverschillen inhet uitstallevenvanvollegrondsgroenten

I.P.M. Commandeur, F.M.L. Kanters enW. Sukkel

99.9.19

In 1995 zal verder worden gekeken naar de mogelijkheden om uitstalleven-onderzoek uit te voeren bij kropsla en ijsbergsla. Er wordt voor de vroege teelt een
speciale proef opgezet. Verder wordt gebruik gemaakt van bestaande rassenproeven. Dit onderzoek zal in 1995worden afgesloten met eenverslag.
101.

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie tussen vollegrondsgroentegewassen

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

99.9.18

In spruitkool, witte kool en prei is de afgelopen jaren specifiek onderzoek gedaan
naar waarnemingsmethodieken wat betreft resistentieniveau van rassen tegen
belangrijke schimmelziekten. In spruitkool is daarbij vooral onderzoek gedaan met
betrekking tot witte roest (AlbugoCandida)en kringvlekkenziekte(Mycosphaerella
brassicicola). Inwitte kool is gekeken naar kringvlekkenziekte en in prei naar roest
(Pucciniaallii) en papiervlekkenziekte (Phytophthora porri).
De resultaten van dit onderzoek zullen worden weergegeven in een verslag. Zo
mogelijk zullen voor de verschillende gewas-ziekte combinaties bepaalde waarnemingsmethoden worden opgenomen in het reguliere cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van de desbetreffende gewassen.
102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoekwitte asperge

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

69.9.05

Deproef witte asperge is in 1991 aangelegd op het ROCte Meterik. In 1992is een
tweede proef aangelegd in Valthermond. Het bestaande rassensortiment zal als
vergelijking dienen.
103.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

P. Lavrijsen, J. Verhaegh enF.M.L. Kanters

MV

In 1990 is een rassenvergelijking van Noordeuropese rassen gezaaid. Deze proef
wordt uitgevoerd in samenwerking met het CGO, de NAKG en EU. Dit om te
komen tot een rassenadvisering en een Europese rassenlijst voor asperge. In het
voorjaar van 1991zijn deze rassen op het produktieperceel uitgeplant.
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104.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

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

69.9.06

Er wordt in 1995 cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek verricht aan groene asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (via Westmaas) op
Rusthoeve. Het bestaande rassensortiment dient alsvergelijking.
105.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek prei

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

66.9.03

Voor de vroege en late herfstteelt wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd. In het
onderzoek zal per locatie tweemaal worden geoogst, waarna met de meest optimale oogst per ras wordt gerekend. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op
eventuele vroegheidsverschillen binnen een teelt, in die zin dat wat trager groeiende rassen die daarnaast weinig gevoelig zijn voor slijtage, beter tot hun recht
komen. Naast het reguliere gebruikswaarde-onderzoek, zullen er op het ROC in
Breda specifieke proeven aangelegd worden om meer gegevens te verkrijgen over
resistentietegen roest en papiervlekkenziekte.
Daarnaast zal onderzoek worden opgestart aan de vroege- en late winterteelt.
Verreweg het grootste deel van de werkzaamheden aan de winterteelten zal echter
pas plaatsvinden in 1996. Het aantal planten per ha bedraagt voor alle genoemde
teelten ongeveer 150.000per ha.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's in Meterik, Breda, Valthermond en
Kollumerwaard.
106.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

F.M.L.Kanters, M.E.T. Vlaswinkel, K.J. Osinga, R.C.F.M. van den Broek, A.J.M.
Embrechts enJ.G.M. Jeurissen
72.9.03
Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege voorjaarsteelt
- bedekt en onbedekt -, zomer- en herfstteelt), onderzoek uitgevoerd op de ROC's
te Breda, Meterik en Zwaagdijk (praktijkperceel te Castricum) en op een praktijkperceel te IJsselmuiden. Inde genoemdeteeltwijzen wordt zowel voor- als voortgezet onderzoek uitgevoerd. Het bestaande rassensortiment zal als vergelijking
dienen.
Er zal in 1995 voor- en voortgezet onderzoek uitgevoerd worden aan de vroege-,
zomer- en herfstteelt van ijssla. De proeven worden uitgevoerd op zandlocaties op
de ROC's te Meterik en Breda en op kleilocaties te Westmaas en Kollumerwaard.
Het bestaande Rassenlijst-sortiment zalalsvergelijking dienen.
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107.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

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

70.9.04

Erwordt voortgezet onderzoek uitgevoerd voor de verse markt-teelten in het voorjaar, de zomer en de herfst. Nieuwe spinazierassen worden alleen onderzocht
indien ze resistent zijn tegen de vier in Nederland bekende fysio's van valse meeldauw ('wolf'). Daarnaast worden bestaande Rassenlijst-rassen onderzocht die
resistent zijntegen de fysio's 1, 2 en3.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGVen de ROC's in Breda en Zwaagdijk.
108.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitlof

A.R. Biesheuvel, C.A.M. Schouten,A.J.M. Embrechts,R.C.F.M. van den Broek en
H.P. Versluis
73.9.04
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de
vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek
(lofoogst vanaf half december t/m april) en de late trek (vanaf mei). Het onderzoek
vindt plaats op het PAGV en de ROC'ste Breda, Creil, Westmaas en Zwaagdijk. In
het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige kwaliteit en
houdbaarheid van nieuwewitlofrassen invergelijking met het aanbevolen sortiment.
109.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

HJ. Hylkema, R.C.EM, vanden Broek, A.J.M. Embrechts
enM.E.T. Vlaswinkel

78.9.13

Er vindt vooronderzoek plaats in de winterteelt. Deze proeven zijn al gezaaid en
geplant. De proeven zijn aangelegd op de ROC's te Meterik, Colijnsplaat en
Zwaagdijk.
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de weeuwenteelt. De proef wordt aangelegd op de ROC's te Breda,Westmaas enZwaagdijk.
Er zal vooronderzoek plaatsvinden in de vroege-, late- en zeer late herfstteelt. De
proeven worden aangelegd op de ROC's te Westmaas en Zwaagdijk.
110.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek boerenkool

H.J.Hylkema, R.C.F.M. vanden Broek, H.W.G. Floot
enM.E.T. Vlaswinkel

79.9.01

Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Nieuw-Beerta,Westmaas en Zwaagdijk.
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111.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

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

nieuw 78.9.05

Er vindt vooronderzoek plaats in de vroege- (met bedekking), de zomer- en de
herfstteelt. De proeven worden aangelegd op de ROC'ste Meterik en Zwaagdijk.
112.

Oriëntatie overwinterteelt broccoli

M.E.T. Viaswinkel

ZW

Op ROC Westmaas wordt al een aantal jaren getracht een nieuw broccoli-ras te
vinden dat winterhard is. Er is de laatste jaren een aantal rassen beproefd die op
verschillende tijdstippen geplant werden. In 1994 is getracht door middel van
variatie in planttijdstip enkele rassen in november/december te oogsten en enkele
rassen in april/mei te oogsten. Afhankelijk van de resultaten van 1994 zal de proef
voortgezet, danwel afgeslotenworden.
113.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

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

80.9.05

Voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van Chinese kool
rassen voor de bewaring. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's teZwaagdijk, Breda en Meterik.
114.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek rode kool

J. HoekenR.C.F.M. vanden Broek

81.9.02

Er wordt vooronderzoek gedaan voor de lange bewaarteelt en daarnaast voortgezet onderzoek bij de herfstteelt en de nateelt. Van de beide laatste teelten zullen in
1995 de bewaarresultaten verwerkt worden, waarna het onderzoek kan worden
afgesloten. In de herfstteelt en de nateelt is uitgegaan van 50.000 planten per ha;
bij de lange bewaarteelt zijn grotere kolen gewenst zodat hier uitgegaan wordt van
33.000 planten per ha.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGVen het ROC in Zwaagdijk.
115.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witte kool

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

84.9.12

In 1995 zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de teelt van witte kool
voor zuurkool.
Verder zal in 1995 het vooronderzoek worden gestart van de zomerteelt, de lange
bewaarteelt en de herfst/bewaarteelt.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC Zwaagdijk en op het PAGV te Lelystad.
116.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spruitkool

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

83.9.01

Er zal voor- en voortgezet onderzoek plaatsvinden in drie vroegheidsgroepen, te
weten de zeer vroege en vroege rassen, de middenvroege- en middenlate rassen
en de late rassen. De proeven zullen worden uitgevoerd op de ROC's te Westmaas, Kollumerwaard, op het PAGV te Lelystad en op een praktijkperceel te Abbenbroek. Het vooronderzoek en voortgezet onderzoek zullen gecombineerd
worden uitgevoerd. Bij voldoende aanmelding zal er tevens rassenonderzoek
worden uitgevoerd bij de zeer lateteelt.
117.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

H.J. Hylkema,R.C.F.M. van den Broek, J.G.M.Jeurissen, K.J. Osinga en M.E.T.
Vlaswinkel
76.9.06
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de vroege- (met bedekking), de zomer- en
de herfstteelt. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Meterik, Valthermond,Westmaas en Zwaagdijk.
118.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek peen

H.J.Hylkema, A.J.M.Embrechts, C.A.M. Schouten,K.J.Osingaen
J.G.M. Jeurissen

58.9.09

Er vindt voortgezet onderzoek plaats bij de herfstteelt inclusief bewaring van Bpeen. De proeflocaties zijn de ROC's te Creil, Meterik en Munnekezijl. Er wordt in
aprilgezaaid.
Er vindt voortgezet onderzoek plaats bijwaspeen (AB-peen) voor de onderdekkersteelt (zaaien begin mei '95 en oogsten maart '96). De proeven worden aangelegd
op de ROC'ste Creil en op een praktijkperceel.
Er vindt ook vooronderzoek plaats in bovengenoemde teeltwijzen. De proeflocaties
zijn de ROC's te Breda en Meterik.
119.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

J. HoekenM. Tramper

65.9.16

In 1995zullen evenals in de voorgaande jaren proeven worden uitgevoerd naar de
cultuur- en gebruikswaarde van uien voor de directe afzet en bewaring. Het onderzoek zal plaatsvinden op het PAGV en ROC Rusthoeve te Colijnsplaat. Bewaring
vindt alleen plaats in Colijnsplaat.
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120.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

J. HoekenM. Tramper

65.9.17

Het onderzoek aan de tweedejaars plantuien zal plaatsvinden bij twee telers in
Zeelandenworden begeleidvanuit ROC Rusthoeve in Colijnsplaat.
121.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek tuinboon

W. SukkelenH.P. Versluis, in samenwerking metATO-DLO

88.9.03

Er vindt onderzoek plaats aan de teelt voor de industrie bij tuinboon. Er zal eind
april/begin mei worden gezaaid. De proeven worden aangelegd op het ROC te
Westmaas en op het PAGV te Lelystad. Naast teelteigenschappen wordt ook de
verwerkingskwaliteit bepaald.
122.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekstamslabonen

A.R. Biesheuvel, H.P Versluis,P.M.T.M. Geelen en K.J. Osinga, in samenwerking
metATO-DLO
89.9.04
Voor- en voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van stamslabonen voor de verse markt en voor de industrie. In dit onderzoek worden nieuwe
rassen vergeleken met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel beoordeeld en machinaal geoogst en getoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring na
oogst). De beste rassen uit het onderzoek van 1994 worden in het voortgezet
onderzoek in Westmaas, Vredepeel en Lelystad machinaal geplukt. In Vredepeel
worden twee zaaitijden en in Lelystad en Westmaas wordt één zaaitijd beproefd.
De opbrengst wordt steeds vastgelegd in relatie tot de rijpheid van de bonen. De
rassen worden verwerkt tot een gesteriliseerd en/of diepgevroren produkt op het
ATO-DLO.
Insamenwerking met ROC 't Kompas entwee telersverenigingen worden ook twee
proeven voor de verse markt aangelegd op praktijkbedrijven.
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3. INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten
*

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in
het Noordelijk kleigebied
{A.T. KrikkeenA. Bos)
02.8.05

*

Ontwikkeling van een analysemethode voor inrichting van produktieprocessenop het vollegrondsgroentebedrijf
{C.G.M. GevenenC.F.G. Kramer)
03.5.16

*

Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
{C.F.G. KramerenJ.Alblas)
01.4.25

*

Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwe vollegrondsgroenteteelten enteeltmethoden vanvollegrondsgroenten
{C.F.G. KramerenC.G.M. Geven)
01.0.26

*

Economische perspectieven van geïntegreerde akkerbouw; synthese van 10
jaar OBS
(A.T. Krikke, S.R.M.Janssens (LEI-DLO),J.G. Groenwold (LEI-DLO)en
F.G. Wijnands)
01.8.19
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3a. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
123. Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden
A.T. Krikke, J. SmidenS.R.M. Janssens(LEI-DLO)

02.8.04

De ontwikkeling en het testen van het LP-model akkerbouw is in 1994 nagenoeg
afgerond. Het project wordt ditjaar afgesloten met een beschrijving van het model.
Het optimalisatiemodel zal onder andere worden toegepast bij de evaluatie van de
resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek, de perspectievenstudie voor het
Zuidwestelijk kleigebied en economische studies in het kader van het bedrijfssystemen-onderzoek.
124. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in
hetZuidwestelijk kleigebied
A.T. Krikke, A. Bos enJ. Smid

02.8.06

Gezien de druk op de bedrijfsresultaten zullen ook veel akkerbouwers in het Zuidwestelijk kleigebied genoodzaakt zijn de bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering te
wijzigen met het oog op de continuïteit vandeonderneming.
De bedrijfseconomische perspectieven zullen worden nagegaan voor een aantal
bedrijfsopzetten dat representatief is voor de bedrijven in de huidige situatie qua
bouwplan, bedrijfsgrootte en bedrijfsuitrusting. Ook worden de consequenties
onderzocht voor onder andere arbeid, mechanisatie en ondernemersinkomen bij
bedrijfsvergroting en eventuele verbreding van de bedrijfsopzet naar andere produktietakken. Er zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de
(vaste) kosten van met name de mechanisatie terug te dringen. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking met DLV en CL en start in 1995 met het formulerenvan representatieve bedrijfstypen en -groottes envan relevante alternatieven.
125. Onderzoek naarde organisatievanbewerkingenbijcomplexebedrijfsorganisaties
H.B.SchoorlemmerenJ. Smid,in samenwerkingIMAG-DLO

03.5.17

Met behulp van het simulatieprogramma IMAG-Orspel wordt onderzoek verricht
naar een betere afstemming van arbeid en mechanisatie op de behoeften van een
akkerbouwbedrijf. Afgelopen jaar zijn representatieve bedrijfsopzetten uit het Noordelijk kleigebied doorgerekend en is de werkuitvoering hiervan gesimuleerd. De
vergelijking van Orspel met de gebruikelijke wijzen van bedrijfsbegroten op het
PAGV is mogelijk gemaakt door de bedrijfsbegrotingen te simuleren met de BEA52

spreadsheet en door te rekenen met een lineair programmeringsmodel. Na enkele
laatste berekeningen kan het project ditjaar worden afgerond met eenverslag.
126. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerkingvanvollegrondsgroenten
C.F.G. KramerenC.G.M. Geven

03.5.14

Het in 1994gestarte onderzoek naar de bedrijfskundige aspecten van de plant- en
oogstmechanisatie bij sla kan naar verwachting in de eerste helft van 1995worden
afgesloten. Verder zal in 1995 nog aandacht worden besteed aan de plant- en
oogstmechanisatie bij prei.
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3b. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis
vanactuele ontwikkelingen indeteelt enbewaring
127. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek
A.T. Krikke, A. Bos,J. Smid,J.G.Lamers, A.H.J. Rops
enK.H. Wijnholds

01.4.24

Op basis van de technische resultaten wordt een bedrijfseconomische evaluatie
uitgevoerd van het vruchtwisselingsonderzoek op 'De Schreef' en in de Veenkoloniën (AGM600) en van het onderzoek naar intensieve bouwplannen in de
Noordoostpolder. In de bedrijfseconomische evaluatie wordt via het opzetten van
bedrijfsbegrotingen aandacht besteed aan de gevolgen in bedrijfsverband voor
onder andere opbrengsten, arbeid, mechanisatie en ondememersinkomen bij een
bepaald bouwplan en bedrijfsgrootte. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige
prijsverhoudingen. In 1995 wordt begonnen met de economische evaluatie van
AGM600 ende 'De Schreef'.
128. Kwantificeringvanhetlangjarig rendementvanberegeningopakkerbouwbedrijvenopzand-endalgronden
W.A. Dekkers, C.F.G. KramerenK.H.Wijnholds

01.4.27

Met behulp van de modellen SWATRE en SWACROP die op het SC-DLO zijn ontwikkeld, zal worden onderzocht hoe een optimale vochtvoorziening kan worden
bereikt met een aanvullende beregening. Voor meerdere jaren zal op basis van
historische weersgegevens worden berekend wat de behoefte aan beregening is.
De perspectieven van beregening in de Veenkoloniën worden afgezet tegen de
noodzakelijke investeringen, de veranderingen in arbeidsbehoefte en saldi van
gewassen inverschillende varianten van de bedrijfsopzet.
129. Bedrijfseconomische analyse van de teelt en bewaring van AM-resistente
consumptie-aardappelrassen tenopzichtevanBintje
A. Bos,A. Veerman enR.Wustman

04.7.03

Aansluitend op het technisch onderzoek naar optimalisatie van de teelt, bewaring
en verwerking van nieuwe AM-resistente consumptie-aardappelrassen wordt onderzoek gedaan naar de financiële effecten van de teelt en bewaring vanAM-resistente rassen ten opzichte van Bintje. Verwacht wordt dat de studie in 1995 zal worden
afgerond.
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130. Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij de teelt en oogst van vollegrondsgroenten
C.F.G. Krameren C.G.M. Geven, in samenwerkingmetIMAG-DLO

03.5.25

In 1994 is een globale inventarisatie van de knelpunten in arbeidsbehoefte en
arbeidsomstandigheden bij eenzestal gewassen uitgevoerd, nl. bij asperge,bloemkool, bospeen, prei, sla en witlof. Samen met het IMAG-DLO wordt bekeken in
hoeverre verzameling van aanvullende informatie gewenst is en inhoeverre mogelijketechnische oplossingen kunnen concurreren met de huidige werkwijze.
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3c. Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
131. Economischeevaluatievanbedrijfssystemen-onderzoekteVredepeel
A. Bos,A. Netjes,S.R.M. Janssens(LEI-DLO), B. Kroonen-Backbier
enM. Kroonen

01.8.28

In 1994 is begonnen met een bedrijfseconomische analyse aansluitend op het
bedrijfssystemen-onderzoek te Vredepeel over de periode 1989-1993. De studie
bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de uitwerking van de bij het LEI-DLO
geregistreerde boekhoudkundige gegevens. Het tweede deel bestaat uit een
perspectievenstudie. Hierin worden met behulp van bedrijfsmodellen de consequenties nagegaan voor arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting bij verschillende bedrijfsgroottes.
132. Economischeevaluatieintroductiegeïntegreerde akkerbouw
S.R.M. Janssens(LEI-DLO) enJ.G. Groenwold(LEI-DLO)

01.8.51

In 1990 is een programma gestart om geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw te introduceren. De 38 studiebedrijven, verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden, zijn door het LEI-DLO in administratie genomen. Jaarlijks is een
bedrijfsvergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze bedrijven zijn vergeleken met die van LEI-steekproefbedrijven. In 1995 zal de bedrijfseconomische analyse van het laatste jaar worden uitgevoerd. Daarna zal het eindverslag worden opgesteld.
133. Economische perspectievenvangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
C.EG.Kramer, C.G.M. GevenenM. vanderHam

01.8.21

Doelvan dit project is op basis van de technische onderzoeksresultaten op de vier
regionale locaties, aangevuld met andere relevante informatie het economisch
perspectief van een geïntegreerde teeltwijze na te gaan. In 1995 zal meegewerkt
worden aan het toepasbaar maken van het computerprogramma FARM (Farm
Analysis and Registration Macro) voor de economische evaluatie van het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente. Op basis hiervan zal vervolgens worden
begonnen met de economische evaluatie.
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134. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
C.G.M. GevenenC.F.G. Kramer, in samenwerking metLEI-DLO

03.8.22

In 1993 is dit project van start gegaan met 15 deelnemende studiebedrijven, waarvan een bedrijfseconomische boekhouding wordt bijgehouden door het LEI-DLO.
Van deze gespecialiseerde biologische vollegrondsgroentebedrijven zijn in 1994
tevens gegevens verzameld omtrent arbeidsbehoefte en teelttechniek per gewas.
Deze technische registratie wordt in 1995 voortgezet. Ook worden in 1995 de
boekhoudresultaten van het eerste onderzoeksjaar geanalyseerd.
135. Risico-analysevan de invloedvan agrochemicaliënop grond-enwaterkwaliteit bijbedrijfssystemen metverschillend grondgebruik
A.T. Krikke, A. Bos,A. NetjesenEG. Wijnands,
in samenwerkingmetSC-DLO

nieuw 01.8.29

Dit EU-project sluit aan op het bedrijfssystemen-onderzoek in de akkerbouw. Het
DLO-Staring Centrum analyseert de uitspoelingsgegevens van de bedrijfssystemen
van de drie akkerbouwlocaties en verwerkt deze in haar modellen. Om tot bepaalde niveaus van uitspoeling te komen, zijn verschillende gewas- en bedrijfsscenario's mogelijk (geënt op het bedrijfssystemen-onderzoek en SC-modellen). Deze
scenario's worden vervolgens bedrijfseconomisch beoordeeld (keuze bedrijfseconomisch optimale scenario/strategie) bijgegeven maximum niveau vanuitspoeling.
Tevens worden in dit project een deel van de bedrijfseconomische evaluaties en
perspectievenstudies uitgevoerd van het bedrijfssystemen-onderzoek in de akkerbouw. Dit zalook worden uitgevoerd voor het bedrijfssystemen-onderzoek op Long
Ashton Research Centre (VK).
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4. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
*

Invloedvanhet losmakenvande ondergrond vanzavel-en plaatgronden
opvochtvoorziening,beworteling en produktievan landbouwgewassen
(M.Tramper enJ.Alblas)
21.1.51

*

Optimalisering vandeteeltvan hennep alsgrondstof voor de papierindustrie
(H.vander Werf(LUW) enW.C.A. vanGeel(gezamenlijkproject
metLUW-Agronomie enAB-DLO)
51.7.03

*

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen
{G.E.L Borm)

52.0.04

*

Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen (Nationaal Olie Programma)
(G.E.L. BormenN.vanDijk)
52.0.09

*

Vergelijkingzaad-encarvonproduktie vandilleen karwij
(H.J.vanderMheenenJ.G.N. Wander,
in samenwerkingmetATO-DLO)

52.7.12

*

Voorkomen van nachtvorstschade bij groene asperges (onderdeel van project 69.4.03)
(J.T.K. Polle.a.)

*

Verlating bij courgette
(M.E.T. Vlaswinkel)

ZW

*

Onderzoek naar ter plaatse zaai van radicchio rosso (onderdeel van project
76.4.03)
{CA.Ph. vanWijk)
76.3.07

*

Inventarisatie van alternatieven voor chemische gewasbescherming bij kleine
vollegrondsgroenten
(CA.Ph.vanWijke.a.)
76.3.07

*

Onderzoek naar deteeltvanvruchtgewassen inkleinetunnels
(CA.Ph.vanWijkenJ.G.M. Jeurissen)
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94.4.05

4a. Perspectieven van nieuwe (nonfood) gewassen in
de akkerbouw
136. Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen (EGVOICIprogramma)
G.E.LBorm

52.0.10

Hetveldonderzoek is in 1994 beëindigd.Als afronding van de verslaglegging zullen
nog enkele artikelen voor het PAGV-Jaarboek worden geschreven.
137. Verbeteringoogstzekerheid enkwaliteitcarvonproducerendegewassen
J.G.N.WanderenH.J.vanderMheen

50.4.05

De teelt van karwij en dille staat opnieuw in de belangstelling door de mogelijke
toepassing van de in het zaad aanwezige carvon voor kiemremming in aardappelen en onder andere ziektebestrijding. Olie uit dille bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als karwij-olie. Dille heeft ten opzichte van karwij het voordeel dat het
éénjarig is. Indit in 1993gestarte project worden de volgende proeven voortgezet:
- Het onderzoek oogstmethoden karwij en dille wordt afgesloten met verslaglegging. Het is thans nog niet zeker of het onderzoek produktiepatroon dille in
samenwerking met hetAB-DLO wordt voortgezet.
- Het onderzoek naar het effect van het plantaantal op de worteldikte van karwij
voor de winter is stopgezet. In 1995wordt de eerste proef geoogst waarin het
effect van plantaantal enworteldikte op de opbrengst wordt nagegaan.
- Het onderzoek vergelijking dille-selecties wordt in combinatie met schermenoogst en zaadoogst voortgezet.
- Hettwee jaar lang uitgevoerde dekvruchtenonderzoek wordt in 1995 toegespitst
op wintertarwe. Dit gewas is op zich niet zo geschikt als dekvrucht, maar is
vanwege het grote areaal toch interessant. In het onderzoek worden de mogelijkheden van vele graanherbiciden nagegaan en wordt onderzocht wat het
effect isvan de zaaitijdvankarwij.
- Voortgezet wordt ook de proef zaadontsmetting op verbruiningsziekte (was
project 52.3.11).
- In 1995worden voor het eerst proeven aangelegd met stikstofbemesting indille
enziektebestrijding door middel vanzaadbehandeling en gewasbespuiting.
- Voortzetting van het onderzoek vroegere schermenoogst bij dille en karwij voor
verse destillatie ter vermijding vandroogkosten en opslagproblemen.
138. Oogstmethoden bijteunisbloem
M. Tramper

RH

Door onregelmatige rijping van zaaddozen kunnen bij de oogst van teunisbloem
grote zaadverliezen optreden. De methode binderen/ophokken enna eendroogpe59

riode dorsen isvrijwel geheel vervangen door de methode zwadmaaien/opraapdorsen. De invloed van de oogstmethode op de opbrengst en de kwaliteit (oliegehalte
engamma-linoleenzuur) wordt onderzocht op ROCRusthoeve.
Afhankelijk van de resultaten van 1994 zal het onderzoek nog een jaar worden
voortgezet of worden afgesloten.
139. Teeltmogelijkhedenvan nieuwe kruidengewassen in Nederland
H.J.vander mheen

52.0.14

Gedurende het laatste loopjaar van het ISP-kruidenteeltproject wordt het PAGVonderzoek in de gewassen kamille, munt en goudsbloem voortgezet. Deelonderzoek aan het gewas dille, ook een belangrijk gewas in dit kader, vindt onder project 50.4.05 plaats. Daarbij gaat het om het vergelijken van dilleherkomsten en om
het onderzoek naar de perspectieven van de zogenaamde 'schermenoogst'.
Bij kamille zal voor de tweede maal een oogsttijdenproef plaatsvinden, waarbij de
invloed van het tijdstip waarop de eerste oogst plaatsvindt op de opbrengst, de
produktkwaliteit, de hergroei van het gewas, en de uiteindelijk totale bloemproduktie, zal worden bepaald. Oriënterend wordt gekeken naar de mogelijkheden van
kamille-opslagbestrijding in het najaar, en in een volggewas wintertarwe. De kamille
praktijk-proefteelt zal gevolgd en,inzeer beperkte mate,begeleidworden.
Bij munt zullen, na een eerste proefjaar waarin van vier selecties op oriënterende
wijze de produktie en kwaliteit werden bepaald en het materiaal werd vermeerderd,
een tweetal proefjes worden doorgevoerd.Allereerst zal bij één selectie de invloed
van verschillende plantdiepten en uitplanttijdstippen op de vestiging van het gewas
en op de produktie worden onderzocht. Daarnaast zal,voor alle vier selecties, de
invloed van het oogstregime op de opbrengst aan kruid, etherische olie en gedroogd blad worden bepaald.
In 1993 is gebleken dat bij goudsbloem een gecombineerde teelt voor bloemen en
zaad goed mogelijk is. Na enkele bloemoogsten (voor extractie) was de zaadopbrengst niet lager. Dit zal nog eens op een praktijkmatige wijze met een bloemenplukmachineworden getoetst.
Aan de resterende ISP-gewassen korenbloem en Chrysanthemum zal door het
PAGVgeenverder teeltonderzoek plaatsvinden.
140. Teelt-enoogstoptimalisatievancichoreivoor de produktie vaninuline
CE. Westerdijk

63.8.03

In dit project zijn sinds 1992 verschillende teeltaspecten onderzocht zoals bemesting, zaaitijd/oogsttijd, vlakvelds/ruggenteelten, verliezen bij tussenopslag. Het
onderzoek is vrijwel afgesloten in 1994. In 1995 wordt alleen nog aandacht gegevenaan:
- Zaaitijd- en oogsttijdeffect op verloop en gehalte tijdens rijpingsperiode (Kollu60

merwaard).
- Methoden om opslag te voorkomen en mogelijkheden van bestrijding van
cichorei-opslag in drie volggewassen: suikerbieten, aardappelen en stamslabonen (PAGV).
- Eindverslaggeving van het cichorei onderzoek.
141. Deteeltvan Miscanthusvoordeindustriëleverwerking
A. Darwinkel,W.C.A. vanGeel,H.W.G. Floot,P.M.T.M. Geelen
K.H.Wijnholds, in samenwerkingmetBTGTwente

51.7.04

Het meerjarig, bamboeachtig gewas Miscanthus gigantheum robustus kan door
zijn hoge opbrengstpotentie en geringe vatbaarheid voor bodempathogenen
interessant zijn om te telen als vezelprodukt voor papier, bouw- en constructiematerialen en als energiegewas. Het gewas heeft, blijkens modelonderzoek in 1991,
een hoge opbrengstpotentie inons klimaat.
In 1992zijn op 't Kompas en Ebelsheerd proeven aangelegd met microplanten (via
meristeemcultures opgekweekt) en rhizoomplanten bij twee plantdichtheden.
Aangezien de microplanten uitwinterden,zijn deze in 1993op 't Kompas vervangen
door rhizoomplanten. Omdat ook deze grotendeels uitwinterden, zal de proef in
1995 worden voortgezet met enkele driejarige rhizoomplanten (uit 1992). De in
1993 aangelegde proeven met microplanten bij drie stikstoftrappen op het PAGV,
ROC 't Kompas en ROC Wijnandsrade (in opdracht van de Biomass Technology
Group),zijn (door afdekken met stro) goed genoeg de winter doorgekomen omze
te kunnen voortzetten. In deze proeven wordt gelet op groei en produktiviteit in de
eerste jaren via meting van planthoogte, spruitaantal, lichtonderschepping, bebladeringsindex enstengelopbrengst na de winter.
Evenals in 1994 zal ook aandacht worden geschonken aan de verbetering van de
aanslag van gepote rhizomen. Onderzocht worden de invloed van de leeftijd van
het moedermateriaal, de rhizoomgrootte, de bewaarmethode en het planttijdstip.
Vanwege geconstateerde, grote verschillen in gewasontwikkeling tussen de huidige
proefplaatsen (PAGV, 't Kompas, Ebelsheerd en Wijnandsrade) is in 1994 op
Rusthoeve en Westmaas circa 100 m 2 Miscanthus geplant om meer inzicht te
krijgen indeteeltmogelijkheden.
142. Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en
gras
CE. Westerdijk enD.A.vanderSchans, in samenwerking
metIBN-DLO enPR

97.4.01

Demogelijkheden voor de teelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijnin
discussie. De vraag is in hoeverre het rendement te verbeteren is door tijdens de
beginjaren tussen de boomrijen gras of akkerbouwgewassen te telen. De aspecten
van zo'n mengteelt zijn sinds 1989 onderzocht op het landgoed "Eese" bij twee
plantverbanden en bij drie tussengewassen (bieten, maïs, gras). De objecten met
bieten en maïs zijn in 1994 afgesloten. Begin 1995 zal de eindverslaggeving wordenafgerond.
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143. Teeltvangierstmeldevoor industriële verwerking
A. Darwinkel,W.C.A. vanGeel,K.H.WijnholdsenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetAVEBE, NIKO-TNO en CPRO-DLO

52.0.13

Gierstmelde (Chenopodium quinoa)iseengewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden, namelijk als zetmeelproduct voor de zetmeelindustrie en als leverancier
van hoogwaardige eiwittenvoor de voedingsindustrie.
In een gezamenlijk project met AVEBE, NIKO-TNO en CPRO-DLO worden de
potentiële teelt- en verwerkingsmogelijkheden onderzocht. Dit project wordt mede
gefinanceerd uit herstructureringsgelden, ISP en sinds 1993 vanuit de EU. Het
PAGV richt zich op de teeltknelpunten. De kwaliteitsanalyses worden door NIKOTNOenAVEBEuitgevoerd.
Het onderzoek dat in 1994 is uitgevoerd, zal grotendeels worden herhaald en
uitgebreid. Hetis gericht op:
- groei-analyse bijtwee genotypen viazaaidichtheid en N-gift (PAGV);
- beproeving van verschillende genotypen op meerdere locaties (PAGV, EH,KB,
RH);
- invloed van rijenafstand (in verband met schoffelen), zaaidichtheid en stikstofgift
op de opbrengst (PAGVenEH);
- screeningvan mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding (PAGV);
- invloed vanzaaimethode op de opkomst engewasregelmaat (PAGV);
- invloed van zaaitijdstip (in combinatie met valse zaaibedbereiding), zaaidichtheid
en rijenafstand op de onkruidontwikkeling en -beheersing (KP);
- de invloed van bodem-pH op de opbrengst (nabij KB);
- schade door zwarte-boneluis, door trekkersporen en door eggen (nabijKB);
- het effect van gierstmeldeteelt op de populatie van bietecysteaaltjes en het
Noordelijk en maïswortelknobbelaaltje (insamenwerking met 1RSen Hilbrandslaboratorium).
144. Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden
W. vanDijk,K.H. WijnholdsenG.Veninga, in samenwerking
metNIKO-TNO

98.4.08

Vanaf 1991 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de perspectieven voor de teelt
van korrelmaïs als zetmeelbron voor de verwerkende industrie in het veenkoloniale
gebied. Het project was opgedeeld in een aantal deelprojecten waarin ingegaan is
op respectievelijk verwerkingskwaliteit, bewaarmogelijkheden, teeltvervroeging en
bodemgezondheidsaspecten. Het project is voor een belangrijk deel gefinancierd
door middelvan herstructureringsgelden. In 1995zal het project worden afgesloten
met een eindrapport.
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4d. Onderzoek naar produktverbreding van vollegrondsgroenten
145. Bestudering vandiverseteeltaspecten van kleine (blad)gewassen
CA.Ph. vanWijk, J.G.M. Jeurissen,C.P. deMoei enJoh. Ligthart

76.4.03

Onder dit project worden enkele bewaarmethoden bij Chinese kooi beproefd te
Lelystad. Het betreft bewaring van nat geoogst en'vervolgens al dan niet vooraf
drooggedraaid produkt. Indien uit het derde proefjaar 1994/1995 voldoende informatie verkregen zal worden, kan de proef afgesloten worden door publikatie in de
vakpers en het PAGV-jaarboek.
Voortgezet wordt de toetsing van de verwerkingskwaliteit van het stamloze broccoli-ras Roxette. Daarnaast worden hierbij opgenomen het voor crownbroccoli geschikte ras Marathon en mogelijk nog enkele andere rassen. Verder wordt te
Zwaagdijk de plantafstandenproef met het ras Marathon voortgezet voor de teelt
van crowns.
146. Teeltmethoden ter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van groene
asperges
J.T.K. Poll,M.E.T. Vlaswlnkel, R.C.F.M. vanden Broeken K.J.Osinga

69.4.03

Dit project bestaat uit verschillende onderdelen.
Het effect van aanaarden op het omvallen van de stengels. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd te Westmaas enLelystad.
Langzamerhand begint duidelijk te worden dat aanaarden van asperge voordelen
biedt, vooral onder natte omstandigheden (zoals winter 1993/1994), wat betreft
opbrengst, kwaliteit en ziekte-aantasting. Nagegaan zal worden of door aanaarden
van enkele vlakveldveldjes deze nadelige invloeden ongedaan kunnen worden
gemaakt.
Aanplant van groene asperges op zware klei. Deze proef ligt op ROC Kollumerwaard. Om het vastlopen van de paden tussen de asperge tegen te gaan,zal met
behulp van stro onderzocht worden of dit probleem te vermijden is. Ook zal uitgezocht moeten worden welke plantdiepte geschikt is voor dit type grond (10 of 20
cm).Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt vande rassen Gijnlim en Horlim.
Vergelijkingéénjarige planten met kluitplanten bij groene asperge. In het onderzoek te Westmaas wordt de invloed van het plantmateriaal op de opbrengst en
kwaliteit nagegaan.
Interactie plantmateriaal en plantdiepte. In Westmaas wordt de invloed van het
plantmateriaal (eenjarig, perspotplant, paperpotplant) en plantdiepte (10 en 20 cm)
op de opbrengst en kwaliteit vangroene asperges nagegaan.
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147. Forcerenvan asperge
J.T.K. PollenJ.G.M. Jeurissen

69.4.02

Het onderzoek wordt afgesloten metverslaggeving.
148. Vergelijking CA-bewaring met 'normale bewaring'van bleekselderij
C.A.Ph. vanWijkenA.J.M.Embrechts

nieuw 74.6.02

Langere aanvoer van bleekselderij aan het einde van het seizoen is gewenst. Uit
literatuurstudie blijkt dat middels CA-bewaring daartoe wellicht mogelijkheden zijn.
In 1995 zal van herkomst zand en zavel bleekselderij van verschillend inbrenggewicht zowel in CA-bewaring als 'normale' bewaring vergelekenworden.
Debewaarproef wordt uitgevoerd op hetPAGV.
149. Verbetering van de weggroei van jong plantmateriaal van rabarber na uitplant op hetveld
J.G.M. Jeurissenen CA.Ph. vanWijk

75.4.04

Door toenemende forcering blijft de behoefte aan plantmateriaal voor teelt van
éénjarige pollen bij rabarber groot. De traditionele vermeerderingsmethoden en
meristeemcultuur geven onvoldoende soelaas voor een snelle vermeerdering. Het
onderzoek naar hergebruik van geforceerd materiaal is afgesloten. Wel worden
nieuwe stekmethodenbeproefd.
In Meterik wordt getracht de oorzaak van de problemen met de vermeerdering te
achterhalen. Met name het effect van koude op het uitlopen van de stekken wordt
onderzocht. In het seizoen 1994-1995worden de pollen van de proef die in 19931994 is aangelegd, geforceerd. In 1995 zal de proef met zomerstek worden herhaald om de resultaten betrouwbaar te krijgen. Deze pollen worden in het seizoen
1996-1997geforceerd waarna het onderzoek wordt afgesloten.
150. Onderzoek naar verbetering van het uitstalleven na bewaring van radicchio
rosso
CAPh. vanWijkenA.J.M.Embrechts

76.6.09

Na bewaring van radicchio treedt sterke bruinverkleuring op van het buitenblad.Er
zijn verschillen van bruinverkleuring geconstateerd bij verschil in bolvastheid.
Verder zal aan de hand van de ademhalingsactiviteit (bepaald door ATO-DLO)
getoetst worden of bepaalde verpakkingsmaterialen bruinverkleuring tegengaan.Dit
in 1994/1995 gestarte onderzoek wordt in 1995/1996 voortgezet zonodig met
produkt vantwee grondsoorten.
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151. Optimalisatie van de produktie van roodlof
C.A.Ph. vanWijken CAM. Schouten

76.0.08

Zowel de produktie van het lof als van de wortels blijft bij dit gewas ver achter bij
die van witlof. In 1993/1994 is te Creil onderzoek gestart om door middel van
vervroeging vandeteelt,dewortelproduktie, endaarmee hopelijk ook de produktie
van het lof, teverbeteren. Dit onderzoek wordt in 1994/1995voortgezet. Deresultaten van het laatste onderzoekjaar zijn beslissend over voortzetting danwei stoppen
vandit onderzoek.
152. Voorkoming van bruine randjes bij knolvenkel
C.A.Ph. vanWijkenR.C.F.M. vanden Broek

76.4.10

Bruine randen aan de schubbladen van knolvenkel treden tijdens de teelt op.
Bekend is dat er verschil in gevoeligheid bestaat tussen de rassen.Verder kunnen
groei-omstandigheden het optreden van bruine randen sterk beïnvloeden. In 1994
is gestart met hetvastleggen van de verschillen in gevoeligheid van de rassen door
teelt onder droge en vochtige omstandigheden. Daarbij zal ook tijdens het uitstalleven op optreden van rand getoetst worden. In 1995 zal aan de verfijning van de
resultaten van 1994 gewerkt worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het
PAGV (veldproef) enop ROCZwaagdijk (kasproef).
153. Produktieverbreding
R.C.F.M vanden Broek, J.G.M. JeurissenenJ. Ligthart

NH/MV

Op proeftuin Zwaagdijk wordt onderzoek uitgevoerd met een demonstratief karakter. Het betreft onder andere N-bemestingsonderzoek bij knoflook, onderzoek naar
optimale CA-condities voor spitskolen en groenselderij in een proef tezamen met
de veiling WFO. Ook zal aandacht worden besteed aan de signalering van de
witlofmineervlieg.
Op proeftuin Noord-Limburg wordt een aantal nieuwe of onbekende gewassen op
hunteelttechnische mogelijkheden onderzocht.
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4e. Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding, beworteling en produktie van gewassen
154. Vergelijking van bedrijfssystemen tenaanzienvan de fysische bodemvruchtbaarheid
J.AlblasenV. de Kok

10.1.03

Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis vande grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Dit jaar wordt het proefveld beteeld met vier gewassen (samenwerking met
deVakgroep Grondbewerking vande LUW).
155. Invloedvan de beworteling op het instand houden van de structuur vande
ondergrond
J.AlblasenD.A.vanderSchans

21.4.02

De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk
effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt zich de vraag op de bijdrage die
gewassen kunnen leveren bij het instand houden van losgemaakte grond.
Hierover is een meerjarige proef op een enkheerdgrond in Westerhoven uitgevoerd. Deverslaggeving,die als gevolg van ander prioriteiten was uitgesteld,wordt
in 1995afgerond.
156. Verruimingvan de gewaskeuze op zware kleidoor het lichter makenvande
bouwvoor
A.H.J.Rops,J.Alblas,J.G.LamersenA.Bos,
in samenwerkingmetSC-DLO

21.1.53

Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het
moeilijk om met één bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor deteelt
van bepaalde gewassen gewenst is. Ook is op deze zware grond het aantal te
telen gewassen beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten,is
in 1988op De Kandelaar een proef aangelegd waarbij door middel van mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met circa 20 en 35% afslibbare delen. Op deze
objecten is een 1op 4 en een 1op 6 bouwplan aangelegd. Hierbij wordenverschillende gewassen vergeleken om na te gaan in hoeverre op deze wijze mede door
ruimere gewaskeuze (bloembollen, groenten) het bedrijfsresultaat kan worden
verbeterd. In 1995 zal een begin worden gemaakt met een economische evaluatie
van de eerste vier proefjaren.
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157. Verbeteringvan een lichtezavelgrond door eendiepere grondbewerking
A.H.J.Rops,J.Alblasen CAM. Schouten,
in samenwerkingmetSC-DLO

21.1.54

De doorlatendheid van de lichte zavelgrond in het westen van de Noordoostpolder
is beperkt als gevolg van de storende lagen tot beneden de drains. Na advies van
het SC-DLO wordt op ROC De Waag een onderzoek uitgevoerd naar het mengen
van de ondergrond. Hierbij wordt nagegaan of de water toe- en afvoer kan worden
verbeterd enwelke invloed deze bewerking heeft op de teelt van de gewassen. Na
de aanleg in 1992 zijn in 1993 voor de eerste keer vijf gewassen op dit perceel
geteeld. Hoewel natwee onderzoeksjaren nog geen duidelijke positieve invloedvan
de grondbewerkingen kon worden vastgesteld, zal na de oogst in 1995 vermoedelijk eenduidelijker beeld kunnenwordenverkregen.
158. Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening
D.A.vanderSchans, in samenwerkingmetPR, AB-DLOenSC-DLO

98.4.11

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

nieuw 23.8.07

Er is onder ander voor de waterschappen onduidelijkheid over de rentabiliteit van
beregening in het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld. Ook bestaat
de indruk dat de bestaande beregening efficiënter kanworden uitgevoerd.
Op KBen KPworden beregeningsproeven inzetmeelaardappelen aangelegd waarbij twee varianten ten aanzien van de beregeningsinzet ('praktijk' en op basis van
tensiometers) zijn opgenomen. Door het waterschap zullen de gemeten tensiometerwaarden en grondwaterstanden worden getoetst in hun peilbeheersingsmodel.
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160. Vermindering van de waterbehoefte door toepassing van druppel irrigatie
systemen bij asperge
J.G.M. Jeurissen

nieuw 69.4.10

In 1994 is door de onderzoeker informatie ingewonnen bij de onderzoeksinstellingen in Europa die reeds aan deze problematiek werken. In 1995 wordt een veldproef aangelegd. Het doel van het onderzoek is de waterbenutting te verbeteren
door de toedieningsmethode te optimaliseren. Hiertoe wordt een ondergronds
druppel-irrigatie-systeem aangelegd bij asperge. Indit onderzoek vormen het vaststellen van de benodigde watergift en de vergelijking tussen druppelirrigatie en
volveldsberegening de belangrijkste punten van onderzoek. Daarnaast wordt
gekeken naar de mogelijkheden vanfertigatie bijasperge.
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5. VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Zelfverdraagzaamheidvan wintertarwerassen
(H.W.G. Floot)
Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband (biologische bestrijding)
(M.Gerlagh(IPO-DLO), A.H.J.Ropsen CAM Schouten)
Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge
(J.T.K. Poll)
Bestrijding bobbelbladvirus bijsla (ijssla)
(M.E.T. Glaswinkel)

EH
WG
32.4.07
ZW
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5a. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op
hetgewas enop de bodem
161. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing
HP.Versluis enJ.G.Lamers

28.4.50

Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn in 1976 op ROC Westmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op langere termijn, nate gaan. Indeze proeven zijn, voor een deel met grondontsmetting,twee-,
drie- envierjarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond,plantenziekten, onkruiden en
stikstofreactie werden bestudeerd (in samenwerking met PAGV, AB-DLO, PD). Nu
na 12jaar de rotaties minimaal drie cycli hebben doorlopen, zijn de proeven afgesloten. Van de proef op Feddemaheerd (28.4.50 KW) is eind 1991 het verslag verschenen. De resultaten van de proef te Westmaas (28.4.50 WS) worden in 1995
bewerkt en in een eindverslag samengevat.
162. Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkoloniale grond
K.H.Wijnholds, in samenwerkingmetHLB

28.4.58

Een mogelijke beperking van grondontsmetting heeft niet alleen gevolgen voor het
optreden van aardappelcysteaaltjes in het fabrieksaardappelgebied maar ook voor
het optreden van andere aaltjes die nu door de grondontsmetting weinig kansen
kregen. De vruchtopvolging krijgt dan een belangrijke betekenis. In een tweetal
vruchtwisselingsproeven (ROC 't Kompas en ROC Kooyenburg) worden verschillende systemen vanvruchtopvolging vergeleken met betrekking tot de aaltjespopulaties, de bodemgezondheid, de opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid. In de
proeven worden vijf rotaties bij verschillende intensiteiten van grondontsmetting
vergeleken. Op Kooijenburg werd in 1994 in bieten een eerste aantasting door
Meloidogynechitwoodi zichtbaar bij die rotaties waarbij het grondontsmettingsregime is opgerekt. Diverse instellingen (HLB, PAGV, AB-DLO en 1RS) verrichten deelonderzoek en werken samen in een begeleidingsgroep. Het verslag van AGM 600
(28.4.53) verkeert in de afrondingsfase enzal begin 1995verschijnen.
163. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
Noordoostpolder op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen
A.H.J.Rops,C.A.M. SchoutenenJ.Alblas

28.4.56

De indruk bestaat dat in het westen van de Noordoostpolder door de intensieve
bouwplannen de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Een achteruitgang van
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de bodemstructuur en het optreden van ziekte-aantastingen en/of nog andere
onbekende redenen zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om hierin meer
inzicht te krijgen, is in 1986 in samenwerking met het SC-DLO, LBO en het PAGV
een onderzoek gestart. Indit onderzoek worden meer en minder intensieve bouwplannen met elkaar vergeleken. Verschillende belangrijke aspecten van de teelt,
water- en luchthuishouding en dergelijke worden nauwlettend gevolgd. Met de
berekening van de bedrijfseconomische resultaten, na zes jaar onderzoek, is in
1994 begonnen. In de loop van 1995 zal dit worden afgerond en zullen voorlopige
conclusies worden getrokken. Mogelijk zaldanook een besluit over de voortzetting
van het onderzoek worden genomen.
164. Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs
W. vanDijk enJ.G. Lamers,in samenwerking metPR, AB-DLOenLUW

96.4.22

Sinds 1987 wordt op ROC Cranendonck door PAGV, PR, AB-DLO en LUW-nematologie onderzoek verricht naar de effecten van wisselbouw van mais en gras. Een
tussentijdse rapportage zal in 1995 verschijnen. Het accent in de proef zal verschuiven naar de stikstofnawerking nahet scheuren van grasland van verschillende
leeftijd. Als toetsgewas zullen maïs en gras dienen. Binnen de nieuwe opzet worden enkele relevante rotaties in stand gehouden, om ook nog informatie teverkrijgen over wisselbouweffecten bij met name desnijmaïs.
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5b. Beheersing van plantparasitaire nematoden in het
bouwplan
165. Debeheersingvan het aardappelcysteaaltje inhet bouwplan
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing,in samenwerkingmetHLB, IPO-DLO,
AB-DLO, e.a.

33.3.10

Indit project wordt door middel van veld-, laboratorium- en kasproeven aandiverse
aspecten van het aardappelcysteaaltje (ACA) gewerkt.
Elementen zijn:
Mogelijkheden van vroege detectie. Ten behoeve van dit onderzoek wordt geparticipeerd in een samenwerkingsverband van IPO-DLO, PAGV, HLB, NAK en PD. In
1993 zijn de veldbemonsteringen afgerond. In 1994 is ook het laboratoriumwerk
klaar gekomen. Statistische verwerking en verslaglegging zijn in handen van het
IPO-DLOenzal in 1995ter handwordengenomen.
Bepaling van partiële resistentie en tolerantie van consumptierassen. Via vergelijking van pot- en veldproeven wordt nagegaan in hoeverre potproefgegevens
representatief zijnvoor de veldsituatie.
Daarnaast leveren deze proeven parameters en relaties die worden benut voor de
begeleidingssystemen ter beheersing van bodempathogenen (03.4.10).
In 1993 is de laatste veldproef uitgevoerd; in 1994 vindt de bijbehorende potproef
plaats.Verslaglegging kan in 1995wordentegemoetgezien.
166. Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor aardappelmoeheidsonderzoek
I G . vanGalen-van BeersenL.P.G. Molendijk,in samenwerking
metHLB

33.3.13

De in het MJPG geformuleerde doelstelling:"Beperking en efficiënter gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en een beter gebruik van de beschikbare resistentie
in aardappelrassen" maakt het noodzakelijk dat de telers tijdig goede kwalitatieve
en kwantitatieve informatie krijgenwat betreft de aard en de omvang van eventuele
besmetting met aardappelcysteaaltje, Globodera rostochiensis en/of Globodera
pallida.
Binnen dit project wordt, in samenwerking met het HLB te Assen, gewerkt aan de
ontwikkeling van een betrouwbare rassenkeuzetoets waarmee per perceel de soort
en hettype aardappelcysteaaltje bepaald kanworden, alsmede de graadvanresistentie van een aantal aardappelrassen daarop. Eveneens wordt gewerkt aan de
verbetering van de huidige vitaliteitsbepaling van decyste-inhoud.
In 1995zal de verbetering vande rassenkeuzetoets afgerond worden. De mogelijkheden van ELISA voor de bepaling van de levend/dood verhouding van cysten
zullen bekekenworden.
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167. Rijentoepassing van granulaten bij de teelt van consumptie-aardappelen op
AM-besmettekleigronden
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing

33.3.16

Sinds 1992 is er eentoelating van de rijentoepassing van een aantal granulaten in
aardappelen. De volveldse toepassing is op de kleigronden altijd afgeraden in
verband met de inwerkproblemen en de korte werkingsduur op gronden met een
hogerepH.
Nagegaan wordt of rijentoepassing van granulaten op kleigronden het effect van
partieel resistente rassen kan vergroten en in hoeverre schade kan worden voorkomen. In 1994werden de proeven van 1993 herhaald. Hierbij werden de granulaten Temik en Vydate in een rijentoepassing getoetst op twee Globodera rostocrt/'ens/s-populaties en op een Globoderapallida-populatie. De verwerking van de
monsters zal niet eerder dan eind 1995 een feit zijn, zodat de verslaglegging in
1996kan plaatsvinden.
168. Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van aardappelmoeheid
T.G. vanGalen-Van Beers,L.P.G. Molendijk,
in samenwerkingmetLU-Wageningen

33.3.17

De indeling van Globoderapallida in pathotype D en E blijkt in de praktijk niet te
voldoen. Inhet kader van dit project wordt bekeken of het mogelijk is populaties in
te delen aan de hand van hun eiwitpatroon en dit te koppelen aan de mate van
vermeerdering die ze op aardappelrassen kunnen bereiken. Wanneer deze koppeling kan worden aangetoond, zou op basis van een eenvoudige laboratoriumtoets
aan kleine aantallen cysten uit een veldmonster, een advies voor een te kiezen ras
gegeven kunnen worden. De vakgroep Nematologie heeft via electroforese een
honderdtal Globoderapa///da-populaties in kaart gebracht.
In 1995zal opnieuw een potproef worden ingezet om het gedrag van deze populaties op een aantal resistente rassen te kunnen meten. In 1996 zullen de potproefresultaten worden gekoppeld aan de LU-gegevens.
169. Epidemiologischonderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.1

Dit deel van het programma omvat onderzoek naar het verloop van de mate van
besmetting van de grond onder praktijkomstandigheden, het onderzoek naar
verspreiding van het aaltje en bemonsteringstechnieken en het onderzoek naar
mogelijkheden van bestrijding van aardappelopslag in vruchtwisselingsverband.
Ook valt onderzoek naar bepaalde aspecten van de populatiebiologie van Globodera rostochiensis en Globodera pallida onder dit project. Het epidemiologisch
onderzoek vraagt in 1994envolgende jaren een hogere onderzoeksinspanning. Dit
vindt zijn oorzaak in de benodigde extra aandacht voor a. de bedrijvenproef, b. het
federatie-onderzoek, c. de begeleiding van de geïntegreerde bedrijven en d. het
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project 'halvering grondontsmetting' in Overijssel, Drenthe en Groningen. In elke
provincie wordt op een tiental bedrijven/percelen geteeld volgens een aangescherpte doelstelling van het in HLB 89-1 beschreven systeem en vergeleken met
de praktijkmethode. In Groningen is vanwege de regulering van de grondontsmetting de opzet aangetast. De praktijkmethode is hier vervangen door een systeem
waarbij de uitslag van de grondbemonstering bepalend is voor de toepassing van
grondontsmetting en/of een granulaat. Getracht zal worden om het project in
Overijssel voort te zetten met verder aangescherpte doelstelling om het gebruik
van grondontsmetting nog verder terug te dringen; onder andere door gebruik te
makenvan de nieuwe Pa-3resistente rassen.
In 1994is het 'tolerantie project' afgesloten met een proefschrift.
Het onderzoek naar de interactie tussen zuurgraad van de grond en schade door
AM in samenwerking met het AB-DLO zal in 1995 worden voortgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de pH-trappen proefvelden van het1RS.
170. Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.2

Dit project omvat onderzoek door middel van lab-, kas- en veldproeven naar verschuiving in de samenstelling van de pathotypen-populatie onder invloed van een
meer of minder intensief gebruik van resistente rassen, evenals onderzoek naar
verspreiding van de verschillende typen over hetgebied.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de effecten in vruchtwisselingsverband van de teelt van Pa-2 en Pa-3 resistente rassen (onder andere Elles en
Seresta) op verschuiving in pathotype-samenstelling. Het belang van dit onderzoek
is van dien aard, dat in het kader van het project 'Bodemgezondheid' zes extra
proefvelden worden aangelegd. Dezogenaamde 179- pottenproef isuitgewerkt. Dit
onderzoek wordt niet voortgezet.
171. Chemische bestrijdingvan aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. RoosjenenG.Veninga

HLB1.3

Hiertoe behoren ondermeer de volgende onderdelen:
Het onderzoek naar effectiviteit tegen het aardappelcysteaaltje van bestaande en
potentiële nematiciden en hunformuleringen.
Het probleem van de versnelde afbraak vanvluchtige en niet-vluchtige nematiciden.
In verband hiermee worden twee oude doseringsproeven met 1,3-D en Monam
nog steeds voortgezet. Een snelle praktijktoets voor het vaststellen van Monam en
1,3-Dadaptatie is op praktijkschaal getoetst en geschikt om routinematig opgepakt
te worden. In 1995 wordt een screening verricht in het fabrieksaardappelgebied
naar het voorkomen van adaptatie voor het granulaat Mocap.
Een belangrijk facet van de chemische bestrijding wordt gevormd door de 'methodieken' waarmee de middelen worden toegediend. Het onderzoek naar effecten
vantoepassing van granulaten in de rij in relatie tot aaltjesdichtheden entolerantiegraadwordt op praktijkpercelen voortgezet.

74

172. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB

Dit project omvat het onderzoek naar:
- de effecten van organische bemesting;
- wekstofonderzoek; inveldproeven worden de effecten vanwekstoffen getoetst.
173. Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen
A. Veerman

54.3.30

Verschillende aardappelrassen, met name nieuwe consumptierassen, hebben een
neiging tot besvorming. Het zaad uit deze bessen vormt een belangrijke bron voor
moeilijk te bestrijden zaadopslag. Uit eerder PAGV-onderzoek is gebleken dat een
bespuiting met MCPA deze besvorming sterk kan beperken. Op basis hiervan is
een toelating verkregen, echter alleen voor de onderzochte rassen. Om een algemene toelating te bewerkstelligen, is deze toepassing in 1994 bij alle relevante
rassen getoetst. Door de extreme droogte/warmte tijdens de bloei zal dit onderzoek in 1995herhaald moeten worden om eengoed beeldte krijgen.
174. Andere aaltjesaantastingen
A. Mulder, Js.Roosjenen G.Veninga

HLB2.1

De populatiedynamica van andere nematoden dan het aardappelcysteaaltje wordt
onder andere bestudeerd in vruchtwisselingsverband. Er zal onderzoek gestart
worden naar het effect van granulaten op de populatie-ontwikkeling vanMeloidogyne hapla en Pratylenchuspenetrans. In het kader van terugdringing van het gebruik van fumiganten is ook nodig dat meer kennis wordt vergaard omtrent de
effecten van diverse gewassen op andere soorten aaltjes. In 1995 wordt hier een
begin mee gemaakt op eenPratylenchus besmet perceel.
175. Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
P.A.C. Koot,LPG. Molendijk,E.Th.J. Schouten, A.H.J. Rops,
C.A.M. SchoutenenA. Bos

33.3.12

In verband met de vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen,
ontstaat er op de lichte zavelgronden in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
een behoefte aan alternatieve methoden voor de beheersing van het vrijlevend
wortelaaltje (Paratrichodorus teres). Op ROC De Waag en ROC Van Bemmelenhoeve zijn in verband hiermee bouwplanproeven aangelegd. Behalve de proefvelden op de twee genoemde proefboerderijen lopen er ook proeven op praktijkper75

celen.
Met deze proeven wordt onderzocht wat het effect kan zijn van het minder vaak
grondontsmetten. Bovendien wordt nagegaan of met de keuze van een groenbemestingsgewas en organische stof-toediening er mogelijkheden bestaan het
aaltje te beheersen.
176. Bestrijding van Paratrichodorvs teres(vrijlevend wortelaattje) met intensieve
grondbewerking endebruikbaarheidvangranulaten
P.A.C. Koot,L.P.G. Molendijk,A.H.J.Rops,CAM. Schoutenen
E.ThJ.Schouten

33.3.15

Ter aanvulling van het project 33.3.12 worden er op de ROC's De Waag en Van
Bemmelenhoeve proeven uitgevoerd met granulaten. Indiverse gewassen wordt de
werking van verschillende granulaten op het aaltje onderzocht. De relatief hoge pH
en de daarmee samenhangende microbiële samenstelling van de Trichodorus-gevoelige gronden,zorgt voor een snelle afbraak van de granulaten. De belangrijkste
vraag bij dit onderzoek is daarom of de granulaten voldoende werkzaam zijn tegen
het aaltje. Een andere vraag is of er alternatieven te vinden zijn voor het granulaat
Temik.Detoelating van dit middel staat namelijk ter discussie.
Uit vorige onderzoeken is bekend dat met grondbewerking een verlaging van de
aaltjespopulatie kan worden verkregen. In dit onderzoek wordt dan ook nagegaan
welke grondbewerking op deze gronden mogelijk is, hoe deze moet worden uitgevoerd en wat de effecten zijn op de aaltjes. Deze proef is op een praktijkperceel in
de Wieringermeer opgezet.
177. InvloedvangroenbemestersophetoptredenvanTrichodorusprimitivus
H.W.G. Floot

KW

In een veldproef zullen diverse groenbemestingsgewassen vergeleken worden op
hun waardplantgeschiktheid voor vrijlevende aaltjes, met name Trichodorus primitivus.
178. Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek en het
project experimenteleintroductiegeïntegreerde akkerbouw
L.P.G. Molendijk en vacature

33.3.11

In het bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de
uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de
bodemgezondheidssituatie onder controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering
van twee monitor-plekken per perceel wordt de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten voor de bedrijfsvoering
vastgesteld.
Dit jaar zullen voor Borgerswold de gegevens van 1986t/m 1990 worden geanalyseerd enverslagen envoor Vredepeel dievan 1989t/m 1992.
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179. Bestrijdingvanwortelknobbelaattjes inbouwplannen met dicotyle gewassen
L.P.G. Molendijk

33.3.07

De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop
vanMeloidogyne hapla en Meloidogynechitwoodi gedurende de gewasloze periode, en het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau ende uiteindelijke schade.
Het waardplantgeschiktheidsonderzoek en het schaderelatie-onderzoek is nu
ondergebracht in project 33.3.14.
180. Populatiedynamica van Meloidogyne spp. en perceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouwgewassen
E.BrommerenL.P.G. Molendijk,in samenwerkingmetAB-DLO,
IPO-DLO, CPRO-DLO, IPC, AHoF, HLBenPD

33.3.14

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

HLB4

Bodemschimmels en bacteriën kunnen grote schade aanrichten en beïnvloeden de
kwaliteit van het geoogste produkt. Inde aardappelteelt zijn de belangrijkste schimmels: Rhizoctoniasolani, wratziekte, poederschurft, zilverschurft, Verticillium dahliae en Phytophthorainfestans. In de pootgoedteelt wordt onderzoek verricht naar
bestrijding en voorkoming van R. solani door de loofvernietigingsmethode (groenrooien). Naast deze effecten zal ook aandacht worden besteed aan de beheersing
van bacterieziekten en zilverschurft. Zilverschurft heeft een negatieve invloed op de
houdbaarheid van pootgoed. Getracht wordt om met fungiciden of antagonisten
knolbesmetting te beperken. Knolbesmetting met R. solani levert aanzienlijke
schade op. Recent is aangetoond dat een groot deel van de besmetting niet door
de teler is te constateren. Onderzoek zal moeten aantonen wat de consequenties
hiervan zijn en welke methode geschikt is om deze besmetting te bepalen. Nieuwe
knolbehandelingsmethoden worden in de praktijk geïntroduceerd zonder dat deze
zijn getoetst op deugdelijkheid. In een labproef zullen de methoden getoetst worden. De belangrijkste schimmelziekte in aardappelen is R infestans. vrij recent is
aangetoond dat besmetting met Oosporen in het fabrieksaardappelgebied voorkomt. Onderzoek zal moeten aantonen wat de consequenties hiervan zijn voor de
bestrijding van deze ziekte. De perspectieven van het groenrooien zal onderzocht
worden.
182. Tegengaanvanpoederschurft engewoneschurftop zetmeelaardappelen
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB4.2.3.

Van poederschurft (Spongosporasubterranea) en gewone schurft(Streptomyces
scabies) van aardappelen zal in 1994 een literatuurstudie worden afgerond. Poederschurft blijkt steeds meer voor te komen in het fabrieksaardappelgebied en
bedreigt de kwaliteit van de aardappel als grondstof. Voor kwekers wordt jaarlijks
onderzoek verricht naar de rasgevoeligheid van poederschurft.
183. Wratziekte (fysio2)
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 4.2.2

Het onderzoek aan wratziekte bij aardappelen {Synchytriumendobioticum) richt
zich op het ontwikkelen van betere methodieken ter bepaling van de besmetting
van degrond.
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184. De populatiedynamiek en de schaderelatie van VerticMium dahliae inaardappelen
J.G.Lamers,J.E.GeersingenJs. Roosjen,in samenwerking
metLUW enIMAG-DLO

34.4.16

Op het PAGV is een onderzoek gestart in samenwerking met de LUW-Fytopathologie en het IMAG-DLOom nate gaan,wat de potentiële mogelijkheden zijn van een
aangepaste loofbehandelingsmethode ter beheersing van VerticMium dahliae. De
loofbehandeling bestaat uit een looftrekmachine met zij-afvoer, die het loof over de
grond verspreidt. Hierdoor wordt voorkomen dat de microsclerotiën vanVerticillium
zich kunnen vormen. Daarmee kan de bodembesmetting wellicht laag blijven en
kunnen opbrengstdepressies tegengegaan worden. De proef PAGV 3400 ligt op
het PAGV-proefbedrijf bij een laag besmettingsniveau, de proef U1034 nabij het
PAGV op een hoog besmettingsniveau en een nieuwe proef in de Veenkoloniën bij
een laag besmettingsniveau. In de Veenkoloniën moet eerst vastgesteld worden of
Verticillium daar veel schade kan geven.Daartoe wordt de opbrengstderving en de
gewasaantasting van een tiental rassen bepaald na kunstmatige besmetting. Deze
rassen worden door het CGO ook op het laboratorium getoetst in een speciale
toets afkomstig van het IPO-DLO. Later zal het hele rassenonderzoek door het
CGOworden opgenomen.
185. Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot inuienen inventarisatie
vanrasverschillenbijzaaiuienintolerantievoor Fusariumbolrot
C.L.M. de Visser

nieuw 65.3.21

In 1995zal onderzoek starten om een biotoets te ontwikkelen voor Fusarium bolrot
dat veroorzaakt wordt door Fusariumoxysporumf.sp. cepae. Daartoe zal in 1995
eerst ervaring opgedaan worden met een aantal hiervoor benodigde laboratoriumtechnieken,waarna in het najaar een eerste pottenproef kan worden ingezet om te
komen tot een biotoets. Deze toets zal gestandaardiseerd moeten worden om
werkbaar te zijn.
Tegelijk met het onderzoek naar een biotoets zal een tweede spoor worden gevolgd. Omdat bekend is dat met name in de USA en in Italië Fusarium-tolerante
rassen gebruikt worden, zal op twee proefplaatsen nagegaan worden in hoeverre
het Nederlandse rassensortiment tolerantieverschillen vertoont. Ter vergelijking
zullentolerante buitenlandse rassen worden meegenomen in het onderzoek.
186. Voorstudie biologische bestrijdingvancavityspotinpeen
JA. SchoneveldenJ.G.Lamers

nieuw 58.3.12

In 1995zal de bestaande kennis op een rij gezet worden en zal worden nagegaan
hoe ver men in Engeland met het onderzoek naar de biologische bestrijding van
cavity spot {Pythium violae)is gevorderd. Hieruitzaleenonderzoeksplan voor 1996
envolgende jaren worden geformuleerd.
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187. Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische schimmel
Coniothyrium minitansinde continuteelt van kropsla
A.J.M.Embrechts

NB

In samenwerking met het IPO-DLO zal onderzoek starten waarin de schimmel
Coniothyriumminitansals antagonist ter bestrijding van Sclerotiniasclerotiorum en
Sclerotinia minor ingezet zal worden in kropsla. Aanleiding van dit onderzoek zijn
de positieve resultaten die geboekt zijn door het IPO-DLO en diverse buitenlandse
onderzoeksinstellingen.
188. Onderzoek naar de effecten vanteelt- en cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen indeintensievevollegrondsgroenteteelt
AJ.M. Embrechts

28.4.12

In 1995wordt dit project afgesloten met eenJaarboek-artikel.
189. Geïntegreerde bestrijdingFusarium oxysporumf. sp.asparagiinasperge
J.T.K. Poll,J.G.Lamers,enJ.G.M. Jeurissen,
in samenwerkingmetLUW

69.4.07

Dit samenwerkingsproject bestaat uit verschillende onderdelen:
- Bepaling van de schaderelatie tussen Fusarium enasperge.
Op de proeftuin in Meterik is in 1993 een grote proef aangelegd waarbij door
middel van kunstmatige infectie vijf verschillende niveaus van besmetting zijn
aangelegd. In 1993 zijn hierop Fusarium-vrije aspergeplanten uitgeplant. Gedurende de komende jaren zal het effect van de besmetting op de ontwikkeling van het
gewas en de produktie worden gevolgd.
- Bepaling effect vanoprooienwortelresten bij herinplant.
Op de proeftuin in Meterik is in 1994 een proef aangelegd waarbij de wortelresten
na het einde van de teelt wel en niet zijn verwijderd. Dit zou theoretisch een effect
moeten hebben op de mate van Fusarium-besmetting van de grond. Najaar 1994
zijn hier grondmonsters genomen om de mate van besmetting met een biotoets
vast te stellen. Afhankelijk van de resultaten zal hierop in 1995 een herinplant
plaatsvinden.Van deze aanplant zal gedurende enkele jaren de ontwikkeling en de
produktie worden gevolgd.
- Op de proefboerderij te Valthermond is in 1994 een proef aangelegd om in een
gebied dat vrij is van Fusariumoxysporumf.sp. asparagi, planten op te kweken.
Deze planten moeten volledig vrij zijn van Fusarium. Door middel van kunstmatige
infectie zijn ook besmette planten gekweekt. Indien er interessante verschillen in
Fusarium-aantasting worden vastgesteld, dan zullen deze planten in 1995 worden
uitgeplant op een produktieveld, om het effect van de Fusarium-besmetting vast te
kunnenstellen.
- Toetsing van enkele fungiciden als plantgoedbehandeling. Deze proef wordt in
kuubskisten uitgevoerd te Valthermond. In 1993 en 1994 enkele middelen als
plantgoedontsmetting in kuubskisten beproefd op hun effect tegen Fusarium in
80

asperge. Deze proef wordt in 1995herhaald.
- Oriënterend onderzoek zal er gestart worden naar mogelijkheden van bestrijding
van Fusarium door middelvananaerobie.
- Teeltvan Fusarium-vrije planten.
190. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden omte voorkomen dat Olpidium
brassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het wortelstelsel van deslaplantkoloniseert
R.Meier

nieuw 34.3.20

Geïnventariseerd zalworden wat er inde literatuur beschreven staat over deschimmel Olpidium brassicae in sla en de mogelijkheden om te voorkomen dat deze
schimmel het bobbelbladvirus overbrengt opsla.
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6. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten
*
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Verbeteringvan deteertvanwintertarwe binnen het geïntegreerde bedrijfssysteem
(A.DarwinkelenH.RVersluis)
41.8.16

6a. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw
191.

Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking

F.G. Wijnands,W. vanLeeuwen-Haagsma, J. BoermaenA.T. Krikke

39.8.20

Indit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBSte Nagele. Daar wordt sinds 1979een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld
en met elkaar vergeleken, te weten: een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf eneen gemengd biologisch-dynamisch bedrijf.
In 1992 is een start gemaakt met een vernieuwde opzet voor de komende vijf jaar.
Het gangbare bedrijf is vervangen door een experimenteel bedrijf waar ruimte
geboden wordt voor verdergaande proeven op deelterreinen (gewasbescherming,
bemesting, rassenkeuze). Het BD-bedrijf is ontmengd tot een puur akkerbouwvollegrondsgroentenbedrijf. Het geïntegreerde bedrijf zal voortgezet worden, zij het
met meer nadruk op de economische resultaten dan tot nu toe. Het onderzoek op
het experimentele bedrijf wordt ingevuld in nauw overleg met de teelt- en discipline
onderzoekers binnen en buiten hetPAGV.
192.

De ontwikkeling vangeïntegreerde bedrijfssystemen gericht op hetveenkolonialebouwplan

Y. Hofmeester, P. vanAsperenenA. Bos

39.8.09

Dit project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO). In 1991 is de opzet
van dit project vernieuwd. In het gangbare bedrijfssysteem (1 : 2 aardappelen)
wordt enerzijds meer nadruk gelegd op economische perspectieven en anderzijds
op verdergaande beperkingen in milieubelasting. Ook in 1994 verliep de bedrijfsvoering conform de beschrijvingen per bedrijfssysteem zoals vastgelegd in PAGVverslag nr. 146. Pas na meerdere jaren kunnen de nieuwe systemen op hun doelstellingen economisch en milieukundig worden getoetst. In 1995 zal een besluit
genomen worden over de voortzetting van dit project in de tweede helft van de
jaren negentig.
193.

De ontwikkeling van een geïntegreerd en een ecologisch bedrijfssysteem
voor hetzuidoostelijk zandgebied

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

39.8.22

In samenwerking met en op de proefboerderij Vredepeel vindt sinds 1989bedrijfssystemen-onderzoek plaats. In de eerste periode van vier jaar was de proefopzet
gericht op het ontwikkelen van een geïntegreerd bedrijfssysteem met als referentie
een gangbaar systeem. In 1993 is de proefopzet gewijzigd. Centraal staan nutwee
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paarsgewijze vergelijkingen van bedrijfssystemen met een zelfde bouwplan. De
eerste vergelijking betreft een bedrijf dat aan de doelstellingen van MJPG-2000 kan
voldoen met een geïntegreerd bedrijf. De tweede vergelijking betreft een geheel
ander bouwplan dat als geïntegreerd en als ecologisch bedrijf uitgevoerd zal worden (zie PAGV-verslag 176). In 1995 wordt een uitgebreide evaluatie/rapportage
over de eerste periode vanvierjaar afgerond.
194.

Ontwikkelingvangeïntegreerdeteeltstrategieënvoor maïsopkleigrond

W. vanDijk in samenwerkingmetPR

nieuw 96.8.31

Bij de teelt van maïs zullen naar verwachting de komende jaren scherpere eisen
gesteld worden op het gebied van mineralen- en pesticidengebruik. Detailonderzoek heeft inmiddels een aantal mogelijke oplossingsrichtingen gegenereerd voor
specifieke deelproblemen. Een volgende stap is deze deeloplossingen te integrerentot nieuweteeltstrategieën,die inspelen op de gestelde eisen aan de produktie.
Op zandgrond wordt dit onderzoek inmiddels uitgevoerd op proefbedrijf "De Marke" in Hengelo. Op kleigrond zaldit onderzoek gestart worden inaansluiting op het
onderzoek op het gras-klaver-bedrijf van "De Waiboerhoeve" van het PR te Lelystad. Belangrijke aandachtspunten zijn de mesttoediening en de onkruidbestrijding.
Het project is ingebed in het in voorbereiding zijnde onderzoeksprogramma "Geintegreerde en ecologische veehouderij"van hetPR.
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6b. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
195. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda
M. vander Ham,J.A.J.M. RoversenM.Jacobs

39.8.24

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

39.8.25

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

39.8.26

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

39.8.27

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Zwaagdijk wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel-kleigrond in Noord
Holland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische
aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde
benadering, worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling, ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas van de vollegrondsgroenten is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen worden
vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het
LBOte Lisse heeft bijdit project de onderzoeksinbreng bijde bloembollen.
199. Ontwikkeling van een geautomatiseerd registratie- en analyseprogramma
voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
F.G. Wijnands, Rvan Asperen,M. vanderHam,J.A.J.M Rovers,
A.T. Krikke, C.F.G. Kramer, C.G.M. Geven

nieuw 39.0.28

In het kader van het project "Introductie geïntegreerde akkerbouw" (1990-1993) is
een computerprogramma ontwikkeld (FARM: FARM-R, FARM-A) dat voorziet in de
behoefte aan een gestandaardiseerde en geautomatiseerde registratie (FARM-R)
en analyse (FARM-A) van de grote gegevensstroom die het project opleverde.
Inmiddels is dit programma in zijn huidige vorm in gebruik bij het bedrijfssystemenonderzoek akkerbouw enfunctioneert daar conform verwachting.
Dit project heeft tot doel het bestaande programma zodanig aante passen dat het
kan voldoen aan de specifieke wensen vanuit zowel het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten als vanuit het bedrijfseconomisch onderzoek. Het project
wordt in 1995 afgesloten met het beschikbaar komen van het programma en de
beschrijving.
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6<± Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk
200. Experimentele introductievangeïntegreerde akkerbouw
EG. Wijnands, P. vanAsperenen G.J.vanDongen

39.8.23

Het voornaamste doel van dit project was (voor bedrijfsleven en overheid) na te
gaan wat de potentiële reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. In het kader van dit vierjarig project (1990-1993) hebben in een
vijftal regio's in totaal van 38 bedrijven deelgenomen aan een planmatige omschakeling naar eengeïntegreerde bedrijfsvoering. Ditwerd uitgevoerd in samenwerking
met AB-DLO en LEI-DLO. Dit project was onderdeel van een breder programma
voor introductie van geïntegreerde akkerbouw, waarbij intensief samengewerkt is
met de voorlichting (IKC-AGV, DLV). In 1995 zal dit project worden afgesloten met
eeneindverslag.
In het kader van een samenwerkingsverband tussen de Waterleiding Maatschappij
Drenthe (WMD), de provincie Drenthe, het Staring Centrum (SC-DLO), DLV en het
PAGV zullen twee bedrijven in Noordoost-Nederland tot en met 1998 verder als
innovatiebedrijf blijven fungeren. Ook wordt in 1995 en 1996 het aaltjesonderzoek
op de voormalige innovatiebedrijven indeze regio op beperkte schaal voortgezet.
201. Perspectiefvangeïntegreerdetarweteeltinhetnoordelijk kleigebied
H.W.G. Floot

41.4.56

Op Kollumerwaard wordt op praktijkmatige schaal een vijftal rassen op gangbare
en geïntegreerde wijze geteeld,waarbij de nadruk ligt op het effect van eggen op
het gewas. Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan
welke rassen het meest tolerant zijn voor een lagere input. Een (tussen)rapportage
metde resultaten is in hetJaarboek 1993/1994akkerbouw opgenomen.
202. Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking vanschade door ganzen
C.KristelijnenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetIBN-DLQ, RWS en CLM

39.3.51

Op de proefboerderij Kollumerwaard is 45 ha grond beschikbaar voor toetsingsonderzoek naar geïntegreerde akkerbouw, waarvan een deel speciaal bestemd
wordt voor onderzoek naar ganzenschade. Dit onderzoek geschiedt onder leiding
van het IBN-DLO.Aspecten die aandacht krijgen:
Effect van ganzenbegrazing en-betreding op de gewasopbrengst.
Degewas/perceelskeuze van ganzen in relatie tot hetvoedselaanbod.
Mogelijkheden van groenbemesters/gewasresten als alternatief voedselaanbod
en inpassing hiervan inhet bouwplan.
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Effect vanverlating op de perceelskeuze.
Bijdit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van kooiproeven.
In 1995 worden nog keuzeproeven uitgevoerd en zal vervolgens het eindverslag
geschrevenworden.
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6e. Erosiebeperkende teeltsystemen
203. Bestrijdingvanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg
P.M.T.M. Geelen

15.1.50

Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt een belangrijk probleem. Op
ROC Wijnandsrade zijn de laatste jaren teeltsystemen ontwikkeld, die de erosiegevoeligheid in diverse gewassen tegengaan. Daarbij zijn door de Universiteit van
Amsterdam waarnemingen gedaan, om de effectiviteit van de ontwikkelde systemen op afspoeling van grond en water te toetsen. Verder is in deelonderzoek gewerkt aan optimalisatie van onderdelen van de teeltsystemen. Dit onderzoek wordt
in 1995afgesloten met eeneindverslag.
204. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, al dan niet in combinatie
met op het veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas
oplössgrond
P.M.T.M. Geelen

27.2.52

Naar waarde en kwaliteit van groenbemestingsgewassen is reeds veel onderzoek
gedaan. Dit onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de herfst
wordt geploegd. Lössgrond wordt inhet voorjaar geploegd.
- In dit onderzoek wordt nagegaan, welke groenbemestingsgewassen het geschiktst zijn onder deze omstandigheden. Hiertoe worden rogge, gras, eenvlinderbloemige en een groenbemestingsgewas met penwortel vergeleken met een
braak-situatie.
- Ook de waarde als bodembedekker is hierbij van belang. Het effect van het
onderploegen van stro op de opbrengst en de stikstofhuishouding van de
grond wordt indeze proef nagegaan.
Het onderzoek wordt in samenwerking met het AB-DLO op Wijnandsrade uitgevoerd.
205. Onkruidbestrijding inbodembedekkendeteelten
P.M.T.M. Geelen

WR

De onkruidbestrijding in de op erosiebestrijding gerichte teeltsystemen met een
bodembedekker in de winter geeft nogal eens problemen. Mechanische bestrijding
past niet goed in dit systeem. Nagegaan wordt of de onkruidstrijker bij de toepassingvoor de onkruidbestrijding door en ineen bodembedekker perspectief heeft.
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206. Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale grondbewerking en teelttechniek op water- en winderosie op daarvoor gevoelige gronden
CE. Westerdijk enP.M.TM. Geelen

56.1.25

Dit project is een follow-up van regio- en PAGV-proeven. Op water- en winderosiegevoelige gronden geeft een volvelds grondbewerking of zaaibedbereiding een
verhoogd risico voor de opkomstzekerheid en het gerealiseerde plantaantal van de
suikerbieten. Het braakliggende veld moet beschermd worden tegen wind en
water; dat is mogelijk door in het najaar een groenbemestingsgewas te zaaien of
de stoppel dusdanig (weinig) te bewerken dat het stro bovenop blijft liggen. Op
Wijnandsrade wordt onderzocht of een strodek voldoende bescherming biedt
tegen watererosie. Op Vredepeel wordt onderzocht of na drijfmestinjectie in het
voorjaar en het daarna opheffen van sporen er eenvoldoende stuifdek overblijft als
bescherming tegen winderosie.
207. Voorkomingwinderosie indiversegewassen
K.H.WijnholdsenP.M.T.M. Geelen

KP/VP

Met het aanstaande verbod op detoepassing van drijfmesttegen winderosie in het
voorjaar is het zoeken naar geschikte en betaalbare alternatieven urgent. De demonstratieproeven hebben in 1994 geen reëel alternatief opgeleverd. De resultaten
hiervan zijn door de CL's samengevat. Mogelijk dat cellulose perspectief kan
bieden. Het verbod op de drijfmesttoepassing is met een jaar opgeschort. In 1995
zullen de mogelijkheden van cellulose (doseringen) worden onderzocht (KP). Op
Vredepeel wordt in samenwerking met het 1RSonderzoek in suikerbieten gedaan.
Daarnaast worden de mogelijkheden vanaangezuurde drijfmest geëvalueerd.
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7. REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten
*

Onderzoek naar technische aspecten aan werktuigen voor de mechanische
onkruidbestrijding
(vacature, in samenwerkingmetLUWen1RS)
17.5.09

*

Onkruidbestrijding inde graszaadteelt
(P. Baltus,NGCenR.Y. vander Weide)

36.3.14

*

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen
(J.Jonkers)
36.3.07

*

Onderzoek naar beperking van het optreden van en schade door verbruiningsziekte in karwij
(A Evenhuis, in samenwerkingmetIPO-DLO)
52.3.11

*

Bestrijdingvanwitteroest in schorseneren
(P.MJ.M. Geelen)

VP

*

Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van Botrytis-aantasting bij
stamslaboon
(J.J.Neuvelen K.J.Osinga)
89.8.11

*

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien
(C.L.M, de VisserenR. Meier)

65.3.13

*

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
het neveneffect hiervanop koprot
(C.L.M, de VisserenL.Hoekstra)
65.3.10

*

Effect van teeltmaatregelen bij Chinese kool op de gevoeligheid voor ziekten
en plagen
(R.C.F.M. vanden Broek)

*

NH

Bestrijding worteMieg in knolselderij door zaadbehandeling en/of traybehandeling
(H.P. Versluis)
ZW
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*

Geleide bestrijding vankoolgalmug inbloemkool
(R.C.F.M. vanden Broek,in samenwerkingmetPD)

NH

*

Ontwikkeling van meettechnieken ten behoeve van onderzoek toedieningstechniek van gewasbeschermingsmiddelen
(vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO)
17.3.06

*

Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spuitvloeistoffen in
het gewas inrelatietot de toedieningstechniek
(vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO)
17.5.07

*

Effectvantoedieningstechniek op de drift-emissie inde gewasbescherming
(vacature, in samenwerkingmetIMAG-DLO)
17.5.08
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7a. Optimalisatie van de onkruidbestrijding
208. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen
R.Y. van der Weide,J. Jonkers,A. Darwinkel,J.K. Ridder, R.D. Timmer, CE.Westerdijk,H.W.G. Floot,RM.T.M. Geelen, A.H.J.RopsenK. Wijnholds,
voorsuikerbieten, in samenwerkingmet1RS
36.3.12
Gezien de noodzaak het herbicidengebruik te reduceren, is een bredere inzet
gewenst van mechanische onkruidbestrijding eventueel in combinatie met lagere
doseringen herbiciden. Dit kan aanpassing van de teeltwijze (plantverband,zaaitijden etc.) vereisen. Het bedrijfssystemen-onderzoek voor de akkerbouw heeft met
name op het gebied van de onkruidbestrijding inteelt- en bedrijfsverband behoefte
aan een krachtige ondersteuning met deelonderzoek. Sinds de start van dit project
in 1990, werken onderzoekers van de ROC's, TOA en TOB samen om diverse
aspecten van de geïntegreerde onkruidbestrijding te onderzoeken. De sinds de
start van het project behaalde resultaten en bedrijfseconomische analyses werden
gerapporteerd tijdens een themadag 'Duurzame onkruidbestrijding' (themaboekje
nr. 15). Nieuw onderzoek wordt vanaf 1994 in apparte projecten ondergebracht. In
1995 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om bespuitingen van het lage
doseringssysteem in suikerbiet te vervangen door een egbehandeling (OBS en
Vredepeel) en de verhoging van het nachtvorstrisico bij mechanische onkruidbestrijding in aardappelen ('t Kompas) voortgezet. Verschillende systemen van mechanische onkruidbestrijding in wintertarwe (Kollumerwaard) en zomergerst (Kompas en OBS) krijgen opnieuw de aandacht.
209. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de toepassingsmethode
R.Y. van der Weide,R.D. Timmer, H.W.G. Floot en M. Tramper, insamenwerking
metde PD
36.3.11
Als één van de maatregelen ter vermindering van het verbruik van herbiciden
(tweede hoofdlijn van het MJPG) wordt de toepassing van verlaagde doseringen
aangedragen. In diverse gewassen (onder andere suikerbieten, peulvruchten en
wortelen) is gebleken dat door een gedeelde toepassing van laag gedoseerde
herbiciden op zeer gevoelige kiemplanten van onkruiden het bestrijdingseffect
verbeterd, de selectiviteit verhoogd en de hoeveelheid middel gereduceerd kan
worden. Uit Deens onderzoek is bekend dat aanzienlijke besparingen kunnen
worden verkregen door de dosering aante passen aan de omstandigheden (aanwezige soorten en grootte van het onkruid en omgevingsomstandigheden). Om te
onderzoeken in hoeverre de Deense ervaringen ook voor Nederlandse situaties
toepasbaar zijn, worden op Ebelsheerd, Kollumerwaard, Westmaas en de Rusthoeve proeven aangelegd met doseringsreeksen op verschillende tijdstippen toege-

93

diend in wintertarwe en in zomergerst. Verder worden op Aver-Heino en op Vredepeel de mogelijkheden voor aangepaste doseringen inde maïs onderzocht, door
middelvan het spuiten vandoseringsreeksen op onkruid van verschillende grootte.
Doseringen van eventuele bespuitingen ter aanvulling van het eggen in de maïs
kunnen met behulp van deze kennis geoptimaliseerdworden.
210. Onkruidbestrijdingssystemeninaardappelen
E.ThJ.Schouten,H.P. Versluis, K.H. Wijnholds
enP.M.T.M. Geelen

36.3.19

Voor de onkruidbestrijding met minder herbicideninzet in aardappelen wordt gebruik gemaakt van aanpassing van tijdstip en wijze van rugopbouw in combinatie
met mechanische bestrijding, lage doseringssysteem enzonodig onderbladbespuiting. Op de diverse ROC's zullen de verschillende strategieën afhankelijk van
grondsoort enonkruidsituatie worden getoetst. Daarbij zal eenvijftal objecten inalle
proeven gelijk zijn.
Op 't Kompas wordt uitgegaan van aardappelteelt in een bodembedekker rogge,
zodat in de meeste gevallen eengraminicide nodig zalzijn.
Daarnaast wordt op WS en BEM het onderzoek voortgezet, waarbij de aandacht
vooral gericht is op het vaststellen van verschillen in gevoeligheid van enkele
aardappelrassen voor het herbicide Sencor.
211. Ontwikkelingvaneeneconomische enduurzame mechanischeonkruidbestrijdinginmals
R.Y. vander Weide, D.A.vanderSchans, in samenwerkingmetAB-DLO
enLUW-VPO

36.3.17

Uit onderzoek werd duidelijk dat éénjarig onkruiden in maïs vaak zonder opbrengstreductie, mechanisch bestreden kunnen worden. Gezien de noodzaak het
herbicidengebruik en de problemen met resistente onkruiden in maïs te reduceren,
is een bredere inzet van mechanische onkruidbestrijding in maïs gewenst. Daartoe
dient onderzocht te worden of de economische haalbaarheid vergroot kan worden
door het aantal werkgangen te verminderen, door de intervallen tussen de bewerkingente vergroten of door gebruik te maken van schadedrempels (AB-DLO). Daar
zaadproduktie van de onkruiden niet geheel voorkomen wordt, moet verder worden vastgesteld of verschillende bestrijdingsstrategieën ook op de langere termijn
haalbaar zijn.
Inde eerste twee proefjaren op Heino bleekvergroting van de intervallen tussen de
bewerkingen weinig winst op te leveren. De zeer positieve ervaringen met aangepaste doseringen in maïs (project 36.3.11) gedurende deze twee jaar, nopen tot
het opnemen van combinaties van mechanische bestrijding en een aanvullende
lage dosering. In 1995 wordt daartoe op twee locaties (Heino en Cranendonck)
een meerjarig experiment gestart waarbij verschillende bestrijdingsstrategieën wordenvergeleken op duurzaamheid en economische haalbaarheid.
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212. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrijdingsmethoden
R.Y. vander Weide enJ. Jonkers,in samenwerking met
LUW-Grondbewerking, VPO enhetAB-DLO

36.3.16

Hoewel mechanische onkruidbestrijding perspectief biedt, resteren er enige punten
die nader onderzoek vereisen. Zo is het aantal werkgangen hoog en zijn de resultaten slechts gedeeltelijk overdraagbaar naar andere gewassen en situaties. Om
vragen ten aanzien van de bedrijfszekerheid beter te kunnen beantwoorden, het
aantal proeven in nieuwe situaties te beperken en het aantal werkgangen tot een
minimum te reduceren, is inzicht vereist in het bestrijdend effect op verschillende
soorten en grootten onkruid en de selectiviteit in gewassen bij verschillende werktuiginstellingen en omgevingscondities (grondstructuur enweer).
In 1995 liggen de proeven met de eg een jaar stil om een tussenbalans op te
kunnen maken. Verder zal oriënterend gekeken worden naar de werking en eventuele perpectieven van een aantal in het buitenland opgang makende in de rij
werkende werktuigen (torsieweeders,vingerweeders en Mosto Rompicrosto).
213. Onkruidbestrijding inde graszaadteelt
RBaltus(NGC), G.E.L BormenR.Y. vander Weide

36.3.18

Dit door het PAGV en Nederlands Graan-Centrum (NGC) gefinancierde project,
richt zich op drie onderzoeksonderwerpen:
1) Toelatingsonderzoek aanvoor de graszaadteelt nieuwe herbiciden.
Het onderzoek richt zich met name op de bestrijding van specifieke probleemonkruiden. Voor oogst 1995 wordt onderzoek gedaan aan de bestrijding van tarweopslag in veldbeemdgras (drie locaties), de bestrijding van duist, en kamille in
Engels raaigras (drie locaties) en de bestrijding van straatgras in roodzwenkgras
(éénlocatie).
De proeven worden opgezet, verwerkt en verslagen volgens de eisen die het
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen daaraan stelt. Voordat een
middel in de toelatingsproeven wordt opgenomen, moet het middel perspectief
getoond hebben in een screeningsproef (één locatie) en moet de firma geïnteresseerdzijn ineentoelatingsaanvraag.
2) Onderzoek naar verlaagde doseringssystemen.
Uit onderzoek in andere gewassen is gebleken dat het mogelijk is op de inzet van
onkruidbestrijdingsmiddelen te besparen door op jonge onkruiden te spuiten. De
(on)mogelijkheden van aanpassing van de doseringen zullen ook in de graszaadteelt in kasproeven worden nagegaan.
3) Onderzoek aan mechanische onkruidbestrijding.
Onderzoek in Engels raaigras op zandgrond en in Westerwolds raaigras op kleigrond (in samenwerking met H.W.G. Floot) zal worden voortgezet. Nieuw is de
proef "mechanische onkruidbestrijding in Engels raaigras op kleigrond".
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214. Onkruidbestrijdinginuien
C.L.M. de Visser

65.3.05

Het project was hoofdzakelijk gericht op de vervanging van difenoxuron bij de
onkruidbestrijding na opkomst. Afsluiting vindt in 1995 plaats door middel van een
eindverslag.
215. Onkruidbestrijding inzaaiuienop lössgrond
P.MJ.M. Geelen

WR

In dit project zal speciaal voor de situatie op de lössgrond gekeken worden naar
de alternatieven voor het verdwenen middel difenoxuron (Lironion) gericht op de
bestrijding van de probleemonkruiden bingelkruid en hondspeterselie.
216. Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien
C.L.M. de Visser

65.3.15

Het project wordt in 1995afgesloten metverslaggeving.
217. Mechanische onkruidbestrijding inde rijbijzaaiuien
E.Th.J. Schouten, A.H.J.RopsenR.Y. vander Weide

nieuw 65.3.23

Door het integreren van mechanische onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien
kan de inzet aan herbiciden worden verminderd. Tot nu toe heeft het onderzoek
nog geen afdoende oplossing kunnen vinden voor een mechanische bestrijding in
de gewasrij. In dit onderzoek zullen de effecten onderzocht worden van eggen
zowel voor als direct na opkomst, in combinatie met verschillende plantverbanden
en een chemische onkruidbestrijding.
218. Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding in groentegewassen
J. Jonkersen diverseregionaleonderzoekers

36.3.06

Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in.
Daarbij komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding.
Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder
belasting voor het milieu, bestrijding van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden
en hettegengaan van resistentie. Ook de toepassingstechniek van de herbiciden is
vanbelang.
Een deel van dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van toepassingen na
opkomst van het gewas en heeft betrekking op het lage doseringssysteem (herhaaldetoepassing van lage doseringen in combinatie met een hulpstof). Uitresultaten van eerder uitgevoerd onderzoek bleken enkele toepassingen perspectief te
bieden. In 1995 wordt dit onderzoek voortgezet. Afhankelijk van probleem en
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gewas zal het onderzoek zowel op het PAGV als op de ROC's worden uitgevoerd.
Proeven worden aangelegd in stamslabonen (PAGV en Vredepeel) en kool
(Zwaagdijk). Het onderzoek in kroten,ter plaatse gezaaide prei en asperges wordt
metverslaggeving afgesloten.
219. Invloedvanruimererijenafstandbijlaatgezaaide conservenerwten
A.H.J.Rops

KL

Om de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding te vergroten, worden
drie rassen conservenerwten op drie rijenafstanden en op drie tijdstippen gezaaid.
De indruk bestaat, dat bij bepaalde rassen door later zaaien de opbrengst wordt
gedrukt. Indeze proef zal dit worden nagegaan enkanworden vastgesteld of deze
rassen geschikt zijn voor mechanische onkruidbestrijding.
220. Bestrijdingvancomposiet-onkruideninwitlof en cichorei
J.JonkersenM. Tramper

nieuw 36.3.21

Onlangs werd het onderzoek naar de (chemische) onkruidbestrijding in witlof
afgesloten. De bestrijding van composieten in witlof (en ook in cichorei) bleef
problematisch, omdat dit alleen met mechanische methoden enigszins lukt en er
geen afdoende chemisch alternatief c.q. aanvulling op is. Door ontwikkelingen bij
de chemische industrie lijkt het er op,dat er nuwel een geschikt herbicide beschikbaar kan komen, dat deze composiet-onkruiden selectief in beide gewassen bestrijdt. Resultaten van proeven in Frankrijk en België bevestigen dit. In Nederland
zullen veldproeven aangelegd worden op de ROC's Westmaas, De Waag (beide
witlof) en Rusthoeve (cichorei).
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7b. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten in de akkerbouw
221. Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussenbespuitingenopde bestrijdingvanPhytophthorainaardappelen
J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.36

De mate van loofbescherming tegen Phytophthora zal in drie proeven worden
vastgesteld. Het onderzoek is gericht op loofbescherming. Hierbij wordt onderzocht
welke combinaties van behandelingen (middelen, doseringen en interval van bespuitingen) voldoende bescherming bieden bij drie rassen met een verschillende
vatbaarheid voor Phytophthora. Plaatsen: ROC's Kollumerwaard, 't Kompas en
Rusthoeve. In deze proeven wordt ook een bestrijding volgens het PROPHY-adviesmodel getoetst.
999 Epidemiologie vanPhytophthora infestans en effect hierop vanfungiciden en
klimaatomstandigheden
H.TA.M. Schepers

34.3.15

In vervolg op onderzoek in 1992 en 1993 worden de omstandigheden die nodig
zijn voor knolaantasting en de invloed hierop van fungiciden verder bestudeerd. In
een tweetal proeven op het PAGV en ROC De Waag worden de epidemie in het
loof, de hoeveelheden sporen inde grond en het aantal zieke knollen gevolgd.
In een pottenproef en een veldproef wordt op het PAGV de regenvastheid van
fungiciden met behulp van een biotoets onderzocht. In een modelopstelling wordt
het effect van de regenintensiteit en regenhoeveelheid en de invloed van de droogperiode tussen spuiten en regenbekeken.
223. Optimaliseringvandechemische loofdodingvanaardappelen
C.B.Bus

nieuw 54.3.55

Het aantal toegelaten loofdodingsmiddelen neemt af; van de wel toegelaten middelen zijn er enkele die of traag werken of waarvan de dosering vrij hoog is. Er zijn
aanwijzingen dat het mogelijk is door toevoeging van enkele liters plantaardige olie
de werking te verbeteren. In eenveldproef op het PAGV zullen enkele combinaties
van middelen, doseringen, plantaardige olie, gewasstadia en toepassingswijzen
(volvelds of na loofklappen) worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd
insamenwerking metABrDLO en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.
224. Lagedoseringenfungiciden inwintertarwe
H.T.A.M. Schepers,E.Böuma,H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen
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32.3.09

Invervolg op het onderzoek in 1994 zullen in een tweetal proeven op ROC Ebelsheerd en ROC Wijnandsrade diverse strategieën met aangepaste doseringen worden getest. Bestrijdingen van meeldauw, roest en Septoria zullen plaatsvinden aan
de hand van gewasstadium, aantastingsniveau, rasgevoeligheid en weersomstandigheden.
225. Bestrijdingvan blad- enaarziekten in granen
H.W.G. FlootenK.H.Wijnholds

EH/KP/KB

Op Ebelsheerd wordt een proef voortgezet waarin gekeken wordt naar enkele
nieuwefungiciden enenkeletoepassingstijdstippen inwintertarwe.
Op 't Kompas en Kooijenburg worden enkele nieuwe fungiciden getoetst voor
toepassing in de roggeteelt.
226. Perspectieven voor kostenverlaging in de graanteelt door middel van het
gebruik vanurean (AHL)
R.D.Timmer

40.8.02

De huidige,sterke verlaging van de graanprijzen maakt het steeds meer noodzakelijk de graanteelt tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren. Een besparing op
teeltkosten zal moeten worden gezocht in vervangende goedkopere teeltmatregelen, waarbij opbrengst en kwaliteit op niveau blijven. Eén van de mogelijkheden is
vervanging van de veelgebruikte korrelvormige N-meststof KAS (kalkammonsalpeter) door de vloeibare meststof AHL (Ammonium Harnstof Lösung). In Duitsland
wordt deze meststof op steeds meer akkerbouwbedrijven toegepast omdat de prijs
aanzienlijk (15-20%) lager is dan die van KAS. Bovendien zou de meststof als
uitvloeier bij bespuitingen kunnen dienen, waardoor de dosering (en de kosten)
van de middelen zouden kunnen worden beperkt. In Lelystad en op ROC Ebelsheerd zullen de mogelijkheden en de risico's van AHL worden nagegaan. Daarbij
zullen doseringsreeksen van een herbicide en een fungicide worden aangelegd,
wel en niet in combinatie met AHL. Ook zal de huidige teeltwijze van wintertarwe
vergeleken worden met eenteeltsysteem metAHL.
227. Ziektebestrijding graszaadgewassen
G.E.L. Borm

nieuw 46.3.14

In de graanteelt zijn enige "nieuwe" fungiciden toegelaten die ook voor de graszaadteelt waarde kunnen hebben. Om te bevorderen dat voor interessante
"nieuwe"fungiciden er ook eentoelating voor de graszaadteelt wordt aangevraagd,
zaltoelatingsonderzoek inveldbeemd en roodzwenk worden uitgevoerd waarbij de
firma dat in Engels raaigras zaldoen.
Daarnaast zal in het kader vandit project nader onderzoek worden uitgevoerd naar
de schade van schimmelziekten in het najaar bij veldbeemd; dit in relatie tot de
ontwikkeling van het gewas.
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7c. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten in de vollegrondsgroenteteelt
228. Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen
R.Meier

34.3.04

Door onderzoek wordt getracht omvoor de meest schadelijke schimmelziekten een
gelegaliseerde toepassing te verkrijgen van reeds in andere gewassen toegelaten
fungiciden.
229. Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor
chemische bestrijding van onkruiden enschimmels in de vollegrondsgroenteteelt
J.T.K. Poll,H.H.H. Titulaer, J. Jonkers,R.Meier, A.J.M. Embrechts,
K.J.Osinga,R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

99.4.16

In 1995zal gewerkt worden aan heteindverslag.
230. Bestrijdingvan Botrytis enStemphylium in asperge
J.G.M. Jeurissen
MV
In 1993 iste Meterik onderzoek gestart om de bestrijding van Botrytis en Stemphyliumte optimaliseren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een plantenveld om reeds
binnen éénjaar gegevens te kunnen verzamelen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van nieuwe middelen maar ook naar het tijdstip en de middelenkeuze van
reeds toegelaten middelen. Na twee jaar oriënterend onderzoek zal in winter
1994/1995 overleg plaatsvinden metfabrikanten over de opzet van toelatingsonderzoek voor enkele middelen die perspectief blijkente hebben.
231. Epidemiologie van Septoria apiicola en de mogelijkheden van eenwaarschuwingssysteem
H.T.A.M. Schepers,R.Meier, A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek

34.3.18

Invervolg op onderzoek in 1994worden in een drietal proeven op het PAGV,ROC
Breda en ROC Zwaagdijk de meest effectieve fungiciden getest. Er zal vooral
gekeken worden naar het optimale tijdstip van bespuiten. Bij het bepalen hiervan
worden de weersomstandigheden en het moment van infectie meegenomen.
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232. Bestrijding van roest in prei met een minimum aantaltoepassingen vanfungiciden
R. Meier, A.J.M.Embrechts, J.G.M. JeurissenenJ. de Kraker

34.3.13

Dit project zal met een verslaglegging worden afgerond. Voortzetting vindt voor
eendeel plaats in project 34.3.17.
233. Ontwikkelingvaneenbeheersstrategie voorPuccinia allii (roest) inprei
H.T.A.M. Schepers,R.Meier, A.J.M. Embrechts
enJ.G.M. Jeurissen

34.3.17

Invervolg op project 34.3.13 zullen alle proefresultaten die beschikbaar zijn en die
door middel van literatuuronderzoek nog verder worden verzameld, worden geïnventariseerd. In 1995zullen inverband nog geenveldproeven worden uitgevoerd.
234. Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten
vanprei
A.J.M.Embrechts

NB

In een onderzoek dat inmiddels een aantal jaren gaande is, wordt nagegaan wat
de invloed is van de plantmethode op groeisnelheid, kwaliteit en gevoeligheid voor
ziekten. De laatste jaren isvooral aandacht besteed aan de ruggenteelt. Dit project
zal in 1995worden afgesloten met eeneindverslag.
235. Bestrijdingvanpapien/lekkenziekteinpreidoor bodembedekking
A. Embrechts

NB

Stro in prei ter voorkoming van papiervlekkenziekte wordt op redelijke schaal
toegepast in de praktijk, maar is ook vrij duur en bewerkelijk. Tussenteelt van gras
is wellicht goedkoper, maar kent nog teelttechnische problemen. In dit onderzoek
wordt gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten.
236. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om prei te beschermen tegen
eenaantastingdoorAltemariapom' enCladosporium allii-porri
R.Meier

nieuw 34.3.21

Geïnventariseerd zal worden wat er in de literatuur beschreven staat over deze
beide schimmels in prei en ui en de mogelijkheden om te voorkomen dat deze
schimmel de prei aantast.
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237. Onderzoek naardeverbeteringvande bestrijdingvanvalse meeldauw inuien
ennaarde mogelijkhedenvoorgeleide bestrijding
C.L.M, de VisserenM. Tramper

65.3.20

In 1995 zal het onderzoek naar de werkzaamheid van middelen tegen valse meeldauw en het onderzoek naar geleide bestrijding geïntensiveerd worden door een
tweede proefplek op te nemen. Het onderzoek naar het effect van een plantgoedbehandeling op de overwintering vanvalse meeldauw ineerstejaars plantuien loopt
eenjaar vertraging op, omdat in 1994 geen besmet plantgoed kon worden gevonden. Om in 1996 dit onderzoek te kunnen voortzetten, zal in 1995 een gewas
eerstejaars plantuien zonodig kunstmatig geïnfecteerdworden.
238. Bestrijding van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder gevoelige/resistente rassen
R.Meier, M.E.T. Vlaswinkel enW. Sukkel

34.3.12

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

78.3.14

Schermrot van broccoli kan grote schade veroorzaken. Het wordt veroorzaakt door
de bacterie Pseudomonasmarginalis, maar ook de bacterie Erwiniacarotovora is
erbij betrokken. De ziekte komt met name in een natte periode naar voren. In 1995
zal het onderzoek zich toespitsen op het effect van gewasbespuitingen met mangaan, magnesium encalcium op de locaties Lelystad,Zwaagdijk enValthermond.
240. Meeldauwbestrijding inspruitkool
M.E.T. Vlaswinkel

ZW

In 1993 is onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de bestrijding van echte
meeldauw in spruitkool. In een veldproef worden verschillende fungiciden getoetst.
Het onderzoek wordt afhankelijk van de resultaten van 1994in 1995voortgezet.
241. Chemische bestrijdingvan Mycosphaerella inbloemkool
R.C.F.M. vanden Broek
In nader overleg met de PD en de chemische industrie zal bezien worden of veldonderzoek in bloemkool zinvol en nodig is.
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NH

242. Bestrijdingvan roodrot inrode kool
R.C.F.M. vanden Broeken CR de Moei

nieuw81.3.03

Ineen proef te Zwaagdijk zalonderzocht worden of roodrot in rode kool inderdaad
veroorzaakt wordt door Botrytis cinerea en welke maatregelen getroffen kunnen
worden om aantasting tevoorkomen ofte beperken.
243. Bestrijdingvanechte meeldauw inpeen met Milsana
CAM. Schouten

WG

De in 1994 geplande veldproef met het biologisch preparaat Milsana is door omstandigheden niet uitgevoerd. In 1995 zal dit middel alsnog onderzocht worden,
omdat dit middel een weerstandsverhogend effect zou hebben en daarmee het
gewas minder gevoelig maakt voor met name echte meeldauw. In de glastuinbouw
wordt dit preparaat onderzocht in komkommer.
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7d. Optimalisatie van de bestrijding van plagen
244. Beperking inzet insecticiden inde suikerbietenteelt
H.W.G. Floot

EH

Getoetst wordt of bij de bestrijding van bodeminsekten (miljoenpoten, bietekevertje)
ook bij een zware aantasting kan worden volstaan met een zaadbehandeling (pil)
ten opzichte van Curater granulaat-toepassing.
245. Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden ten behoevevande malsteelt
D.A.vanderSchansenA.Ester, in samenwerkingmetPD
en IKC-RSP

nieuw 96.3.33

Ongeveer 20.000 ha van het maïsareaal (circa 10%) wordt na gescheurd grasland
ingezaaid.Veeltelers voeren standaard een bespuiting tegen ritnaalden uit.
In 1989 en 1990 is er door studenten van een Agrarische Hogeschool en de PD
onderzoek gedaan naar het verband tussen de duur van de graslandperiode en
het aantal ritnaalden. Slechts op vier van de 125 bemonsterde percelen kwamen
schadelijke aantallen voor. Volgens literatuurgegevens treedt bij een populatiedichtheidvan meer dan 300.000 ritnaalden per hectare kans op schade in gewassen als
maïs, aardappelen en bieten op. Uit de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat op een oppervlakte van 300- 600 ha per jaar bestrijding zinvol is. Dit
is naar schatting slechts 3% van de oppervlakte waar nu een bestrijding wordt
uitgevoerd.
Betere detectiemethoden kunnen ertoe bijdragen dat ritnaaldenbestrijding gerichter
kanworden toegepast.
Onderzoek in 1995richt zich met name op:
Betrouwbaarheid van detectiemethoden. De wijze van monstername en het
aantal monsterpunten worden onderzocht omtot een optimale bemonstering
te komen. Tevens zal oriënterend naar de mogelijkheden van zaaizaadbehandeling wordengekeken.
Afhankelijk van de resultaten van 1995 worden in 1996 de effectiviteit van bestrijdingsmethodenonderzocht en mogelijk schadedrempels vastgesteld.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op ROC Aver-Heino door een student van een
Agrarische Hogeschool en begeleid door de PDen hetPAGV.
246. Bestrijdingvan bladluizen inverschillende soorten sla
A. Ester, A.J.M.Embrechts, M.E.T. Glaswinkel enC.A.M. Schouten

35.3.14

Het onderzoek naar toepassing op het zaad van enkele insekticiden tegen bladluizen in ijssla wordt voortgezet te Lelystad en in botersla te Breda. In deze proeven
zal naast een zaadbehandeling ook een (aanvullende) gewasbehandeling onder-
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zocht worden. Tevens zal in dit onderzoek aandacht geschonken worden aan de
invloed van seizoen en plantgrootte op de bladluispopulatie. Voorts zullen waarnemingenverricht worden aan de populaties van eventuele natuurlijke vijanden.
Nieuw is het onderzoek naar de mogelijkheden van reflecterend folie als bodembedekking ter wering van bladluizen. Na een oriëntatie in 1994,zal deze mogelijkheid
in 1995in onderzoek genomen worden te Breda.
247. Onderzoek naar de effectiviteit van oxy-demethonmethyl tegen bladluis in
ijssla
A. Embrechts, M. Vlaswinkel, K.J.Osinga, J. Jeurissen
in samenwerkingmetBayer

nieuw 35.3.17

Bekend is dat het middel oxy-demeton-methyl in een dosering van 1,0liter per ha
een effectief bladluisbestrijdingsmiddel is. Recent heeft eenformulering van 0,6 liter
per ha in Duitsland een toelating in ijssla gekregen. Mits deze verlaagde dosering
een voldoende werking heeft, zijn geen aanvullende gegevens nodig om tot toelating in Nederlandte komen.
In dit onderzoek wordt de landbouwkundige waarde van oxy-demeton-methyl als
gewasbehandeling getoetst in ijssla in een dosering van 0,6 liter per ha met als
doel omtot toelating van dezetoepassing tekomen.
Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Breda,Westmaas, 't Kompas en Meterik.
248. Voorkomingvanschadeveroorzaaktdoor trips indegewassen preienkool
A. Ester, A.J.M.Embrechts, CAM. Schouten,R.C.EM, vanden Broeken
J.G.M. Jeurissen

35.3.13

In veldproeven worden de mogelijkheden van met insekticiden gecoat preizaad
nader onderzocht op effect tegen tripsen. In twee veldproeven zal met name
gekeken worden naar de effectiviteit tegen trips en tevens zal aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de trips-populaties en de populaties van
natuurlijke (NB + WG) vijanden. Tevens zullen op een tiental plaatsen bij tuinders
met problemen qua trips-bestrijding testveldjes worden aangelegd. Het doel van
deze testveldjes is om één à twee middelen in één dosering op deze extreme
plaatsentetoetsen.
In een kasproef zal de fytotoxiciteitgrens van de insekticiden op het zaad worden
onderzocht (Lelystad).
In proeven te Zwaagdijk zal gezocht worden naar de verbetering van de tripsbestrijding in sluitkool door het beste tijdstip van bestrijden te bepalen. Daarnaast
wordt nagegaan hoe lang enkele middelen werkentegentripsen.
Te Meterik wordt bovendien gekeken naar gewasbehandelingen met nog niet
toegelaten insecticiden tegentrips.
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249. Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden vande koolgalmug (Contarinia nasturtii)in koolgewassen
E.Bouma, A.Ester, M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 35.3.15

In 1995zal er door literatuurstudie en observatie inde praktijk, een verdere verdieping plaats vinden in de levenswijze en de plaats van voorkomen van deze galmug. Naast deze verdieping zal er gekeken worden naar waarnemingsmethoden
van de koolgalmug. Dit alles zal moeten leiden tot een systeem voor het op het
juistewijze en moment behandelen van dekoolgalmug.
250. Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van de derde generatie koolvlieg
E.Bouma, A.Ester, M.E.T. Vlaswinkel, R.C.EM, vanden Broek

nieuw 35.3.16

In 1995 zal er door literatuurstudie en observeringen in de praktijk, een verdere
verdieping plaats vinden in de levenswijze en de plaats van voorkomen van de
koolvlieg. Naast deze verdieping zal er gekeken worden naar signaleringsmethoden van de koolvlieg. Dit om te komen tot een eenvoudige mogelijkheid om de
laatste generatie koolvlieg te kunnen controleren.
251. Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en
sluitkool
J.G.M. JeurissenenR.C.F.M. vanden Broek, in samenwerking
metIPO-DLO

MV/NH

Het onderzoek wordt in 1995met eenverslaggeving afgesloten.
252. Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg,
Psilarosae,in peen
J.A.SchoneveldenA.Ester, in samenwerkingmetde PD

58.3.10

Het middelengebruik voor de bestrijding van de wortelvlieg kan door toepassing
van zaadcoating aanzienlijk worden beperkt. Om het middelengebruik voor de
tweede (gewas)behandeling te beperken, zal getracht worden een geleide bestrijdingte ontwikkelen.
In 1995zal hettoetsen van het verschijningsmodel worden voortgezet op de meest
risicovolle plaatsen. Tevens zullen bedrijven die het systeem al willen gebruiken,
begeleidworden.
Het onderzoek naar de effectiviteit van enkele middelen entoepassingswijzen wordt
voortgezet op het PAGVente Exloërveen.
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253. Optimalisatievan de kooMiegbestrijding
A. Ester, R.C.F.M. vanden Broek, A.J.M.Embrechts, CR deMoei,
H.PVersluis enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.06

Op ROC Westmaas is in 1994 nog eens gekeken naar de werking van de coating
bij eenzeer vroege planting van spruitkool. Ditonderzoek wordt in 1995 afgesloten
door middel van een artikel in het Jaarboek.
254. Gebruik vaninsektengaas bij plaagbestrijding
A. Ester, A.J.M.Embrechts, R.C.F.M. vanden Broek,C.F.G. Kramer
enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.10

Bestrijding van bladluis en nerfmineervlieg in ijssla met behulp van verschillende
maten in diameter van insektengaas als alternatief voor een chemische bestrijding
wordt met verslaglegging afgesloten.
255. Chemische bestrijding vande madevan bonevlieg {Deliaplatura) instamslaboon door middelvan zaadbehandelingen
J.J. NeuvelenH.P. Versluis

89.3.12

De huidige zaadbehandeling met AAtifon (thiram/dichlofenthion) zal naar alle waarschijnlijkheid over enkele jaren in Nederland komen te vervallen. In 1994 is het
veldonderzoek gestart naar alternatieve middelen als zaadbehandeling en zal in
1995worden voortgezet op de locaties Lelystad enWestmaas.
256. Invloedvande plantgrootte van preiop de uievliegaantasting
A.J.M.Embrechts

NB

In een veldproef wordt de invloed van de plantgrootte en daarmee samenhangend
hetzaaitijdstip van prei op aantasting door de uievliegonderzocht. Deeerste vlucht
van uievliegtreedt namelijk medio april op en kan dan grote schade veroorzaken in
het plantenbed met een klein gewas. Bij een groter gewas blijkt de schade vaak
veel geringer.
257. Wollige slawortelluis inwitlof
C.A.M. Schouten

WG

In 1994 is het onderzoek gericht geweest op de bestrijding van wortelluis in witlof
met verschillende doseringen van een nog niet toegelaten insecticide. Het onderzoek wordt in 1995voortgezet.
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258. Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Criocerisasparagi) in groene asperges
J.T.K. Poll,R.C.F.M. vanden BroekenK.J. Osinga,
in samenwerkingmetUniversiteit Leiden

nieuw 69.3.08

Insamenwerking met de Universiteit Leiden zal onderzoek uitgevoerd worden naar
de biologische bestrijding van het aspergehaantje in groene asperge omdat gedurende de oogst geenchemische bestrijding uitgevoerd magworden.
In Lelystad en Zwaagdijk zal in 1995 vooral aandacht worden besteed aan de
opkweek van de sluipwesp Tetrastichus asparagi.
In samenwerking met firma Brinkman en de Biologische Telersgroep noordoostNederland zal gekeken worden naar mogelijkheden van de biologische-geïntegreerde bestrijding van de aspergekever met suspensies van Bacillus thuringgiensis. Deze proef ligt in de buurt van Borger.
259. Beheersingvannaaktslakken
A. Ester, A. Darwinkel, J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen,
C.P. de Moei enH.W.G. Floot

35.3.12

In 1995 zal het onderzoek naar de bestrijding van slakken in suikerbieten op
erosiegevoelige gronden van Zuid-Limburg worden voortgezet. De mogelijkheden
van cultuurmaatregelen, methiocarb en entomofage nematoden (Phasmarhabditis
hermaphrodita)in enkele doseringen worden na of tijdens het zaaien onderzocht.
Metslakkenvallen zullen de populaties in deverschillende objecten gevolgd worden
(WR).
Tevens zullen de perspectieven onderzocht worden van het spuiten van "natuurlijke" afweermiddelen op het gewas spruitkool. Het doel van dit onderzoek is om het
gewas spuitkool vanaf het moment van de eerste aanwezigheid van spruitjes te
beschermen tegen slakken in de plant. Ook wordt verder de mogelijkheid van
entomofage nematoden (Phasmarhabditishermaphrodita) bij de bestrijding van
slakken in de spruitkoolteelt onderzocht. Dit onderzoek in spruitkool wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere "Rothamsted Experimental Staion" in
Engeland. Deze proeven worden begin september en oktober aangelegd op ROC
Ebelsheerd en op de Engelse proefboerderij te Harpenden.
In het najaar 1995 zal het onderzoek naar beperking van slakkenschade in wintertarwe met behulp vanzaadbehandeling worden voortgezet (EH).
In een proef wintertarwe met koolzaad als voorvrucht zal in voor- en najaar de
populatie-opbouw van slakken in de verschillende objecten (grondbewerkingssystemen en behandelingen) met behulp van slakkenvallen (matjes van Bayer)
worden gevolgd gedurende enkele jaren (EH). In laboratorium- en kasexperimenten zullen diverse chemische en biologische preparaten op enkele soorten naaktslakken beproefd worden; onder andere als zaadbehandeling van graszaad.
Tevens zal het gedrag van nematoden op slakken en de mogelijkheden van toepassing van deze nematoden worden bestudeerd (PAGV).
In het najaar van 1995zullen enkele oriënterende proeven met slakken op aardap108

pelen worden uitgevoerd (PAGV).
Te Westmaas zal het onderzoek naar een bestrijdingsstrategie op basis van slakkenmiddelen entijdstippen van detoepassing zijn op spruitkool worden voortgezet.
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7e. Optimalisatie van de toediening van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
260. Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe spuittechnieken
R. Meier, A.H.J.Rops,H.P. Versluis, vacature, A.J.M. Embrechts,
M. vanUzendoornenH.W.G. Floot, in samenwerkingmetandere
proefstationsen DLO

34.3.14

Indiverseveldproeven zijnde gangbare spuittechniek vergeleken met despuittechniek met luchtondersteuning/luchtmenging, waarbij doseringseffect en verschillende
spuitintervallen onderzocht zijn.
Phytophthora infestansinaardappelen (De Kandelaar en Kollumerwaard)
Botrytisaclada in uien (PAGV)
Pucciniaporri in prei (Noord-Brabant)
Botrytis intulp en lelie (DeWaag)
Project mede in het kader van onderzoeksfonds MJPG en in nauwe samenwerking
met andere proefstations (met name LBO en PFW), IMAG-DLO, SC-DLO en ABDLO. Het jaar 1995wordt het project afgesloten door middel van de eindrapportage.
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8. OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN
VERMINDERING VAN EMISSIES VAN
NUTRIËNTEN
Afgesloten projecten
*
*
*

Gebruikswaarde vandierlijke mest inhetveenkoloniale bedrijf
(K.H.Wijnholds)

KP

Invloedvan korrelmalsstroop de kalibehoefte van zetmeelaardappelen
(K.H.Wijnholds)

KP

Toepassingvanvloeibarestikstof (AHL) in aardappelen
(P.M.T.M. Geelen) (voortgezet in54.2.45)

25.2.12

*

Optimale N-gift voor consumptie-aardappelen op sterk mineraliserende gronden
(A.H.J. Rops)
KL

*

Optimalisatie N-voedingfabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes
(CD. vanLoon enJ.F. Houwing)
55.2.01

*

Wortelgroei enstikstofbenutting bij maTs
(DA. vander SchansenW. van Dijk,
in samenwerkingmet CPRO-DLO)

96.2.25

*

Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende fosfaatvoorziening van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
(J. Alblas,W. vanDijken CAPh. vanWijk)
25.2.14

*

Beheersing nutriëntenstromen inde vollegrondsgroenteteelt
(H.H.H. Titulaer)

25.2.09
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8a. Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt
261.

Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
vande grond ende opbrengst en kwaliteitvande gewassen

E.ThJ.Schouten

27.2.53

In dit meerjarige proefveld ligt sinds 1933 een strook waarop geen organische
bemesting wordt toegepast. In de loop der jaren zijn hier aan zes stroken met
diverse vormen van organische bemesting toegevoegd. Dezes vormen vanorganische stof-voorziening worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid
en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen. In 1995 wordt de werking van de
organische bemesting op consumptie-aardappelen getoetst. Het accent van de
proef zal in de komende jaren verschuiven naar de milieukritische aspecten van
herhaalde bemesting met organische meststoffen.
262.

Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot gewasgroei enmeststofbenutting

W. vanDijk

96.2.27

Voor een hoge meststofbenutting dienen omvang, tijdstip en plaatsing te zijn
afgestemd op de behoefte van het gewas. Ten aanzien van plaatsing zou bij
gebruik van mest gestreefd moeten worden naar een inwerkdiepte waarbij enerzijds vervluchtiging beperkt blijft en anderzijds een snelle onderschepping door
wortels mogelijk wordt gemaakt. Door een betere plaatsing van dierlijke mest kan
bovendien mogelijk bespaard worden op de in de praktijk standaard uitgevoerde
N/P-rijenbemesting.
Sinds 1990 wordt op ROC Aver-Heino onderzoek verricht waarin het gangbare
onderploegen van mest vergeleken wordt met verschillende toedieningstechnieken
(onder ander injectie) na het ploegen. In 1993is de opzet enigszins gewijzigd en is
tevens de technische uitvoering van de injectietechniek van de proefvelddoseermachineverbeterd. Het onderzoek wordt in 1995ongewijzigd voortgezet.
263.

Voorjaarstoediening vandierlijkemest aangranen

R.D.TimmerenM. Tramper

40.2.01

Gebruik van dierlijke mest is uit kostenoogpunt interessant hetgeen zeker in de
graanteelt van belang is.Toediening in hetvoorjaar betekent echter dat er door het
gewas gereden moet worden en daarmee mogelijk schade aan het gewas wordt
toegebracht. Ook is het effect van eenvoorjaarstoediening van dierlijke mest op de
opbrengst en kwaliteit onbekend in vergelijking met kunstmest (KAS). In proeven
zal een aantal bemestingssystemen met (deels) dierlijke mest worden vergeleken.
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In Lelystad zal dit inwintertarwe en zomergerst gebeuren en op ROC Rusthoeve in
de teelt vanZeeuwse Vlegel-tarwe (waarbij alleen dierlijke mest mag worden gegeven). Als toedieningswijzen worden een sleepslangenmachine en een sleufkoutermachinevergeleken.
264.

Verliesarme toediening vandierlijke mestop kleigrond

H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetAB-DLOenSC-DLO

26.2.13

In najaar 1994 is gestart met de aanleg van een veldproef te Lelystad voor onderzoek naar verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond. Een hieraan
parallel lopende proef op kleigrond op proefboerderij 'De Bouwing' met snijmaïs
wordt uitgevoerd door AB-DLO en SC-DLO. Deze proef is aangelegd in het najaar
van 1993.
De testgewassen zijn achtereenvolgens aardappelen en suikerbieten. De mesttoedieningen vinden plaats in de nazomer (augustus/september) en in de nawinter
(februari/maart).
Deduur van het onderzoek istweejaar enwordt gefinancierd door FOMA.
265.

Toedieningvanorganische mest in graszaad

M.TramperenJ.G.N.Wander

26.2.15

In Denemarken zijn gunstige ervaringen opgedaan met het gebruik van dierlijke
mest in de graszaadteelt. Gezien de potentieel lagere bemestingskosten is hiervoor
bij de Nederlandse telers belangstelling. Op ROC Rusthoeve zullen in tweedejaars
veldbeemdgras en Engels raaigras de effecten van na- en voorjaarstoediening op
de groei enopbrengst worden nagegaan.
266.

Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

M. Tramper, H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,E.Th. J Schouten,PM.T.M. Geelen,
in samenwerkingmetRegionaleMestbanken
nieuw26.2.17
Toepassing van dierlijke mest in het voorjaar heeft op klei een aantal beperkingen.
Er zijn echter gunstige ervaringen met aanwending in tarwe en na het poten van
aardappelen. Samen met en op kostenvande regionale mestbanken zullen op een
aantal ROC's enkele werktuigen en/of tijdstippen worden getoetst.
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8b. Optimalisering van de fosfaat- en kalibemesting en
andere bemestingsaspecten
267. Acceptablefosfaatverliezen bijevenwichtsbemesting
J.AIblas

26.2.14

In dit project is een aantal activiteiten gebundeld: te weten een onderzoek naar de
"fosfaatwerking van dierlijke meststoffen" en naar de "onvermijdbare afname van de
beschikbaarheid van fosfaat in de grond". Van beide onderzoeken wordt een deel
versneld uitgevoerd ten behoeve van de POM-studie "acceptabele fofaatverliezen
bij evenwichtsbemesting".
In dit project wordt samengewerkt met AB-DLO, NMI, PR, LUW en SC-DLO. Een
deelvan definanciering gebeurt door FOMA.
268. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei
A.H.J.Rops,in samenwerkingmetAB-DLO

KL

Opdit meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen, worden
in 1995 stamslabonen geteeld. Er is behoefte aan meer gegevens over de invloed
van fosfaattoestand en fosfaatbemesting op de groei en opbrengst van stamslabonen.
269. Kalihoeveelhedenproefvelden
E.Th.J. Schouten

25.2.52

Op de Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en in Wieringerwerf (sinds
1959) wordt in een kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor
en het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. In 1994
zullen op deze proef consumptie-aardappelenworden geteeld.
270. Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende de kalivoorziening van
akkerbouw-en vollegrondsgroentegewassen
J.Alblasen CAP. vanWijk

25.2.18

In dit kortlopende project worden onderzoeksvragen geformuleerd die voorkomen
uit verschillen tussen geadviseerde kalihoeveelheden voor akkerbouw en groenteteelt entussen de adviesgiften en afvoer met oogstprodukten.
Rapportage vindt plaats voorjaar 1995.
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271. Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstellingvan hetfosfaatadviesvoor vollegrondsgroenten
J.Alblas

nieuw25.2.19

Naar aanleiding van de rapportage van project 25.2.14 (Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende fosfaatvoorziening enz.) is hoge prioriteit toegekend aan
onderzoek dat moet leiden tot een bijstelling van het advies voor fosfaatbemesting
van vollegrondsgroentegewassen. Binnen dat project wordt in nauw overleg met
onderzoekers van AB-DLO een onderzoeksplan opgesteld dat in 1996 in uitvoering
moet zijn.
272. Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basis van monsteranalyse met
calciumchloride
J.Alblas

nieuw 25.2.22

Inoverleg met BLGG,AB-DLO en NMIwordt gewerkt aan de invoering van extractie van grondmonsters met een CaCI2-verdunning.
Ten behoeve van vereenvoudiging van en kostenbeperking op extractiemethoden
van grondmonsters werken BLGG en LUW aan de toetsing van een CaCI2-methode. Vóór de toepassing van deze methode wordt ingevoerd, moet een landbouwkundige toetsing plaatsvinden.Veldonderzoek hiervoor worden uitgevoerd tezamen
metAB-DLO,NMIenBLGG.
273. Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer, M.E.T. VlaswinkelenH.P. Versluis

25.2.08

Dit project zal in 1995 een laatste proefjaar kennen en met een verslag worden
afgerond. Onderzoek aan fosfaat zal verder opgepakt worden in nieuw te starten
projecten, die in 1995voorbereidworden.
274. Kalibemesting bijprei
J.G.M. Jeurissen,A.J.M.Embrechts, in samenwerkingmethetNMI

66.2.09

Op basis van de resultaten van (additioneel gefinancierd) onderzoek in 1994zullen
te Breda en Meterik in 1995 proeven worden uitgevoerd naar de opname van kali
door prei. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de K-opname
door prei en op basis hiervan een K-bijmestsysteem te ontwikkelen.
275. pH-trappenproef oplössgrond bijverschillende kalitoestandenvandegrond
P.M.T.M. Geelen

25.2.53

In deze proef zijn de afgelopen jaren in verschillende gewassen ontrekking en
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opbrengst bepaald bij diverse K-toestanden enzuurgraden (pH) van de bodem.
Het veldonderzoek is afgesloten. Het proefveld wordt voorlopig slapend gehandhaafd. In 1995wordt de verslaggeving afgerond.
276. Optimalisatie van de N- en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen
K.H.Wijnholds

nieuw 55.2.04

Vanuit de praktijk wordt getwijfeld aan het (oude) kali-advies voor zetmeelaardappelen. De schade door teveel aan kali, met als gevolg een forse daling van het
onderwatergewicht treedt met name op bij een te hoge N-gift. Het onderzoek met
de nieuwe pallida-resistente rassen geeft duidelijk aan dat de optimale gift per ras
verschilt. Onderzoek op het NIKO-TNO geeft aan dat de onttrekking van N en K
per ras grote verschillen vertoond. Mogelijk laat zich dit vertalen in verschil in de
benodigde gift. Op zowel 't Kompas als Kooyenburg zullen proeven worden aangelegd met enige rassen en enkele stikstof- en kaliniveaus.
277. Magnesiumbemestingbij witlof
CAM. Schouten

WG

Het onderzoek wordt in 1995afgesloten met eeneindverslag.
278. Toetsingvande landbouwkundigewaardevangft-compost
V. de KokenJ.Alblas

26.2.12

Inde komendejaren iseensterk groeiend aanbodvancompost vangroente-,fruiten tuinafval te verwachten. Dit betekent dat het voor afnemers/gebruikers en producenten belangrijk is de waarde van de compost te kennen.
Detoetsing zalworden uitgevoerd:
Op vier proefvelden met stikstoftrappen op drie gft-hoeveelheden. Twee proeven met akkerbouwgewassen (ROC 't Kompas en ROC Prof. van Bemmelenhoeve) en twee proeven met groentegewassen (ROC Westmaas en ROC
Meterik).
Op twee proefvelden op kalkarme zavelgronden in Groningen (ROC Kollumerwaard) en éénte Lelystad (zie cluster 4e project 10.1.03),waar de effecten van
de compost op de bodemstructuur worden bekeken.
Het onderzoek wordt betaald door de VAM.Het project loopt tot medio 1996.
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8c. Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van de nitraatuitspoeling en verbetering van de
produktkwaliteit
279. Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door middelvanrijenbemesting
H.H.H. Titulaeren CD. vanLoon,in samenwerking metNMI

25.2.10

Dit project zalworden afgesloten met eeneindverslag in hetjaarboek.
280. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes
H.W.G. Floot

KW/EH

Bij een aantal rassen wordt bij enkele N-giften/delingen het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes en de opbrengst bepaald om tot een normlijn voor een bemestingsadvies te komen. In 1995 wordt de normlijn getoetst via een bijbemesting invloeibare vorm. Op de zware klei (EH) wordt nagegaan of de huidige N-gift, die vooral
gericht is op voldoende bladontwikkeling, niet omlaagkan.
281. Optimalisering van de N-voeding van aardappelen door middel vanchlorofylmetingeninhetbladenmetgebruikmakingvanvloeibare meststoffen
CD. vanLoon,A.H.J.Rops,H.P. Versluis, K.H. Wijnholds,
H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen

54.2.45

Het onderzoek naar toepassing van chlorofylmetingen als indicator voor de Nstatus van het gewas zalworden voortgezet. Inhet kader van dit onderzoek zal de
waarde van een stikstofniveau worden bepaald. Voorts zal op een aantal locaties
de praktische bruikbaarheid van N-bladbemestingworden nagegaan,namelijk op:
PAGV,de Kandelaar enWestmaas (consumptie-aardappelen);
't Kompas (zetmeelaardappelen);
Kollumerwaard (pootaardappelen).
Het onderzoek op WR en VP met betrekking tot vloeibare bemesting wordt in een
jaarboekartikel samengevat.
282. Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptie-aardappelen (op
slempgevoeligegrond) inZuidwest-Nederland
CD. van Loon, M. TramperenH.P. Versluis

nieuw54.2.53

Erzullentwee N-trappenproeven opslempgevoelige grondwordenaangelegd,één
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in Zeeland en een op de Zuid-Hollandse eilanden. Op beide proeven zal eventueel
optreden van denitrificatie worden gemeten. Bij één proef zal ook de uitspoeling
van stikstof worden nagegaan om een volledige N-balans te kunnen opstellen. Het
onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met AB-DLO, het NMI en het
RIVM.
283. Invloedverteringgraszaadstoppels opvolggewas
M. Tramper

RH

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

BEM

In 1994 was de ontwikkeling van de groenbemestingsgewassen als gevolg van late
zaaite beperkt om eenzinvolle vergelijking mogelijk te maken. In 1995zal de proef
mettijdig gezaaide groenbemesteingsgewassenworden herhaald.
285. Minimale stikstofbemesting in relatie tot rassenkeuze van suikerbieten voor
optimaalfinancieelresultaat
CE. Westerdijk

nieuw 56.2.26

Uit de praktijk komen geluiden, dat de huidige rassen verschillend zouden reageren op een stikstofbemesting. Gezien de verscherpte uitbetalingsregelingen van de
suikerindustrieën, kan dit van invloed zijn op het financiële resultaat en rentabiliteit
van het gewas.
Vooral in het kader van minder inzet van middelen en reductie van emissie van
nutriënten naar het milieu, is het van belang te weten welk ras het beste presteert
bij welke stikstofhoeveelheid, of welk ras de hoogste stikstofefficiëntie heeft. Het
huidige rassenassortiment is de laatste jaren sterk gewijzigd en duidelijk diverser in
interne kwaliteit en suikeropbrengst onder verschillende omstandigheden. Dit
project kan aanwijzingen geven over welke rassen het meest geschikt zijn voor een
minimale bemesting ('geïntegreerde teelt') en welke rassen het meest geschikt zijn
voor een 'rijke'situatie.
Dit zal eerst via een bureaustudie aan de resultaten van rassenproeven worden
geëvalueerd.
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286. Kwaliteitsverbetering bijsuikerbieten inZuidelijk Flevoland
AH.J. Rops

KL

Op de humusrijke, sterk mineraliserende gronden in Zuidelijk Flevoland laat de
kwaliteit (sapzuiverheid) vaak te wensen over. Ondanks dat de stikstofbemesting
wordt geminimaliseerd blijft de kwaliteit problemen geven. Mogelijk kan de rassenkeuze hierop van invloed zijn. Om dit na te gaan, zullen indien nodig in 1995 op
een perceel in Zuidelijk Flevoland enkele rassen met elkaar worden vergeleken. De
aanleg en keuze van de rassen zullen aan de hand van een PAGV-studie worden
gemaakt.
287. Introduktieenevaluatievanpotentiëlestikstofvanggewassen indepraktijk
CE. Westerdijk, in samenwerkingmetCPRO-DLO

nieuw26.2.16

Nade oogst van eenhoofdgewas (vooral aardappel en maïs) blijft er stikstof achter
in het bodemprofiel. Zogenaamde vanggewassen kunnen deze stikstof vastleggen
en daarmee uitspoeling in de winter voorkomen. Na de winter komt de stikstof via
mineralisatie weer vrij voor het volgende hoofdgewas. Een probleem bij de tot nu
toe onderzochte groenbemestingsgewassen is, dat deze bij zaai na begin september onvoldoende bedrijfszeker zijn om een substantiële hoeveelheid stikstof te
kunnen vastleggen. Het CPRO-DLO is gestart met een project om systematisch te
onderzoeken of het assortiment aan vanggewassen verbeterd kan worden met
nieuw te introduceren rassen engewassen.
In dit project zullen de beste accessies verdergaand getest worden, in relatie tot
enkele referentie-groenbemestingsgewassen. Ook waardplanteigenschappen voor
bodempathogenen zullen geëvalueerdworden.
288. Verbetering van de stikstofvoorziening op basis van opbrengst en kwaliteit
bijhoogproduktievetarwerassen
A. Darwinkel

nieuw41.2.19

Bij de toenemende korrelopbrengsten van wintertarwe werden in de laatste jaren
(zeer) lage eiwitgehalten gemeten. De vraag rijst, of het huidige, tien jaar oude
bemestingssysteem nog wel voldoet. Aan hand van een evaluatie van gegevens
van bemestingsonderzoek, dat in de laatste 10 à 15 jaar werd uitgevoerd, zullen
verbanden worden gelegd tussen stikstofbemesting, stikstofopnname en korrelopbrengst. Afhankelijk van de resultaten van deze desk-studie zal een onderzoeksprogramma worden voorbereid.
289. Beperking van de stikstofuitspoeling bij continuteelt van snijmais door combinatiemetwintergewassen
W. vanDijk,in samenwerkingmetAB-DLO enSC-DLO

96.2.24

Tussen 1988 en 1994 hebben PAGV, AB-DLO en SC-DLO op ROC Aver-Heino
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gezamenlijk onderzoek verricht naar de bijdrage die wintergewassen kunnen leveren aan de benutting van voedingsstoffen door een beperking van de uitspoeling.
Hierin zijn zowel ondervruchten (gras) als stoppelgewassen (rogge) voor dat doel
op hun waarde beoordeeld. Speciale aandacht was er voor de lange termijn-effecten op de N-huishouding. Van de onderzoeksjaren 1988-1990 is inmiddels een
onderzoeksverslag verschenen. In 1995zal het project worden afgesloten met een
eindverslag.
290. Effecthoogte N-rijenbemesting opopbrengst enN-benutting bijmaïs
W. vanDijk,in samenwerkingmetAB-DLO

96.2.29

Toediening van stikstof in de rij kan een mogelijkheid bieden de stikstofbenutting
bij maïs te verhogen. Sinds 1991 is in samenwerking met het AB-DLO onderzoek
verricht naar de verbetering van de benutting van kunstmeststikstof door deze in
de rij toe te dienen. Deze proeven zijn uitgevoerd op een drietal locaties, namelijk:
Lelystad (kleigrond), Haren (zandgrond) en Heino (zandgrond). Het onderzoek tot
nutoe toont aan dat maïs positief reageert op een rijenbemesting. Met name de Nbenutting nam sterk toe door een aanzienlijke verhoging van de N-opname door
het gewas. Het onderzoek wordt in 1995afgerond met eeneindverslag.
291. Interactietussenrasenstikstofbemesting bijsnijmaïs
W. vanDijk,J.A.M. GrotenenL vande Brink

96.2.30

De laatste jaren heeft er een aanzienlijke verbreding plaatsgevonden van rassensortiment. Dit heeft de vraag opgeroepen of de rasvolgorde zoals vastgesteld in
het rassenonderzoek mede afhankelijk is van het stikstofbemestingsniveau, dit
mede in het kader vantoekomstige strengere bemestingsnormen.
In 1994 zijn op ROC Vredepeel een tiental rassen vergeleken bij een laag en een
hoog stikstofbemestingsniveau. In 1995zal dit worden herhaald.Afhankelijk van de
resultaten zal een verdere verfijning van het onderzoek plaatsvinden door een
beperkter aantal rassentevergelijken bij meerdere N-niveaus.
292. Stikstofnawerkingvankorrelmaïsstro
W. vanDijk

98.2.09

Bij de teelt van MKS, CCM en korrelmaïs blijven aanzienlijke hoeveelheden stro op
het land achter. Daar deteelt van deze maïsvormen de laatstejaren is toegenomen
enwellicht in de toekomst nog belangrijker zalgaan worden, is het zinvol om nate
gaan welk deel van de in het stro aanwezige stikstof beschikbaar komt voor het
volggewas. Deze stikstof zal dan immers in mindering gebracht kunnen worden op
de N-gift van het volggewas. Op dit moment wordt nog gewerkt met een vuistgetal
van 30 stikstof kg per ha. In het onderzoek zal tevens een object worden opgenomen waarin het stro pas in het voorjaar wordt ondergewerkt om na te gaan of
verliezen op deze wijze (deels) kunnen worden voorkomen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd op een zandgrond op ROCVredepeel.Zowel in 1993als in 1994 is nog
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geen duidelijke nawerking van het stro gemeten. Het onderzoek wordt in 1995
ongewijzigd voortgezet.
293. Beperking nitraatuitspoeling bij maisteelt op lössgrond
RM.T.M. Geelen

nieuw 96.2.34

Doordat op lössgrond nauwelijks denitrificatie plaatsvindt, leidt nitraatuitspoeling
eerder tot problemen dan elders. Het probleem lijkt zich met name voor te doen in
de maïsteelt. De vraag is in hoeverre dit samen hangt met het gebruik van drijfmest. Onderzocht wordt hoe snijmaïs met gebruik van drijfmest emissie-arm is te
telen.
294. N-mineraalveranderingen inde bodementijdbijverschillen inplaatsingvan
stikstofmeststof
J.Alblas,H.H.H. Titulaer, P.M.T.M. GeelenenH.P. Versluis

25.2.11

Bij sommige gewassen is de stikstofbehoefte van het gewas om een goede produktie te leveren beduidend groter dan de afvoer met het produkt. Het overschot
kan uitspoelen. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen (project
25.2.10) werd nagegaan hoe de minerale N-gehalten in en onder de aardappelruggen verlopen. Tevens wordt nagegaan hoe na de aardappeloogst de resterende
stikstof in het profiel is verdeeld. Dit wordt gevolgd tot en met de oogst van het
volggewas. Het onderzoek wordt uitgevoerd te Wijnandsrade. In 1995 zullen de
laatste metingen in het veld verricht worden; deze zijn geconcentreerd op het
vochtgedrag inde bodem. Met de eindrapportage wordt in 1995begonnen.
295. Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking van stikstofemissie door
deakkerbouw endemelkveehouderijinhetmergelland
P.M.T.M. Geelen,CE. Westerdijk enJ.Alblas

nieuw 25.2.21

Het onderzoek is erop gericht na te gaan welke consequenties een norm van 25
en 50 mg nitraat in het grondwater hebben voor de agrarische bedrijfsvoering. De
relatie tussen bemesting en uitspoeling wordt in beeld gebracht. In een aantal
bedrijfssystemen, waarin ook erosiedoelstellingen zijn opgenomen, wordt de invloed van een aantal optimaliseringsmaatregelen, van vruchtopvolging en van de
hoogte van de stikstofbemesting nagegaan op de uitspoeling en opbrengst.
296. Bemestingvan vollegrondsgroentegewassen
H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel, A.J.M.Embrechts, R.C.F.M. van
den Broek,J.G.M. JeurissenenK.J.Osinga

25.2.07

Dit project wordt afgesloten met een aantal eindverslagen. De planning is, om de
volgende verslagen uit te brengen: Fertigatie in vollegrondsgroenten, Fertigatie in
augurken en Fertigatie in courgette. Daarnaast zal een overzicht gemaakt worden
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van de stand van zaken betreffende het onderzoek aan NBS in vollegrondsgroenten.
Afgesloten zijn het onderzoek naar stikstofbemesting in de teelt van middenlate en
late spruitkool op dalgrond en van broccoli op dal- en zavelgrond. Een deel van
het NBS-onderzoek zal in enkele regio's voortgezet worden, namelijk: zeer vroege
spinazie te Breda, prei te Valthermond en Kollumerwaard en ijssla te Kollumerwaard.
297. Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS
ende naïevelingvanstikstofuitoogstrestenvandiversegewassen
H.H.H. Titulaer

25.2.13

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

nieuw 76.2.11

Op ROC 't Kompas zal in 1995 met veldonderzoek worden gestart met het ras
Rubello. Er worden objecten aangelegd met variërende basis- en bijbemestingen.
De stikstofopname en het verloop van de beschikbare hoeveelheid in de grond
zullenworden gevolgd.
299. Ontwikkelenvan N-bijbemestingsstrategie viavenstersbijspinazie
J. deKraker, H.H.H. TitulaerenK.Schouten

70.2.05

Het stikstofbemestingsadvies voor industriespinazie bestaat officieel uit een eenmalige bemesting voorafgaand aan de teelt. Omtrent de behoefte in de verschillende
groeistadia in de diverse seizoenen is weinig bekend. Bij het ontwikkelen van een
bemestingsstrategie op basis van vensters is deze informatie echter noodzakelijk.
Wanneer het venster namelijk stikstofgebreksverschijnselen toont, dient in het
eigenlijke perceel nog tenminste voor een week stikstof beschikbaar te zijn. Dit
bleek uit het oriënterend onderzoek in 1994. Ook bleek dat de behoefte bij zeer
gunstige groei-omstandigheden hoog is. Welk niveau daartoe gehandhaafd moet
worden en in welke groeistadia bijmesten het meest op zijn plaats is, zal in 1995
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nader worden bezien. Daarbij wordt getracht de werking van uit mineralisatie
vrijkomende stikstof te minimaliseren waartoe gekozen is voor een perceel op het
ROC DeWaag te Creil, waar naar verwachting de nalevering vanstikstof gering zal
zijn.
300. Onderzoek naar detoepassing vanhetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien
C.L.M, de Visser

65.2.14

Dit project wordt in 1995afgerond met eeneindverslag.
301. Delingvandestikstofbemesting bijzaaiuien
A.H.J.Rops

KL

Inverband met de produktie en kwaliteit van uienwordt geadviseerd de stikstofbemesting te beperken en niet te laat aan te wenden. In de praktijk is gebleken dat
dit advies in het algemeenjuist is maar in mindere mate geldt voor hybride rassen.
Goede ervaringen zijn opgedaan met een deling van de stikstof op hybride rassen.
Ter toetsing van deze ervaringen worden op ROC De Kandelaar op enkele rassen
zaaiuien (normaal en hybride) een aantal stikstofvarianten (eenmalig en gedeeld)
aangelegd. Indien nodig zal na de tweede aanwending van de stikstof worden
beregend.
302. Optimaliseringvandestikstofbemestingbijspitskool
R.C.F.M. vanden Broek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk zal in ook in 1995 een stikstoftrappenproef worden uitgevoerd bij spitskool om te onderzoeken in hoeverre het huidige bemestingsadvies
aangepast moet worden. Deindruk bestaat dat het huidige advies, met name voor
bewaarteelt te hoog is.
303. Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen
AR Everaarts en CR de Moei

77.2.06

Inveldproeven is het effect van een volveldstoepassing van stikstof vergeleken met
dat van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool, broccoli
en sluitkool. In 1994 wordt is het eindverslag voor bloemkool geschreven. In 1995
worden de verslagen voor sluitkool en broccoli afgerond.
304. Ontwikkelingvaneenstikstofbijmestsysteemvoorbloemkool
AR Everaarts enR.vandenBroek

nieuw78.2.15

In 1995zal in veldproeven op het PAGVen op ROCZwaagdijk worden onderzocht
of met behulp van een meting van de minerale stikstof aan het begin van de teelt
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en rond vier weken na planten en een aanname over de opname van stikstof door
het gewas, de stikstofbemesting kan worden aangepast aan de minerale hoeveelheid stikstof en aan de behoefte van het gewas, zonder dat dit ten koste gaat van
opbrengst of kwaliteit. In deze proeven zal de opname van stikstof door het gewas
worden gevolgd om het opnamepatroon van stikstof door bloemkool vast te stellen. Tevens zal bij de oogst de hoeveelheid stikstof in de bodem worden bepaald.
Op proeftuin Zwaagdijk zal ook aandacht besteed worden aan de eventuele invloed van stikstofbemesting op de gevoeligheid van gele onderkanten van bloemkool.
305. Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting met stikstof
J.G.M. Jeurissen

MV

Door de N-voorziening bij de winterteelt van prei volledig in de vorm van vloeibare
stikstofmeststoffen te geven, kan precies worden ingespeeld op de actuele gewasontwikkeling en N-behoefte. De N-voorraad in de grond kan dan minimaal blijven.
In een veldproef zullen de mogelijkheden en knelpunten van een dergelijke strategie worden onderzocht. Ook zalgekeken worden naar hettijdstip van bemonsteren
in een proef waar het NBSvoor prei wordt getoetst. De prei zal tevens onderzocht
worden op chemische samenstelling enop kwaliteitsverloop inde na-oogst-fase.
306. Literatuurstudie naar de mineralisatie van stikstof uit de gewasresten van
erwten
J.J. Neuvel

nieuw 87.2.15

De kennis van de mineralisatie van stikstof uit gewasresten van doperwten en rijpe
erwten zal op een rijgezetworden.
307. Onderzoek naar de mineralisatievan oogstresten en bodemgebondenorganischestof
H.H.H. Titulaer enA. Grunefeld,in samenwerkingmetAB-DLO, SC-DLO,
LUWVakgroep BodemkundeenPlantenvoeding enDSM

25.2.15

Door literatuuronderzoek, bestudering modellen en veldwerk zal getracht worden
inzicht te krijgen in de mechanismen die de mineralisatie beïnvloeden e.q. bepalen.
In 1994 is in een bureaustudie een begin gemaakt met de opbouw van een raamwerk voor een kennissysteem met het doel de bestaande kennis op een rij te
zetten, de witte vlekken op te sporen en na invulling van de laatste te komen tot
een bemestingsadviessysteem (BMA). Dit zal in 1995 worden voortgezet waarna in
de loop van het jaar adviezen gegeven worden voor verder onderzoek. Voor een
goede interpretatie enverwerking van data is het noodzakelijk dat op locaties waar
veel onderzoek is uitgevoerd, bodemkundige kenmerken zoals, pF-curven, worteldiepte, grondwaterstand,textuur en profielbeschrijvingen vastgesteldworden.
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308. Onderzoek naar de relatie tussen het N-aanbod, N-opbrengst, fysische
opbrengst en N-restbijakkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
H.H.H. Titulear

nieuw 25.2.16

Voor dit onderzoek worden uit bestaande N-trappenproeven, data verkregen om
de omschreven relatie vast testellen.
309. Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetde medewerkers
vanTOA, TOG enROC's

nieuw25.2.17

De NBS-adviesbasis is tot nu toe ontwikkeld voor een gering aantal vollegrondsgroentegewassen en aardappelen. Uitgaande van het feit dat toepassen van NBS
pas zin heeft als de geadviseerde N-bemesting ± 20% hoger is dan de totale Nopname door het gewas is er nog een aantal gewassen dat onderzocht moeten
worden.
De resultaten uit het onderzoek Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenten (project 25.2.09) wijzen erop dat niet alleen voor nieuwe gewassen een
NBS gemaakt moet worden, maar ook dat het bestaande NBS voor een aantal
gewassen aangepast zal moeten worden. Binnen de beschikbare (financiële)
ruimte zal hieraan komendjaar aandacht aanworden besteed.
310. Actualisering N-advies inhet kadervande CaCI2extractie methode
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetBLGG,
1RS, LUW, AB-DLOenNMI

nieuw 25.2.20

Vooralsnog is de actualisering van het N-advies alleen interessant voor de akkerbouwmatige teelten aangezien in deze situatie monstername voor het vaststellen
van de P- en K-toestand van de grond meestal in het najaar plaatsvindt. In de
periode november 1994 tot en met maart/april 1995 zal het verloop van het Ngehalte van de grond op diverse proefvelden worden gevolgd via bemonstering en
analyse van de grond en via een simulatie van het N-verloop via een rekenmodel.
Op het moment van de oogst wordt beoordeeld of de N-advisering via deze methode verschilt van de advisering via de N-mineraalvoorraadbemestingsmethode.
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9. TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA
Afgesloten projecten
*

Ontwikkeling van een gegevensstructuur ten behoeve van een informatiesysteemvoor aardappelen
(A.Grunefeld, e.a.,in samenwerkingmetATC)
03.8.20

* Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen
(A.Grunefeld, A.P. Everaarts, CR de Moeiin samenwerkingmetATC) 03.8.11
* Kennisonderhoudvan teeltbegeleidingssystemen
(A.GrunefeldenW.A. Dekkers)

09.0.09

* De ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor de Europese
graanteelt op basisvaninformatiemodellen
(W.A. Dekkers, A. GrunefeldenE. Bouma)
09.0.07
* Deontwikkeling vaneen modelvoor de optimalisatie van bestrijdingsstrategieën
(E. BoumaenH.B.Schoorlemmer)
03.3.08
* Inventarisatie van de invloed van het weer op de teeltbeslissingen, toegespitst
op de gewasbescherming en bemesting
(E. Bouma,in samenwerkingmetLUW)
03.4.19
* Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheid en-verdeling op opbrengst, sorterings- en
kwaliteitsverloop bij peen
(J.A.Schonevelden C.L.M. de Visser)
58.4.04
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9a. Ontwikkeling van informatie-toepassingen voor het
overdragen van teelttechnische informatie
Dit cluster isafgesloten.

9b. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen ter beheersing van de bodemgezondheid
311. Ontwikkelingvan eenbegeleidingssysteem ter beheersingvanbodempathogenenbijdeteeltvanaardappelen
S.R.M. Janssens(LEI-DLO), H.Nijboer, J. Schering(LEI-DLO), J.G.Groenwold
(LEI-DLO), CD. vanLoon,L.P.G. Molendijk,A. Mulder enJs.Roosjen,
in samenwerkingmetAB-DLO en IPO-DLO
03.4.10
In 1990 is een samenwerkingsproject gestart met als doel een beslissingsondersteunend systeem voor de aardappelmoeheid (TERRA) te ontwikkelen. Het project
maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Bodemgezondheid. Na afronding
van de informatie-analyse en de realisatie van het onderdeel 'registratie' is gestart
met de realisatie van twee adviesmodules. Een eerste adviesmodule voor rassenkeuze was medio 1994 gereed. Aansluitend is/wordt het ontwikkelde prototype op
een beperkt aantal bedrijven gedemonstreerd. Ondertussen wordt een tweede
adviesmodule uitgewerkt waarmee de effecten van maatregelen op schade en
populatie-ontwikkeling kunnen worden gesimuleerd. Dit project zal in 1995 worden
afgerond. Het ontwikkelde prototype of onderdelen daaruit vormen een goede
basis voor een vervolg, waarin de nadruk vooral op implementatie voor een specifieke gebruikersgroep zou moetenliggen.
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9c. Ontwikkelingen in informatiemodellen en informatie-behoeften
312. Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de vaste kosten op akkerbouwbedrijven
H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke in samenwerkingmetLEI-DLO

03.0.23

Dedoelstelling is het ontwikkelen van een methode waarmee de vaste kosten voor
een individueel akkerbouwbedrijf op gewasniveau kunnen worden bepaald en
beoordeeld. Enerzijds zal een bruikbare methode ontwikkeld moeten worden voor
de toerekening van de vaste kosten op gewasniveau, anderzijds zal een methode
ontwikkeld moeten worden voor de beoordeling en vergelijking van deze vaste
kosten van individuele bedrijven. Na afgelopen jaar gestart te zijn met literatuuronderzoek, zal komendjaar een methode voor toerekening van de vaste kosten op
gewasniveau worden uitgewerkt.
313. Risico-analyse van verschillende teelt- en bedrijfsstrategieên in de akkerbouwentoepassing inbedrijfseconomische perspectievenstudies
H.B.Schoorlemmer, A.J. de Buck (LUW), S.R.M. Janssens (LEI-DLO),
A.T. Krikke, A. Darwinkel,CD. vanLoon, CE. Westerdijk enF.G. Wijnands 01.8.23
De overschakeling van gangbare naar geïntegreerde bedrijfssystemen wordt vaak
geassocieerd met een toename van risico,wat een belemmering vormt voor daadwerkelijke omschakeling. Doelstelling van dit project is het verkrijgen van inzicht in
de omvangvande risico's dieomschakeling metzich meebrengt. Hetvormt onderdeel van een programma waarin naast de normatieve kwantificering van risico's
ook naar wijze wordt gekeken waarop de praktijk met risico's omgaat. Ditjaar is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews gehouden in de praktijk. De eerste
stappen zijn gezet voor de ontwikkeling van een methodiek om risico's te kwantificeren. Begonnen is op gewasniveau met onkruidbestrijding in de suikerbieten.
Komend jaar zullen risico's behorende bij de teelt van aardappelen aan bod komen.
314. Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelenindegeïntegreerdeteeltinhet
kadervande geformuleerde doelstellingen
WA.Dekkers, A.T. KrikkeenF.G. Wijnands

01.0.22

In het bedrijfssystemen-onderzoek worden teeltmaatregelen genomen die moeten
voldoen aan de randvoorwaarden van milieu en economisch rendement. De keuze
en de uitvoering van de gewenste teeltmaatregelen binnen de gestelde randvoorwaarden zijn vastgelegd ineen draaiboek. De uitvoering volgens hetdraaiboek kan
door omstandigheden afwijken van de planning.
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In deze studie wordt geanalyseerd onder welke omstandigheden van de draaiboeken wordt afgeweken. Tevens zal van alle uitgevoerde teeltmaatregelen worden
nagegaan op basis van welke factoren een beslissing tot wel of niet uitvoeren
wordt genomen. Met name zal worden getracht vast te leggen wat de bijdrage van
elk van deze factoren zou moeten zijn in de uiteindelijke beslissing. Als eerste
onderdeel worden de beslissingen rond onkruidbestrijding onder de loupe genomen.
315. Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het
bouwplan
WA. Dekkers, E.BoumaenR.Y. vander Weide, in samenwerking
metAB-DLO

03.3.21

De onkruidbestrijding is een bron van voortdurende zorg voor de teler. De kosten
voor onkruidbestrijding moeten in de huidige bedrijfsvoering tot een minimum
beperkt worden zonder een onaanvaardbare vergroting van het risico. Er zal
worden bestudeerd op welke wijze simulatiemodellen (onder andere ontwikkeld bij
AB-DLO) ingezet kunnen worden ter verbetering van de beheersing vanonkruiden.
In eerste instantie zal worden nagegaan hoe de effecten van bestrijdingen in de
modellen kunnen worden opgenomen. Vervolgens kunnen verschillende beheersingsstrategieën worden doorgerekend en kan het risico van een strategie worden
ingeschat.
316. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteemvoorPhytophthora infestans inaardappel
HJAM. Schepers,C.B.Bus,WA.Dekkers enE.Bouma

32.3.08

Een aantal in de literatuur beschreven adviesmodellen is bestudeerd en geanalyseerd. De praktische bruikbaarheid van de verschillende parameters in de diverse
modellen is verder geanalyseerd voor de Nederlandse omstandigheden. Deresultaten hiervan zullen zodanig in een literatuurbeschrijving worden samengevat, dat
deze kunnen dienenter verbetering van bestaande adviessystemen. Het onderzoek
zalin 1995 metverslaglegging worden afgerond.
317. Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijkvande weersomstandigheden
E.Bouma,in samenwerkingmetProlionenMeteoConsult

nieuw03.3.28

Het initiatief van dit project ligt bij het bedrijfsleven. Doelstelling is te komen tot een
adviessysteem voor voorlichtingsorganisaties of voor individuele boeren en tuinders. Het bestaat uit een interactief programma op een PC, waarin per middel
kennis en informatie vandat middel gekoppeld worden aan actuele, lokaleweersinformatie. Hieruit resulteren adviezen,welke de gebruiker ondersteunen in de beslissingen omtrent tijdstip en dosering van spuiten. Zodra de financiering bij het bedrijfsleven rond is kan metde uitvoeringworden begonnen.
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318. Geleideziektebestrijdinginwinter- en zomergerst
R.D.Timmer

03.3.07

Om nauwkeurig te kunnen bepalen of een bespuiting al of niet noodzakelijk is, is
een model voor geleide ziektebestrijding ontwikkeld voor gerst. Van 1992t/m 1994
zijn op de ROC's Kooyenburg (zand) en Rusthoeve (klei) proeven uitgevoerd en
gegevens verzameld waarmee het ontwikkelde model kon worden getoetst en
aangepast. Hoewel duidelijk is geworden dat er nog onvolkomenheden in de
kennis omtrent de voorspelling van de relatie tussen aantasting en schade van
meeldauw in zomergerst zijn, functioneert het ontwikkelde model vrij goed. In 1995
zal het onderzoek worden afgesloten met een artikel in het PAGV-Jaarboek.
319. Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem 'Mycos' in
spruitkool
M.E.T. Vlaswinkel, R.MeierenA. Grunefeld, in samenwerking met
ATC-SITU enProlion

ZW

In 1993 is het adviesprogramma 'Mycos' voor Mycosphaerella brassicicola in
spruitkool ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een weerpaal. In 1994
zijn ook diverse telers bij dit project betrokken en is er zowel een veldproef op
ROCWestmaas als een praktijkproef aangelegd. Het programma zal in het komende seizoen opnieuw worden getest. De uitvoering zal door ROC Westmaas plaatsvinden.
320. Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om uitwisseling van
landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen de EU-lidstaten mogelijk te
maken
W.A. Dekkers, A.Grunefeld, e.a.

nieuw 09.0.10

In de huidige situatie kost het veel extra moeite om landbouwkundige gegevens
van de lidstaten uit te wisselen omdat de methoden van gegevens verzamelen en
vastleggen per landverschillen. Daardoor zijn resultaten van onderzoek van andere
lidstaten moeilijk toegankelijk en wordt waardevolle informatie onvoldoende gebruikt.
Door nu insamenwerking met andere onderzoeksinstellingen een goede standaard
voor het vastleggen van gegegevens uit het landbouwkundig onderzoek te definieren en de hulpmiddelen voor de analyse van deze gegevens te ontwikkelen, kan
er door voorlichting en onderzoek over een bredere bron van kennis worden
beschikt. Hierdoor is een snelle electronische uitwisseling van gegevens mogelijk.
Dit door de EU gefinancierd project wordt uitgevoerd in samenwerking met ATODLO, INIA (Sp), IACR (UK) en DINA (DK) onder coördinatie vanACTA (Fr).
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9d. Ontwikkeling van groeimodellen
321. Bestuderingvande groeienontwikkeling van spruitkool
AR Everaarts, CR de Moeien W.A. Dekkers

83.4.06

De resultaten van de veldproeven zijn in 1994 in een verslag vastgelegd. Er wordt
nog gewerkt aan de ontwikkeling van een simulatiemodel van de groei, ontwikkeling en opbrengst van spruitkool gebaseerd op het SUCROS basis-model. In 1995
wordt dit onderdeel afgesloten.
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AARDAPPELEN
128. Kwantificering van het langjarig rendement van beregening op
akkerbouwbedrijven op zand-en dalgronden

01.4.27

311. Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van
bodempathogenen bijdeteelt vanaardappelen

03.4.10

129. Bedrijfseconomische analysevan deteelt en bewaring van
AM-resistente consumptie-aardappelrassen ten opzichte van Bintje

04.7.03

159. Effect van beregening op zetmeelaardappelen

23.8.07

279. Verhoging vande efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen
door middel van rijenbemesting

25.2.10

294. N-mineraalveranderingen inde bodem entijd bij verschillen
in plaatsing van stikstofmeststof
269. Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.11
25.2.52

264. Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

26.2.13

266. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond
261. Onderzoek naar de invloedvanorganische bemestingen op de
structuur vande grond ende opbrengst en kwaliteit van de
gewassen

26.2.17

27.2.53

162. Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

28.4.58

316. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van eenwaarschuwingssysteem voor Phytophthora infestansinaardappel

32.3.08

165. De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
166. Modificatie rassenkeuzetoets enverbetering vitaliteitsbepaling
voor aardappelmoeheidsonderzoek
167. Rijentoepassing van granulaten bij deteelt vanconsumptieaardappelen op AM-besmette kleigronden

33.3.10
33.3.13
33.3.16

168. Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van
aardappelmoeheid

33.3.17

260. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

34.3.14
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222. Epidemiologie vanPhytophthora infestansen effect hierop van
fungiciden en klimaatomstandigheden
184. Depopulatiedynamiek en de schaderelatie vanVerticillium dahliae
inaardappelen

34.3.15
34.4.16

18. Ontwikkeling van een methodiek voor de vaststelling vangevoeligheidsverschillen tegenRhizoctonia solani bijaardappelen
259. Beheersing van naaktslakken

34.9.19
35.3.12

208. Ontwikkeling geïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
210. Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen
192. Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het
veenkoloniale bouwplan
281. Optimalisering van de N-voedingvanaardappelen door middel
van chlorofylmetingen in het blad en met gebruikmaking van
vloeibare meststoffen
22. Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen

36.3.12
36.3.19

39.8.09
54.2.45
54.2.47

282. Onderzoek naar de optimale bemesting vanconsumptie-aardappelen
(op slempgevoeligegrond) inZuidwest-Nederland
13. Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt
173. Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen
te voorkomen
221. Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere
intervallen tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora
inaardappelen

54.2.53
54.3.23

54.3.30
54.3.36
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chemische loofdoding

54.3.37

15. Optimalisering van de biologisch-dynamische enecologische pootaardappelteelt

54.3.41

16. Optimalisering entoetsing van het adviesmodel voorRhizoctonia
solani in pootaardappelen
17. Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelentegen Rhizoctonia bij deteelt van pootaardappelen

54.3.44
54.3.46
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19. Wassen en knolontsmetten bij aardappelen ter bestrijding van
bacteriën en bodemparasieten

54.3.48

20. Toetsing antagonisten van Erwinia's bij groenrooien van pootaardappelen

54.3.49

21. Toetsingformulering praktijktoepassing Verticillium biguttatum
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54.3.54
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4.
1.
2.
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5.
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12. Teeltonderzoek nieuwe Pallida-reistente zetmeelaardappelrassen
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54.7.57
54.9.39

54.9.43
55.2.04
55.4.03

76. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen

55.9.02
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EH
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HLB 1.1
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HLB 1.2
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11. Risico chloorschade bijvoorjaarstoepassing vandierlijke mest
voor de kwaliteit vanzetmeelaardappelen
280. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling inbladsteeltjes
283. Invloed vertering graszaadstoppels op volggewas

HLB
HLB4
HLB4.2.3.
HLB4.2.2
KB/KP

KP
KW/EH
RH

SUIKERBIETEN
264. Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond
259. Beheersingvan naaktslakken
208. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
206. Effect vanverschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

26.2.13
35.3.12

36.3.12

56.1.25

139

285. Minimale stikstofbemesting in relatie tot rassenkeuze van suikerbieten
voor optimaal financieel resultaat

56.2.26

79. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

142. Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

97.4.01

244. Beperking inzet insecticiden inde suikerbietenteelt

EH

286. Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten inZuidelijk Flevoland

KL

207. Voorkoming winderosie indiverse gewassen

KP/VP

GRANEN
318. Geleideziektebestrijding inwinter- enzomergerst

03.3.07

266. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

26.2.17

224. Lage doseringen fungiciden inwintertarwe
259. Beheersing van naaktslakken

32.3.09
35.3.12

209. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

36.3.11

208. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemenin
akkerbouwgewassen

36.3.12

263. Voorjaarstoediening van dierlijke mest aangranen

40.2.01

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

40.8.02

288. Verbetering van de stikstofvoorziening op basis van opbrengst en
kwaliteit bij hoogproduktieve tarwerassen
201. Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk
kleigebied
32. Optimalisering vaneen afzetgerichte rassenkeuze/teeltwijze van
tarwe voor industriële toepassingen
33. Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassingen in depluimveevoeding

140

41.2.19
41.4.56
41.7.17
41.7.18

.80. Cultuur - en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

81. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

34. Rassenonderzoek voor ZeeuwseVlegel-brood

41.9.57

36. Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit vanzomergerst
37. Oogstzekerheiden kwaliteit van onbespoten brouwgerst

42.7.05
42.8.08

82. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

83. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

85. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale
84. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver
87. Teeltvan bakwaardige wintertarwerassen
225. Bestrijding van blad- enaarziekten ingranen

43.9.01
44.9.01
EH
EH/KP/KB

35. Vergelijking teeltmethoden wintertarwe in het Duitse, Belgische
en Nederlandse lössgebied

WR

86. Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

PEULVRUCHTEN
24. Degeschiktheid van peulvruchten alsdekvrucht voor veldbeemden roodzwenkgras

46.4.07

306. Literatuurstudie naar de mineralisatievan stikstof uit de gewasrestenvanerwten

87.2.15

88. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek erwten

87.9.14

89. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek veldbonen

88.9.09

GRASZAAD
265. Toediening van organische mest ingraszaad
213. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt

26.2.15
36.3.18

141

24. Degeschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemden roodzwenkgras

46.4.07

25. De invloedvanteeltmaatregelen op de zaadproduktie van
rietzwenkgras

46.4.12

26. Het effect van beweiding enstromanagement op de gewasstructuur
en de zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
227. Ziektebestrijding graszaadgewassen
94. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden
283. Invloedvertering graszaadstoppels op volggewas

46.4.13
46.3.14
46.9.11
RH

OUEHOUDENDE GEWASSEN
136. Optimalisering van deteeltvan nieuwe olieproducerende
gewassen (EG-VOICIprogramma)

52.0.10

137. Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit carvonproducerende
gewassen

50.4.05

92. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

91. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek olievlas

50.9.06

93. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek karwij

50.9.07

138. Oogstmethoden bijteunisbloem

RH

VEZELGEWASSEN
141. Deteelt van Miscanthus voor de industriële verwerking
90. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.7.04
51.9.05

KRUIDEN
139. Teeltmogelijkhedenvan nieuwe kruidengewassen in Nederland

52.0.14

29. Verbetering zaaizaadproduktie enzaaizaadkwaliteit bij kruiden

52.0.16

28. Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gericht op kwaliteitsverbetering
142

52.6.08

30. Invloedteeltmaatregelen op de kwaliteit van aromatische
gewassen
27. Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

52.7.17
52.8.06

VOEDERGEWASSEN
155. Invloedvan de beworteling op het instand houden van de structuur
van de ondergrond
264. Verliesarme toediening vandierlijke mest op kleigrond

21.4.02
26.2.13

209. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode
211. Ontwikkeling van een economische enduurzame mechanische
onkruidbestrijding inmaïs

36.3.17

289. Beperking van de stikstofuitspoeling bij continuteelt van snijmaïs
door combinatie metwintergewassen

96.2.24

36.3.11

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

96.2.27

290. Effect hoogte N-rijenbemesting op opbrengst en N-benutting bij maïs 96.2.29
291. Interactie tussen ras enstikstofbemesting bij snijmaïs

96.2.30

293. Beperking nitraatuitspoeling bijmaïsteeltop lössgrond

96.2.34

245. Detectiemethoden,schadedrempels en bestrijding van ritnaalden
ten behoeve van de maïsteelt
164. Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs

96.3.33
96.4.22

39. Effect vanzaaimethode en plantgetal op oogstzekerheid en
kwaliteit van snijmaïs
194. Ontwikkeling van geïntegreerde teeltstrategieën voor maïs op
kleigrond
96. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.8.31
96.9.28

142. Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

97.4.01

292. Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.2.09

96.4.32

143

144. Korrelmaïs alszetmeelprodukt in de noordelijke veenkolonialeenzandgebieden

98.4.08

38. Optimalisatie van de teeltvan luzerne op zandgronden ten
behoeve van ruwvoederwinning

98.4.10

158. Vergelijking vanverschillende voedergewassen onder suboptimale vochtvoorziening

98.4.11

97. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix
en maïs-kolvenschroot

98.9.04

98. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek luzerne

98.9.06

GROENBEMEST1NGSGEWASSEN
287. Introduktie en evaluatie van potentiële stikstofvanggewassen in
de praktijk
204. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, aldan niet in
combinatie met op hetveld achtergebleven stro,op de opbrengst
van het volggewas op lössgrond
206. Effect vanverschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

26.2.16

27.2.52

56.1.25

289. Beperking van de stikstofuitspoeling bijcontinuteelt van snijmaïs
door combinatie metwintergewassen
99. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen
284. Invloed diverse groenbemestingsgewassen op volgvrucht
aardappelen
177. Invloedvangroenbemesters op het optreden van Trichodorus
primitivus

96.2.24
98.9.07

BEM
KW

'OVERIGE'GEWASSEN
220. Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei

36.3.21

143. Teeltvan gierstmeldevoor industriële verwerking

52.0.13

140. Teelt-en oogstoptimalisatievan cichorei voor de produktie
van inuline

144

63.8.03

95. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek cichorei
31. Deteelt van bloemzaden

63.9.04
RH

145

VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN
Volg.

Titel

Projectnr.

tv.

133.
315.
317.

311.
126.
130.
74.
134.
320.

154.
156.
157.
296.

146

Economische perspectieven van geïntegreerde
vollegrondsgroenteteelt
Ontwikkeling vaneen modelvoor de integrale onkruidbeheersing
inhet bouwplan
Ontwikkeling van eenadviessysteem voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de
weersomstandigheden

01.8.21
03.3.21

03.3.28

Ontwikkeling vaneen begeleidingssysteem ter beheersing van
bodempathogenen bij deteelt van aardappelen

03.4.10

Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij deteelt,
oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten

03.5.14

Inventarisatievande arbeidsproblematiek bijdeteelt en oogst
vanvollegrondsgroenten

03.5.25

Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek inde
vollegrondsgroenteteelt

03.5.29

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
indevollegrondsgroenteteelt

03.8.22

Ontwikkeling vangemeenschappelijke data dictionaries om uitwisseling van landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen de
EU-lidstaten mogelijk te maken

09.0.10

Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid
Verruiming van de gewaskeuze op zware klei door het lichter
makenvan de bouwvoor
Verbeteringvan een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking
Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

10.1.03
21.1.53
21.1.54
25.2.07

273.
297.

307.
308.

309.

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

25.2.08

Onderzoek naar het effect van het N-aanbodbij ijssla inrelatie
tot het NBSen de nalevering vanstikstof uit oogstresten van
diverse gewassen

25.2.13

Onderzoek naar de mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden organische stof

25.2.15

Onderzoek naar de relatietussen het N-aanbod, N-opbrengst,
fysische opbrengst en N-restbijakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt

25.2.16
25.2.17

270.

Inventarisatie vanonderzoeksvragen betreffende de kalivoorziening
van akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
25.2.18

271.

Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstelling van
het fosfaatadvies voor vollegrondsgroenten

25.2.19

Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basisvan monsteranalyse met calciumchloride

25.2.22

272.
278.

Toetsingvan de landbouwkundige waarde vangft-compost

267.

Acceptable fosfaatverliezen bij evenwichtsbemesting

188.

Onderzoek naar de effectenvanteelt- encultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemeninde intensieve vollegrondsgroenteteelt

163.

179.
175.

176.

26.2.12
26.2.14

28.4.12

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen inhet
westen vande Noordoostpolder op de bodemstructuur ende
oogstzekerheid vangewassen

28.4.56

Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen met
dicotyle gewassen

33.3.07

Onderzoek naar mogelijkheden omte komentot geringere
afhankelijkheid van de grondontsmettingvoor de beheersing
van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres)
Bestrijding vanParatrichodorus teres(vrijlevend wortelaaltje)
met intensieve grondbewerking ende bruikbaarheid van
granulaten

33.3.12

33.3.15
147

228.
260.

Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden in de kleine
groentegewassen
Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

259.

Beheersingvan naaktslakken

218.

Deoptimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

212.

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische
onkruidbestrijdingsmethoden
Ontwikkeling van eengeautomatiseerd registratie- en
analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek
vollegrondsgroenten

199.

34.3.04

34.3.14
35.3.12
36.3.06

36.3.16
39.0.28

191.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

193.

Deontwikkeling van eengeïntegreerd en eenecologisch bedrijfssysteem voor het zuidoostelijk zandgebied

39.8.22

195.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

196.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

198.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

54.

Invloedvan deweersomstandigheden en uittevoeren handelingen bij en rond de oogst op de houdbaarheid van
vollegrondsgroentegewassen

68.7.01

145.

Bestudering van diverseteeltaspecten van kleine (blad)gewassen 76.4.03

73.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de
vermindering van grondtarra enafvalwaterstromen inde
akkerbouw en deteelt vanvollegrondsgroenten

229.

101.

Toepassing van bodembedekkingsmaterialenals mogelijk
alternatief voor chemische bestrijdingvanonkruiden en
schimmels inde vollegrondsgroenteteelt

148

99.4.16

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie
tussenvolle-grondsgroentegewassen

100.

99.0.20

Onderzoek naar rasverschillen in het uitstalleven van

99.9.18

vollegrondsgroenten
268.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware klei

153.

Produktieverbreding

99.9.19
KL
NH/MV

BLAD-,STENGEL-ENVRUCHTGROENTEN
Andijvie
41.

Afdekken van andijvieter verkrijging van eengeel hart

ZW

Asperge
258.

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi)
ingroene asperges

69.3.08

147.

Forceren van asperge

69.4.02

146.

Teeltmethodenter verbetering vande opbrengst en kwaliteit
van groene asperges

69.4.03

63.

Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge 69.4.04

189.

Geïntegreerde bestrijding Fusarium oxysporum f.sp. asparagi
inasperge

64.

Beperken van roseverkleuring vanwitte asperges

160.

Vermindering van dewaterbehoefte door toepassing van druppel
irrigatie systemen bijasperge

69.4.07
69.4.09

69.4.10

102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

104.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

103.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

230.

Bestrijding van Botrytis en Stemphyliuminasperge

MV
MV

Pompoen
62.

Bewaringvan pompoen

MV
149

Prei
126.

Bedrijfskundige aspectenvanverdere mechanisatie bij deteelt,
oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten

03.5.14

296.

Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

232.

Bestrijdingvan roest inprei met eenminimum aantal toepassingen
vanfungiciden
Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

260.
233.
236.

248.

34.3.13
34.3.14

Ontwikkeling van eenbeheersstrategie voor Puccinia allii (roest)
inprei

34.3.17

Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om prei te
beschermen tegen eenaantasting doorAlternaria porri en
Cladosporiumallii-porri

34.3.21

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen
preien kool

35.3.13

195.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

196.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

274.

Kalibemesting bij prei

66.2.09

43.

Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

105.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek prei

54.

Invloedvandeweersomstandigheden en uittevoeren handelingen bij en rond de oogst op de houdbaarheid van
vollegrondsgroentegewassen
Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie
tussen volle-grondsgroentegewassen

101.
251.
305.

44.
150

Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid
van preiensluitkool

66.4.08
66.9.03

68.7.01
99.9.18
MV/NH

Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting
met stikstof
Invloedvan sorterenvan het plantmateriaalvan prei

MV
NB

234.

Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid
voor ziekten van prei

235.

Bestrijding van papiervlekkenziekte in prei door bodembedekking

256.

Invloedvan de plantgrootte van prei op de uievliegaantasting

42.

Onderzoek naar optimale plantdichtheid van prei bij deteelt
op zavelgrond

NB
NB
NB

ZW

Rabarber
149.

Verbetering van deweggroei vanjong plantmateriaalvan rabarber
na uitplant op hetveld

75.4.04

Radicchio rosso
298.
150.

Ontwikkeling van een N-bemestingsstrategie voor de teelt van
radicchio rosso op dalgrond
Onderzoek naar verbetering vanhet uitstalleven na bewaring
van radicchio rosso

76.2.11
76.6.09

Roodlof
151.

Optimalisatie van de produktie van roodlof

76.0.08

Selderij (blad-en groenselderij)
231.
148.

Epidemiologie vanSeptoriaapiicola en de mogelijkheden van
eenwaarschuwingssysteem

34.3.18

Vergelijking CA-bewaring met 'normale bewaring'van
bleekselderij

74.6.02

153.

Produktieverbreding

NH/MV

40.

Verbeteringvan de kwaliteit van ijssla engroenselderij bij
teelt onder insektengaas

ZW/NB

151

Sla (kropsla,rodesla,ijssla)
126.

Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij deteelt,
oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten

03.5.14

296.

Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

297.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbodbij ijssla in relatie
tot het NBS en de nalevering vanstikstof uit oogstresten van
diverse gewassen

25.2.13

Onderzoek naar de effecten vanteelt- en cultuurmaatregelenop
(vruchtwisselings)problemen inde intensieve vollegrondsgroenteteelt

28.4.12

188.

190.

Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden omtevoorkomen dat
Olpidiumbrassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het
wortelstelsel van de slaplant koloniseert

34.3.20

254.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

246.

Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla

247.

Onderzoek naar de effectiviteit vanoxy-demethonmethyltegen

35.3.14

bladluis in ijssla

35.3.17

196.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

65.

Beperken van rand enbolrot inijssla

106.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

100.

Onderzoek naar rasverschillen inhet uitstalleven van
vollegrondsgroenten
Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische
schimmel Coniothyrium minitansinde continuteelt van kropsla

187.
40.

Verbetering van de kwaliteit van ijsslaen groenselderij bij
teelt onder insektengaas

72.4.05
72.9.03

99.9.19
NB
ZW/NB

Spinazie
296.
152

Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

299.

Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie viavensters bij spinazie 70.2.05

107.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.9.04

Witlof
220.

Bestrijdingvancomposiet-onkruiden inwitlof en cichorei

55.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen
enwitlofwortels

66.

36.3.21
53.6.01

Onderzoek naarfactoren en processen die de produktie en
kwaliteit vanwitlof beïnvloeden

68.

Beheersing van natrot inde teelt entrek vanwitlof

67.

Ontwikkeling van eenbewaarduur- entrekstrategie voor

73.2.13
73.3.21

witlofwortels

73.4.20

108.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witlof

73.9.04

153.

Produktieverbreding

257.

Wollige slawortelluis inwitlof

WG

277.

Magnesiumbemestingbijwitlof

WG

47.

Verbetering veldopkomst witlof op lössgrond

45.

Perspectieven van de teelt vanwitlof op 50cm-ruggen op kleigrond

46.

Verbetering vande veldopkomst bij witlof

ZW

56.

Beperken van indragen vanwitlofwortels en herbevochtiging

ZW

NH/MV

WR
ZW

KOOLGEWASSEN
Bloemkool
249.

Onderzoek naar de mogelijkheden vaneen methode vanwaarnemen
en bestrijden van de koolgalmug (Contarinia nasturtil)in
koolgewassen

35.3.15

153

218.

Deoptimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

36.3.06

198.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

303.

Stikstofbemestingswijzebij koolgewassen

77.2.06

69.

Voorstudie naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

304.

Ontwikkeling van eenstikstofbijmestsysteemvoor bloemkool

78.2.15

48.

Verbetering van deteelt vanwinterbloemkool

78.8.17

109.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

241.

Chemische bestrijding van Mycosphaerellain bloemkool

49.

Plantafstanden enplanttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

78.9.13
NH
ZW

Boerenkool
110.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

Broccoli
145.

Bestudering van diverseteeltaspecten van kleine (blad)gewassen 76.4.03

303.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

239.

Beperkingvan schermrot bij broccoli

78.3.14

57.

Onderzoek naar de bewaarmogelijkhedenvan broccoli

78.6.16

111.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

112.

Oriëntatie overwinterteelt broccoli

ZW

240.

Meeldauwbestrijding inspruitkool

ZW

77.2.06

78.9.05

Chinesekool
145.

Bestudering vandiverseteeltaspecten vankleine (blad)gewassen 76.4.03

113.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

154

80.9.05

Sluitkool (rode kool, spitskool, witte kool)
248.

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips inde gewassen
prei en kool

35.3.13

303.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

69.

Voorstudie naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

242.

Bestrijding van roodrot in rode kool

81.3.03

114.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

81.9.02

70.

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bijwitte
bewaarkool

115.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

101.

Onderzoek naar verschillen inhorizontale ziekteresistentie
tussen volle-grondsgroentegewassen
Onderzoek naar het effect vanondergroei op de gezondheid

251.

van prei en sluitkool

84.7.13
84.9.12

99.9.18
MV/NH

153.

Produktieverbreding

NH/MV

302.

Optimalisering van de stikstofbemesting bijspitskool

NH

Spruitkool
238.

Bestrijding vanwitte roest inspruitkool metfungiciden en minder
gevoelige/resistente rassen

34.3.12

253.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

259.

Beheersing van naaktslakken

35.3.12

250.

Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvan de derde
generatie koolvlieg

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

321.

Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkool

51.

Stevigheid van kluitplant bij spruitkool

35.3.16
39.8.26
83.4.06
83.4.08

155

71.

Onderzoek naar grauwverkleuring bij spruitkool

116.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

101.

Onderzoek naar verschillen inhorizontale ziekteresistentie

83.7.07
83.9.01

tussen volle-grondsgroentegewassen

99.9.18

52.

Teeltvan spruitkool voor de diepvriesindustrie

KW

50.

Optimalisatie plantdatum spruitkool lateoogstperiode

319.

Ontwikkeling van eengeautomatiseerd waarschuwingssysteem
'Mycos' inspruitkool

ZW

ZW

BOL-,KNOL-ENWORTELGEWASSEN
Knolselderij
59.

Verbetering vande bewaring van knolselderij

58.

Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

62.6.07
ZW

Knolvenkel
152.

Voorkoming van bruine randjes bij knolvenkel

117.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

76.4.10
76.9.06

Peen
55.
252.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen
enwitlofwortels
Ontwikkeling vaneensysteemvan geleide bestrijding van de
wortelvlieg,Psilarosae,inpeen

186.

Voorstudie biologische bestrijdingvan cavity spot inpeen

60.

Verbetering van het u'rtstallevenvan bos- engewassen peen

118.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen

53.

Zeer vroege zaaivan bospeen

156

53.6.01

58.3.10
58.3.12
58.6.11
58.9.09
MV/NB

243.

Bestrijding van echte meeldauw in peen met Milsana

WG

Rettich
61.

Onderzoek naar de bewaarmogelijkhedenvanrettich

MV

Uien (ensjalotten)
260.
300.

Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe
spuittechnieken

34.3.14

Onderzoek naar detoepassing van het stikstofbijmestsysteem
inzaaiuien

65.2.14

214.

Onkruidbestrijding inuien

65.3.05

216.
237.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien
Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding vanvalse
meeldauw in uienen naar de mogelijkheden voor geleide
bestrijding

65.3.15

185.

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uienen
inventarisatie van rasverschillen bijzaaiuien intolerantie
voor Fusarium bolrot

217.

Mechanische onkruidbestrijding inde rijbij zaaiuien

72.

Invloedvanteeltmaatregelenen rassenkeuze op het optreden

65.3.20

65.3.21
65.3.23

vanwatervellen bij uien

65.7.22

119.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

120.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

301.

Deling van de stikstofbemesting bij zaaiuien

KL

215.

Onkruidbestrijding inzaaiuienop lössgrond

WR

157

GROENTEOOGSTEN PEULVRUCHTEN
Doperwt
306.
219.

Literatuurstudie naar de mineralisatie van stikstof uit de gewasrestenvan erwten
Invloedvan ruimere rijenafstand bij laatgezaaide conservenerwten

87.2.15
KL

Stamslaboon
218.

Deoptimalisatie van onkruidbestrijding ingroentegewassen

255.

Chemische bestrijdingvande madevan bonevlieg {Delia platura)

36.3.06

instamslaboon door middelvanzaadbehandelingen

89.3.12

122.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04

268.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware klei

KL

Tuinboon
121.

158

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek tuinboon

88.9.03

TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE
VOLGORDE
Volg.
nr.

Titel

314.

Analyse vande uitgevoerdeteeltmaatregeleninde geïntegreerde
teelt in het kader van de geformuleerde doelstellingen
01.0.22

127.

Bedrijfseconomische evaluatievan de resultaten van het
vruchtwisselingsonderzoek

128.
133.
313.

131.
135.

Kwantificering van het langjarig rendement van beregening op
akkerbouwbedrijven op zand-en dalgronden

Projectnr.

01.4.24
01.4.27

Economische perspectieven van geïntegreerde
vollegrondsgroenteteelt

01.8.21

Risico-analyse vanverschillende teelt- en bedrijfsstrategieën
inde akkerbouw entoepassing in bedrijfseconomische
perspectievenstudies

01.8.23

Economische evaluatievan bedrijfssystemen-onderzoek
te Vredepeel

01.8.28

Risico-analyse vande invloedvanagrochemicaliën op grondenwaterkwaliteit bij bedrijfssystemen met verschillend
grondgebruik

01.8.29

132.

Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

123.

Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenin de
akkerbouw inverschillende regio's tegen de achtergrond van
lagere prijzen en strengere randvoorwaarden

02.8.04

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven inhetZuidwestelijk kleigebied

02.8.06

124.
312.

Ontwikkeling van een modelvoor de evaluatie van devaste
kosten op akkerbouwbedrijven

318.

Geleideziektebestrijding inwinter-en zomergerst

315.

Ontwikkeling van een modelvoor de integrale onkruidbeheersing
in het bouwplan

03.0.23
03.3.07

03.3.21
159

317.

311.
126.
125.
130.
74.
134.
129.

320.

154.

Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de
weersomstandigheden
Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van
bodempathogenen bij deteelt van aardappelen

03.4.10

Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij deteelt,
oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten

03.5.14

Onderzoek naar de organisatie van bewerkingen bij complexe
bedrijfsorganisaties

03.5.17

Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij deteelt en oogst
vanvollegrondsgroenten

03.5.25

Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de
vollegrondsgroenteteelt

03.5.29

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
inde vollegrondsgroenteteelt

03.8.22

Bedrijfseconomische analysevan de teelt en bewaring van
AM-resistente consumptie-aardappelrassen ten opzichte
van Bintje

04.7.03

Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om uitwisseling van landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen de
EU-lidstaten mogelijk te maken
Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzienvan de fysische
bodemvruchtbaarheid

203.

Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg

156.

Verruiming van de gewaskeuze op zware kleidoor het lichter
makenvan de bouwvoor

157.
155.

Verbetering van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

09.0.10
10.1.03
15.1.50
21.1.53
21.1.54

Invloedvande beworteling op het instand houden van de structuur
van de ondergrond

159.

Effect van beregening op zetmeelaardappelen

296.

Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

160

03.3.28

21.4.02
23.8.07
25.2.07

273.
279.
294.
297.

307.
308.

309.

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

25.2.08

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

25.2.10

N-mineraalveranderingen in de bodem entijd bij verschillen
inplaatsingvanstikstofmeststof

25.2.11

Onderzoek naar het effect vanhet N-aanbod bij ijssla in relatie
tot het NBSende naleveringvanstikstof uit oogstresten van
diverse gewassen
Onderzoek naar de mineralisatie van oogstresten enbodemgebonden organische stof
Onderzoek naar de relatietussen het N-aanbod, N-opbrengst,
fysische opbrengst en N-rest bijakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) inde
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt

25.2.13
25.2.15

25.2.16
25.2.17

270.

Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende de kalivoorziening
vanakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
25.2.18

271.

Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstelling van
hetfosfaatadvies voor vollegrondsgroenten

310.

Actualisering N-advies in het kader van de CaCI2extractiemethode

25.2.19
25.2.20

295.

Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking van stikstofemissie
door de akkerbouw ende melkveehouderij inhet mergelland
25.2.21

272.

Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basis van monsteranalyse met calciumchloride

25.2.22

269.

Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52

275.

pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden
van de grond

25.2.53

278.

Toetsingvan de landbouwkundige waarde van gft-compost

26.2.12

264.

Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

26.2.13

267.

Acceptable fosfaatverliezen bij evenwichtsbemesting

26.2.14
161

265.

Toediening van organische mest ingraszaad

287.

Introduktie en evaluatie van potentiële stikstofvanggewassen in
de praktijk

266.

Toepassingsmogelijkheden vandierlijke mest op kleigrond

204.

Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, aldan niet in
combinatie met op hetveld achtergebleven stro, op de
opbrengst van hetvolggewas op lössgrond

261.

188.

26.2.15
26.2.16
26.2.17

27.2.52

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

27.2.53

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

28.4.12

161.

Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing

163.

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het
westen van de Noordoostpolder op de bodemstructuur en de
oogstzekerheid van gewassen

28.4.50

28.4.56

162.

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

28.4.58

316.

Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor Phytophthora infestansinaardappel

32.3.08

224.

Lage doseringen fungiciden inwintertarwe

179.

Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes in bouwplannen met
dicotyle gewassen

165.

Debeheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

178.

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek en het project experimentele introductie
geïntegreerde akkerbouw

175.

166.

162

Onderzoek naar mogelijkheden omte komentot geringere
afhankelijkheid van de grondontsmetting voor de beheersing
van hetvrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres)
Modificatie rassenkeuzetoets enverbetering vitaliteitsbepaling
voor aardappelmoeheidsonderzoek

32.3.09
33.3.07
33.3.10

33.3.11

33.3.12
33.3.13

180.
176.
167.
168.
228.
238.
232.
260.
222.
233.
231.
190.

236.

184.
18.
253.

Populatiedynamica van Meloidogyne spp. en perceelsgerichte
schadedrempels bij akkerbouwgewassen
Bestrijding vanParatrichodorus teres (vrijlevendwortelaaltje) met
intensieve grondbewerking ende bruikbaarheid van granulaten
Rijentoepassing van granulaten bij de teelt van consumptieaardappelen op AM-besmette kleigronden

33.3.14
33.3.15
33.3.16

Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van
aardappelmoeheid

33.3.17

Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden in de kleine
groentegewassen

34.3.04

Bestrijding vanwitte roest in spruitkool metfungiciden en minder
gevoelige/resistente rassen

34.3.12

Bestrijding van roest in prei met een minimum aantal toepassingen
vanfungiciden

34.3.13

Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe
spuittechnieken

34.3.14

Epidemiologie vanPhytophthora infestanseneffect hierop van
fungiciden en klimaat-omstandigheden

34.3.15

Ontwikkeling van een beheersstrategie voor Puccinia allii (roest)
in prei

34.3.17

Epidemiologie vanSeptoria apiicola ende mogelijkheden vaneen
waarschuwingssysteem
Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden omte voorkomen dat
Olpidiumbrassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het
wortelstelsel van de slaplant koloniseert

34.3.18

34.3.20

Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om prei te beschermen
tegen een aantasting doorAltemaria porri enCladosporium
allii-porri

34.3.21

De populatiedynamiek ende schaderelatie vanVerticillium dahliae
inaardappelen

34.4.16

Ontwikkeling vaneen methodiek voor de vaststelling vangevoeligheidsverschillen tegen Rhizoctoniasolani bijaardappelen
Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

34.9.19
35.3.06
163

254.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

259.

Beheersing van naaktslakken

35.3.12

248.

Voorkoming vanschade veroorzaakt door trips in de gewassen
prei en kool

35.3.13

246.

Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla

249.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van
waarnemen en bestrijden van de koolgalmug (Contarinia
nasturtii)in koolgewassen

35.3.15

Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van de derde
generatie koolvlieg

35.3.16

Onderzoek naar de effectiviteit vanoxy-demethonmethyltegen
bladluis in ijssla

35.3.17

250.
247.

35.3.14

218.

Deoptimalisatie van onkruidbestrijding ingroentegewassen

209.

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

36.3.11

Ontwikkeling geïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

36.3.12

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische
onkruidbestrijdingsmethoden

36.3.16

208.
212.
211.

36.3.06

Ontwikkeling van eeneconomische en duurzame mechanische
onkruidbestrijding in maïs

36.3.17

213.

Onkruidbestrijding inde graszaadteelt

36.3.18

210.

Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

36.3.19

220.
199.

Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei
Ontwikkeling van eengeautomatiseerd registratie- en
analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek
vollegrondsgroenten

202.
192.

164

Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking van schade
door ganzen
Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht
op hetveenkoloniale bouwplan

36.3.21

39.0.28
39.3.51
39.8.09

191.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

193.

Deontwikkeling van een geïntegreerd en een ecologisch bedrijfssysteem voor hetzuidoostelijk zandgebied

39.8.22

200.

Experimentele introductie van geïntegreerde akkerbouw

39.8.23

195.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

196.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

198.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

263.

Voorjaarstoediening van dierlijke mest aan granen

40.2.01

226.

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

40.8.02

288.
201.
32.
33.

Verbetering van de stikstofvoorziening op basis van opbrengst
en kwaliteit bij hoogproduktieve tarwerassen
Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk
kleigebied
Optimalisering van een afzetgerichte rassenkeuze/teeltwijze van
tarwevoor industriëletoepassingen
Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassingen in depluimveevoeding

41.2.19
41.4.56
41.7.17
41.7.18

80.

Cultuur -en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

81.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

34.

Rassenonderzoek voor ZeeuwseVlegel-brood

41.9.57

36.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit vanzomergerst

37.

Oogstzekerheid en kwaliteit vanonbespoten brouwgerst

82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

83.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

85.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale

42.7.05
42.8.08

43.9.01

165

84.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

227.

Ziektebestrijdinggraszaadgewassen

46.3.14

24.

Degeschiktheidvan peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemden roodzwenkgras

46.4.07

Deinvloedvanteeltmaatregelen op de zaadproduktie van
rietzwenkgras

46.4.12

25.
26.

44.9.01

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de zaadöpbrengstvan graszaad op kleigronden

46.4.13

94.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

46.9.11

137.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit carvonproducerende
gewassen

50.4.05

92.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

91.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek olievlas

50.9.06

93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek karwij

50.9.07

141.

Deteeltvan Miscanthus voor de industriële verwerking

90.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

136.

Optimalisering van deteelt van nieuwe olieproducerende
gewassen (EG-VOICIprogramma)

51.7.04
51.9.05

52.0.10

143.

Teeltvangierstmelde voor industriële verwerking

52.0.13

139.

Teeltmogelijkhedenvan nieuwe kruidengewassen in Nederland

52.0.14

29.
28.

Verbetering zaaizaadproduktie enzaaizaadkwaliteit bij kruiden
Teeltoptimalisatië bijwortelgewaskruiden gericht op kwaliteitsverbetering
Invloedteeltmaatregelen op de kwaliteit van aromatische

52.0.16

30.

gewassen
27.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

55.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen
enwitlofwortels

166

52.6.08
52.7.17
52.8.06

53.6.01

281.

Optimalisering van de N-voedingvan aardappelen door middel
vanchlorofylmetingen inhet blad en met gebruikmaking van
vloeibare meststoffen

22.

Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen

282.

Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptieaardappelen (op slempgevoelige grond) inZuidwest-Nederland

13.
173.
221.

14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.

54.2.47
54.2.53

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de
aardappelteelt

54.3.23

Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen
te voorkomen

54.3.30

Het effect vanverlaging van doseringen van middelen en grotere
intervallen tussen bespuitingen op de bestrijding vanPhytophthora in aardappelen

54.3.36

Onderzoek groenrooien enweer onderdekken als alternatief voor
chemische loofdoding

54.3.37

Optimalisering vande biologisch-dynamische en ecologische pootaardappelteelt

54.3.41

Optimalisering entoetsing van het adviesmodel voorRhizoctonia
solani in pootaardappelen
Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen tegen Rhizoctonia bijdeteelt van pootaardappelen
Wassen en knolontsmetten bij aardappelen ter bestrijding van
bacteriën en bodemparasieten
Toetsing antagonisten van Erwinia's bij groenrooien van pootaardappelen

54.3.44
54.3.46

54.3.48
54.3.49

Toetsingformulering praktijktoepassing Verticillium biguttatum
tegen Rhizoctonia

223.

Optimalisering van de chemische loofdoding van aardappelen

4.

Toepassing vancarvon als kiemremmer in poot- en consumptieaardappelen
Optimalisering van de teelt, bewaring enverwerking van nieuwe
AM-resistente consumptie-aardappelrassen

1.

54.2.45

54.3.54
54.3.55

54.6.42
54.7.27

167

2.
3.
5.
6.
7.
9.

10.
75.
77.
276.

Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen
te voorspellen
Onderzoek naar de oorzaken van hetvroegtijdig optreden van
eenslechte bakkleur insommige bewaarplaatsen

54.7.34
54.7.38

Deinvloedvan de bewaartemperatuur op de bakkleur van
nieuwe aardappelrassen

54.7.50

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur
van aardappelen

54.7.51

Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van
tafelaardappelen teverbeteren

54.7.52

De invloedvan de verhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium
in de bemesting op de opbrengst van aardappelen enhet
nitraatgehalte van de knollen

54.7.56

Onderzoek naar de ontwikkeling van glazige aardappelknollen
tot waterzakken nade oogst

54.7.57

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptieaardappelen

54.9.39

Partiële resistentie entolerantie Globoderapallida bijconsumptieaardappelen/zetmeelaardappelen

54.9.43

Optimalisatie van de N-en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen

55.2.04

12.

Teeltonderzoek nieuwe Pallida-reistente zetmeelaardappelrassen

55.4.03

76.
206.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen
Effect vanverschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

55.9.02

285.

56.1.25

Minimale stikstofbemesting in relatietot rassenkeuze van
suikerbieten voor optimaal financieel resultaat

56.2.26

79.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

252.

Ontwikkeling van eensysteem vangeleide bestrijding van de
wortelvlieg,Psilarosae,in peen
Voorstudie biologische bestrijding van cavity spot in peen

186.
168

58.3.10
58.3.12

60.

Verbetering van het uitstalleven van bos-en gewassen peen

118.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen

59.

Verbeteringvande bewaring van knolselderij

140.

Teelt-enoogstoptimalisatie vancichoreivoor de produktie
van inuline

95.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

300.

Onderzoek naar detoepassing vanhet stikstofbijmestsysteem
inzaaiuien

58.6.11
58.9.09
62.6.07

63.8.03
63.9.04

65.2.14

214.

Onkruidbestrijding in uien

65.3.05

216.
237.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien
Onderzoek naar deverbetering van de bestrijding vanvalse
meeldauw in uienen naar de mogelijkheden voor geleide
bestrijding
Ontwikkeling vaneen biotoetsvoor Fusarium bolrot inuienen
inventarisatie van rasverschillen bijzaaiuien intolerantie
voor Fusarium bolrot

65.3.15

185.

217.

Mechanische onkruidbestrijding inde rijbijzaaiuien

72.

Invloedvanteeltmaatregelenenrassenkeuze op het optreden

65.3.20
65.3.21
65.3.23

vanwatervellen bijuien

65.7.22

119.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

120.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

274.

Kalibemesting bij prei

43.

Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

105.
54.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek prei
Invloedvan de weersomstandigheden en uittevoerenhandelingen bijen rond de oogst op de houdbaarheid van
vollegrondsgroentegewassen

258.

Biologische bestrijding van het aspergehaantje {Crioceris
asparagi)in groene asperges

66.2.09
66.4.08
66.9.03

68.7.01
69.3.08

169

147.

Forceren van asperge

146.

Teeltmethoden ter verbetering van de opbrengst en kwaliteit
van groene asperges

69.4.02

69.4.03

63.

Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge 69.4.04

189.

Geïntegreerde bestrijding Fusarium oxysporum f.sp.asparagi
in asperge

64.

Beperken van roseverkleuring vanwitte asperges

160.

Vermindering van dewaterbehoefte door toepassing van druppel
irrigatie systemen bij asperge

69.4.07
69.4.09

69.4.10

102.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

104.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

299.

Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie viavensters bij
spinazie

107.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

65.

Beperken van rand en bolrot inijssla

106.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

66.

Onderzoek naarfactoren en processen die de produktie en
kwaliteit vanwitlof beïnvloeden

68.

Beheersing van natrot indeteelt entrek vanwitlof

67.

Ontwikkeling van een bewaarduur- entrekstrategie voor
witlofwortels

108.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witlof

148.

Vergelijking CA-bewaring met 'normale bewaring'van
bleekselderij
Verbetering van deweggroei vanjong plantmateriaalvan

149.

70.2.05
70.9.04
72.4.05
72.9.03

73.2.13
73.3.21

73.4.20
73.9.04

74.6.02

rabarber nauitplant op hetveld

75.4.04

151.

Optimalisatie van de produktie van roodlof

76.0.08

298.

Ontwikkeling van een N-bemestingsstrategie voor de teelt van
radicchio rosso op dalgrond

170

76.2.11

145.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen 76.4.03

152.

Voorkoming van bruine randjes bij knolvenkel

150.

Onderzoek naar verbetering van het uitstalleven na bewaring

76.4.10

van radicchio rosso

76.6.09

117.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

76.9.06

303.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

69.

Voorstudie naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

304.

Ontwikkeling van eenstikstofbijmestsysteemvoor bloemkool

78.2.15

239.

Beperking van schermrot bij broccoli

78.3.14

57.

Onderzoek naar de bewaarmogelijkhedenvan broccoli

78.6.16

48.

Verbetering van deteelt vanwinterbloemkool

78.8.17

111.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

78.9.05

109.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.9.13

110.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

113.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

80.9.05

242.

Bestrijdingvanroodrot inrode kool

114.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

321.

Bestudering vande groeienontwikkeling vanspruitkool

51.

Stevigheid van kluitplant bij spruitkool

83.4.08

71.

Onderzoek naar grauwverkleuring bijspruitkool

83.7.07

116.
70.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool
Onderzoek naar het optreden vaninwendigzwart bijwitte
bewaarkool

83.9.01

115.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

306.

Literatuurstudie naar de mineralisatievan stikstof uit de gewasrestenvanerwten

81.3.03
81.9.02
83.4.06

84.7.13

87.2.15

171

88.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek erwten

87.9.14

121.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek tuinboon

88.9.03

89.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldbonen

88.9.09

255.

Chemische bestrijding van de made van bonevlieg(Delia
platura) instamslaboondoor middelvanzaadbehandelingen

122.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

289.

Beperking van de stikstofuitspoeling bij continuteelt van snijmaïs
door combinatie metwintergewassen
Ondiepetoedieningvan organische mest op maïslandin relatie
tot gewasgroei en meststofbenutting

262.
290.

89.3.12
89.9.04

96.2.24
96.2.27

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

96.2.29

291.

Interactie tussen ras enstikstofbemesting bij snijmaïs

96.2.30

293.

Beperking nitraatuitspoeling bij maïsteelt op lössgrond

96.2.34

245.

Detectiemethoden,schadedrempels en bestrijding van ritnaalden
ten behoeve van de maïsteelt

96.3.33

164.

Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs

96.4.22

39.

Effect van zaaimethode en plantgetal op oogstzekerheid en
kwaliteit van snijmaïs
Ontwikkeling van geïntegreerde teeltstrategieën voor maïs op
kleigrond
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.8.31
96.9.28

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen engras

97.4.01

292.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.2.09

144.

Korrelmaïs alszetmeelprodukt inde noordelijke veenkolonialeen zandgebieden

98.4.08

Optimalisatie van deteelt van luzerne op zandgronden ten
behoeve van ruwvoederwinning

98.4.10

194.
96.
142.

38.

172

96.4.32

158.
97.

Vergelijking vanverschillende voedergewassen onder suboptimale vochtvoorziening
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob
Mixen maïs-kolvenschroot

98.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek luzerne

99.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen
Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de
vermindering van grondtarra enafvalwaterstromen in de
akkerbouw en deteelt vanvollegrondsgroenten

73.

229.

101.
100.
284.

98.4.11

Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk
alternatief voor chemische bestrijding van onkruiden en
schimmels in de vollegrondsgroenteteelt

98.9.04
98.9.06

98.9.07
99.0.20

99.4.16

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie
tussen volle-grondsgroentegewassen

99.9.18

Onderzoek naar rasverschillen inhet uitstallevenvan
vollegrondsgroenten

99.9.19

Invloed diverse groenbemestingsgewassenop volgvrucht
aardappelen

BEM

8.

Teeltvan consumptie-aardappelenop zware klei in het Oldambt

EH

78.

Rassenproef pootaardappelen

EH/KW

87.

Teeltvan bakwaardige wintertarwerassen

225.

Bestrijding van blad- en aarziekten in granen

244.

Beperking inzet insecticiden indesuikerbietenteelt

169.

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

170.

Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.2

171.

Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje

HLB 1.3

172.

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
van aardappelcysteaaltjes
Andere aaltjesaantastingen

174.

EH
EH/KP/KB
EH

HLB
HLB2.1
173

181.

Bodemschimmels in hetfabrieksaardappelgebied

182.

Tegengaanvan poederschurft en gewone schurft op zetmeelaardappelen

HLB4
HLB4.2.3.

183.

Wratziekte (fysio 2)

23.

Effect nitro-plus op poot- enzetmeelaardappelen

219.

Invloed van ruimere rijenafstand bij laatgezaaide conservenerwten

KL

268.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware klei

KL

286.

Kwaliteitsverbetering bijsuikerbieteninZuidelijk Flevoland

KL

301.

Delingvan de stikstofbemesting bijzaaiuien

KL

11.

Risico chloorschade bijvoorjaarstoepassing van dierlijke mest
voor de kwaliteit,vanzetmeelaardappelen

HLB 4.2.2
KB/KP

KP

207.

Voorkoming winderosie indiverse gewassen

KP/VP

52.

Teeltvanspruitkool voor de diepvriesindustrie

KW

177.

Invloedvan groenbemesters op het optreden van Trichodorus
primitivus
Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in bladsteeltjes

280.

KW
KW/EH

53.

Zeer vroege zaaivan bospeen

61.

Onderzoek naar de bewaarmogelijkhedenvan rettich

62.

Bewaring van pompoen

MV

103.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

MV

230.

Bestrijding van Botrytis en Stemphyliuminasperge

251.

Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid
van prei en sluitkool

305.
44.

174

MV/NB
MV

MV

MV/NH

Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting
met stikstof
Invloedvansorteren van het plantmateriaalvan prei

MV
NB

187.
234.

Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische
schimmel Coniothyrium minitansinde continuteelt van kropsla

NB

Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid
voor ziekten van prei

NB

235.

Bestrijding van papiervlekkenziekte in prei door bodembedekking

NB

256.

Invloed vande plantgrootte van prei op de uievliegaantasting

153.

Produktieverbreding

NH/MV

241.

Chemische bestrijding van Mycosphaerella in bloemkool

NH

302.

Optimalisering vande stikstofbemesting bij spitskool

NH

31.

Deteelt van bloemzaden

RH

138.

Oogstmethoden bijteunisbloem

RH

283.

Invloedvertering graszaadstoppels op volggewas

243.

Bestrijding van echte meeldauw in peen met Milsana

257.

Wollige slawortelluis inwitlof

WG

277.

Magnesiumbemestingbijwitlof

WG

35.

Vergelijking teeltmethoden wintertarwe in het Duitse, Belgische

NB

RH
WG

en Nederlandse lössgebied

WR

47.

Verbetering veldopkomst witlof op lössgrond

86.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

205.

Onkruidbestrijding in bodembedekkendeteelten

WR

215.

Onkruidbestrijding inzaaiuien op lössgrond

WR

40.

Verbetering van de kwaliteit van ijssla engroenselderij bij
teelt onder insektengaas

41.

Afdekken van andijvie ter verkrijging van eengeel hart

42.

Onderzoek naar optimale plantdichtheid van prei bij deteelt

WR

ZW/NB
ZW

op zavelgrond
45.

Perspectieven van deteelt vanwitlof op 50cm-ruggen op kleigrond

ZW
ZW
175

46.

Verbetering van de veldopkomst bijwitlof

ZW

49.

Plantafstanden en planttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

ZW

50.

Optimalisatie plantdatumspruitkool late oogstperiode

56.

Beperken van indrogen vanwitlofwortels en herbevochtiging

58.

Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

ZW

112.

Oriëntatie overwinterteelt broccoli

ZW

240.

Meeldauwbestrijding inspruitkool

ZW

319.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem
'Mycos' inspruitkool

ZW

176

ZW
ZW

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

Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerstetwee cijfers)
Bedrijfssynthese
01.

04.

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

08.
09.

bedrijfseconomische advisering
overig onderzoek

02.
03.

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

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaienen poten
berijding (incl. oogst entransport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen/organische bemesting
177

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

teeltfrequentie envruchtopvolging
groeiregulatoren
allelopatie
persistentestoffen inde grond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas als onkruid/-alswaardplant
kwaliteit
algemeen

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

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overigegewassen

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

algemeen
raaigrassen
roodzwenkgras
veldbeemd
oliehoudendegewassen
vezelgewassen
overigegewassen

Wortel-enknolgewassen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
178

algemeen
consumptie- enpootaardappelen
fabrieksaardappelen
bieten (suiker)
kroot
peen
schorseneer
radijs enrammenas
koolrabi
knolselderij

63.

overige gewassen

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

Blad-•en stengelgewassen
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

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

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

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

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

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

Vruchten
92.
93.
94.

algemeen
augurk
overige gewassen
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Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijmaïs
meng-endubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99.

Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

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

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

Enkele voorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

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

Een aantal onderzoeken, op en door ROC's uitgevoerd, kent geen projectnummer,
maar alleen een aanduiding van de proeflocatie. De gebruikte codering heeft de
volgende betekenis:
EH Ebelsheerd te Nieuw Beerta
KW Kollumerwaard te Munnekezijl
180

KB Kooijenburg te Rolde
KP 't Kompas teValthermond
HLB H.L. HilbrandslaboratoriumteAssen
KL De Kandelaar te Biddinghuizen
WG DeWaagte Creil
NH Zwaagdijk
BEM Prof. dr.J.M.van Bemmelenhoevete Wieringerwerf
WS Westmaas,afd. akkerbouw
ZW Westmaas,afd.groenteteelt
RH Rusthoeve te Colijnsplaat
NB Noord-Brabant te Breda
MV Noord-Limburgte Meterik
VP Vredepeel
WR Wijnandsrade

181

NogverkrijgbarePAGV-uitgaven1
Verslagen
185. Ontwikkelingvaneenbiotoetsvoorhetaantonenvanherinplantproblemenbij
asperge.J.T.K.Pollening.Th.Huiskamp,december1994
ƒ 15,184. Vergelijkingenverloopvandezaad-encarvonopbrengstvankarwijendille.
Ing.H.J.vanderMheen,december1994
ƒ 15,183. Effectenvanplantdatumenplantdichtheidopgroei,ontwikkeling,opbrengsten
sorteringvanspruitkool(Brassicaoleraceavar.gemmifera).
Dr.ir.A.P. EveraartsenCRdeMoei,november1994
ƒ 15,182. Inventarisatievanonderzoeksvragenoverdefosfaatvoorziening.Ing.J.Alblas,
ir.W.vanDijkening.C.A.Ph.vanWijk,november1994
ƒ 15,181. ModificatierassenkeuzetoetsAM,PAGVenHilbrands-laboratorium1993.Ing.T.G.
vanBeers,drs.H.Regeerenir.LPG.Molendijk,oktober1994
ƒ 15,180. Onkruidbestrijdingindeteeltvanzaaiuienmetherhaaldetoepassingvancombinaties
vanherbicidennaopkomst.Ing.L Hoekstra,oktober1994
ƒ 15,179. Herfstbehandelingvanroodzwenk-enveldbeemdgewassenopzandgrond.
Ir.G.E.L Borm,oktober1994
ƒ 15,178. Onderzoeknaareffectievechemischebestrijdingvanbladvlekkenziekteenkoproten
naarvoorspellingvankoprotinuien.Ir. C.LM.deVisser,ing.L Hoekstraen
D.Hoek,augustus1994
ƒ 15,177. Vezelhennepalspapiergrondstof;teeltonderzoek 1990-1993.Dr.ir.H.M.G. vanderWerf
ening.W.C.A.vanGeel,september1994
ƒ 15,176. Bedrijfssystemen-onderzoekVredepeel-Invullinggewijzigdevoortzettingvanaf1993.
Ing.B.M.A.Kroonen-Backbier,ir.YHofmeesterenir.F.G.Wijnands,september1994
ƒ 15,175. InhoudelijkebeschrijvingvandeteeltbegeleidingssytemenBETA, CERAenKOBAS.
Ir.WA.Dekkersening.A.Grunefeld, augustus1994
ƒ 20,174. BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijveninhetNoordelijkkleigebied.
Drs.AT.Krikkeening.A.Bos,augustus1994
ƒ 35,173. Opbrengst,rendementenkwaliteitvanwintertarwebijextensievertelen.
Dr.ir.A.Darwinkel,juli1994
ƒ 15,172. BrekenvanstorendelageninzavelgrondenindeNoordoostpolder,A.H.J.Rops,
ing.C.A.M.Schouten,G.A.vanSoesbergenening.J.Alblas,juli1994
ƒ 15,171. Chemischebestrijdingvanvalsemeeldauw(Bremialactucae) insla.
Ing.R.Meier, mei1994
ƒ 15,170. Zaadkwaliteitenveldopkomstvanwitlof.Ir. G.vanKruistum,ing.J.J.Neuvelen
ir.W.vandenBerg,mei1994
ƒ 15,169. Optimalisatievandeteeltenafzetvankwaliteitsroggevoordemaalindustrie.
Ing.S.Postma,april1994
ƒ 15,168. Onderzoeknaarverminderingvandestikstofbemestingdoortoepassingvan
RhizobiumphaseolibijstamslaboonPhaseolusvulgaris L
Ing.J.J.Neuvel,ing.H.W.G.Floot,ing.S.Postmaenir.M.A.A. Evers,maart1994 . . . ƒ 15,167. Onderzoeknaardemogelijkhedenvanstikstofrijentoedieningbijsuikerbieten.
M.A.vanderBeekenRWilting,maart1994
ƒ 15,166. Deinvloedvanhetweeropdetoepassingvangewasbeschermingsmiddelen.
Ing.E.Boumaenprof.dr.ir.L Wartena,januari1994
ƒ 15,-

1

EenvolledigoverzichtvandePAGV-uitgavenwordtopuwaanvraaggraagtoegezonden.

165. Mens-en milieuvriendelijketreksystemenvoorwitlof:eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. vanOs,ir.C.F.G.Kramer, ir.G.vanKruistum,
ing.F.X.C.Looijesteijn,dr.H.H.E.OudeVrielink,januari 1994
ƒ 15,164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,163. Dewaardplantgeschiktheid vangroenbemestingsgewassenvoor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G.Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling vanEngelsraaigras bestemdvoor deeersteentweede zaadoogst,
envanveldbeemdenroodzwenk bestemdvoor detweede enlaterezaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L Borm,december 1993
ƒ 20,161. Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D.Timmer, november 1993
ƒ 15,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
Ir.L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,159. Onderzoek naareensysteemvoor geleide bestrijdingvanbladvlekkenziekte in
zaaiuien.Ir.C.L.M.deVisser,september 1993
ƒ 25,158. Biospectron,eensysteemvanmineraalvoorziening voor wintertarwe
Dr.ir.A. Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,157. The infomationmodelforcrop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens,april 1993
ƒ 15,156. Perspectievenvandeteeltvanbrouwgerst buitenhetZuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer,april 1993
ƒ 15,155. Produktie-en kwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.vanderSchans,
ing.H.M.G.vanderWerf MScenir.W.vanden Berg,april1993
ƒ 15,154. Gebruik van insektengaasopvollegrondsgroentegewassen.A. Estere.a.,febr. 1993
ƒ 15,153. Arbeidsprestatie bijdeoogstvanijsbergsla en bloemkool;eenverkennende studie.
Ing.C l Dekkeren ing.B.J.vanderSluis,februari 1993
ƒ 15,152. Informatiemodel 'gewasgroeien-ontwikkeling".Ir.P.W.J.Raven,ing.W.Stol,
dr.ir.H.vanKeulen,ing.R.F.I.vanHimste,dr.M.A. vanOijenenir.H. Marring
maart 1993
ƒ 15,151. Invloedvanvarkensdrijfmestop het nitraatgehaltevangroenten. Ir.H.H.H.Titulaer,
december 1992
ƒ 10,150. Planningvandeoptimalesortering bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening vandierlijkemest op kleigronden.Ir.H.Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,148. Effectenvanwintergewassen op de uitspoelingvanstikstof bijdeteeltvansnijmais.
Ir.J.Schröder, L ten Holte,ir.W.vanDijk,ing.W.J.deGroot,ing.W.A.de Boer
enir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,147. KooMiegbestrijdingmet behulpvanzaadcoating met insecticiden inbloem-en
spruftkool.A.Ester,november 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold.Invullinggewijzigde voortzettingvanaf 1991.
Ing.J.Boermaenir.Y Hofmeester,november 1992
ƒ 10,145. Voorjaarstoediening vandunne dierlijke mestop kleigronden.ing.G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijvengeïntegreerdeakkerbouw/opzet eneersteresultaten.
Ir.F.G.Wijnands,ing.S.R.M.Janssens, ing.Rv.Asperen ening.K.B.v.Bon,
okt. 1992
ƒ 10,143. Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen,bruine bonen,snijmaïs,vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,142. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.

Ir. C.L.M,deVisser,juni1992
141. Analysevanhetgebruikendeacceptatievanteeltbegeleidingssysterneninde
praktijk.Ing.A.Grunefeldenir.W.A. Dekkers,februari1992
140. Deinvloedvanpootgoedbehandelingophetaantalstengelsenknollenbij
aardappelen.Ir. C.B.Bus, april1992
139. Deinvloedvandeintensiteitvanhetbouwplanoppootaardappelen,suikerbietenen
wintertarwe(vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing.H.W.G.Floot,ir.J.G. Lamers
enir.W.vandenBerg,januari1992
138. Jaarverslag1989proefprojectBorgerswold.Ing.J. Boerma,januari1992
137. Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onderstroenindenatte
koeling.Ing.J.A.Schoneveld,december1991
136. Kwantitatieveaspectenvandeverdelingsnauwkeurigheidvanmeststoffen.
Ing.D.T.Baumann, december1991
135. BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijvenopTrichodorusgevoeligegrond.Ing.A.Bosendrs.A.T. Krikke,december1991
134. Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollenbijpootaardappelen.
Ing.J.K.Ridderenir. C.B.Bus, december1991
133. Informationmodellingforarablefarming.Integratevertalingvanverslag67
(HetglobaleinformatiemodelOpenTeelten),oktober1991
132. Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvan
planten.Dr.ir.A.REveraartsenCRdeMoei,september1991
131. Teeltaspectenvanwintergerstvooropbrengstenkwaliteit.Dr.ir.A. Darwinkel,
september1991
130. Landbouwtechnische-.economische,bedrijfskundige-enmilieu-aspectenbijhet
toedienenendirectinwerkenvandierlijkeorganischemestindeakkerbouwende
vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J. vanDongen,september1991
129. Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir.RW.J. Raven,
ing.H.Drenth, ing.S.R.M. Janssensendrs.A.T. Krikke
128. Effectvandehoogteeneendelingvandestikstofbemestingopdeopbrengsten
kwaliteitvanzomergerst.Ing.R.D.Timmer,J.G.N.Wanderenir.I.D.C.Duijnhouwer,
december1991
127. Rendabiliteitvanverminderdebodembelasting.Ing.S.R.M. Janssens,juli1991
125. Onderzoeknaargroeistofschadebijwitlof(CichoriumintybusL var.foliosum)inde
seizoenen1986/1987t/m1988/1989.Ir. G.vanKruistumening.C.vanderWel,
mei 1991
122. Debepalingvandeopbrengstvaneenperceelsnijmaïsbijdeoogst.
Ing.H.M.G.vanderWerfMSc,irW.vandenBergening.A.J.Muller,april1991
ƒ
120. Biotoetsvoetziekteninerwten.Ir. RJ.Oyarzun,maart1991
119. Inventarisatievanziektenenplageninveldbeemdgras.Ir. G.H. Horeman,
december1990
118. Graszaadstengelgalmuggeninveldbeemdgras.Ir. G.H.Horeman, december1990 ..
116. Bladrandkeverbestrijdingdoormiddelvanzaadcoatingbijveldbonen.A. Ester,
december1990
115. Rhizomanie-onderzoek1987-1989.Ir.YHofmeester,december1990
114. Onderzoeknaarheteffectvansystematischenematicidenbijkoolgewassen.
C.deMoei,december1990
113. Populatie-ontwikkelingvanhetbietecysteaaltjeindeoptredendeschadebijcontinu
teeltvansuikerbietenincombinatiemetgrondontsmetting.Ir. J.G. Lamers,
december1990
112. Schietgevoeligheidvanknolselderij.Ing.M.H.Zwart-Roodzant,december1990

ƒ 25,ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

111. TeeltvanbakwaardigtarweinNederland.Dr.ir.A.Darwinkel,december1990
ƒ 10,110. Voorvruchteffectenbijinpassingvanvollegrondsgroenteineenakkerbouwrotatie.
Ing.Th.Huiskamp,december1990
ƒ 10,109. (Stikstof)bemestingvanwittekool.Ir. H.H.H.Titulaer,december1990
ƒ 10,108. Optimaleplantgetalvansnijmaïsenvankorrelmaïs.Ir.J.J.Schröder,juli1990
ƒ 10,107. Langdurigebewaringvankrotenineengeventileerdekuilenineenmechanisch
gekoeldecelinseizoen1986/1987,1987/1988en1988/1989.
Ing.M.H.Zwart-Roodzant,juli1990
ƒ 10,106. Stikstofdelingbijsnijmaïs.Ir. J.Schröder,juli1990
ƒ 10,105. Jaarverslag1988proefprojectBorgerswold.Ing.J.Boerma,juni1990
ƒ 10,104. Heteffectvaneengrondbehandelingmetpencycuron(Moncereen)tegenRhizoctonia
opdeopbrengstvanzetmeelaardappelen.Ing.J.K. Ridder,juni1990
ƒ 10,103. Mineraleolie,insekticidenenbladluisdrukbijdeteeltvanpootaardappeleninrelatie
totdeverspreidingvanhetaardappelvirusyn.Ir.C.B.Bus,mei1990
ƒ 10,102. Stikstofbemestingbijspruitkool.Ing.J.J.Neuvel,mei1990
ƒ 10,101. Teettsystemenparthenocarpeaugurken.J.T.K. Poll,ing.F.M.LKanters,ir. C.F.G.
Kramerening.J.Jeurissen,mei1990
ƒ 10,100. Teeltvervroegingbijsuikerbieten.Dr.ir.A.L.Smit,mei1990
ƒ 10,99. Aardpeereenpotentieelnieuwgewas-teeltonderzoek 1986-1989.Ing.H.Morrenhof
en ir. C. Bus, mei1990
ƒ 10,98. Zuiveringslibindeakkerbouw.Ing.A.deJong,april1990
ƒ 10,97. Epipré-adviesmodel.Ing.H,Drenthening.W. Stol,maart1990
ƒ 10,96. DeteeltvanBintjefritesaardappelenoplössgrond.Ing.RM.T.M. Geelen,
januari1990
ƒ 10,95. Stikstofbemestingvanpeen.Dr.ir.J.H.G.SIangen,ir.H.H.H.Titulear,ir.H.Niersen
dr.ir. J.vanderBoon,januari1990
ƒ 10,-

Publikaties
76.
75.
74.
73a
73b.
72.
71.
70a.
70b.
69.
68.
67.
62.
59.
50.

Werkplan1995,januari1995
Kwantitatieveinformatie1995,december1994
Onkruidbestrijdingindegraszaadteelt.Ir.RBaltus,december1994
Jaarboek 1993/1994akkerbouw,november1994
Jaarboek1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
Jaarverslag,mei1994
Werkplan1994,februari1994
Jaarboek1992/1993akkerbouw,oktober1993
Jaarboek1992/1993vollegrondsgroenteteelt,oktober1993
Kwantitatieveinformatie1993-1994,september1993
Planningvandevervangingsinvesteringvaneenmachineofwerktuig.Ir. H.B.
Schoorlemmerendrs.A.TKrikke,augustus1993
28jaarDeSchreef,april1993
Verspreidingvanonkruidenenplanteziektenmetdierlijkemest-eenrisico-analyse
Ir.A.G.Elemaendr.ir.Scheepens,augustus1992
Bedrijfshygiëneindepraktijk.Ir.YHofmeester
Geïntegreerdeakkerbouwnaardepraktijk,maart1990.Dr.RVereijkenen
ir.F.G.Wijnands

ƒ 20,ƒ 30,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 40,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Themaboekjes
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.

Themadag onderzoek agrificatieen'nieuwe' gewassen
Themadagaardappelen
Duurzameonkruidbestrijding, november 1993
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbeschermingvollegrondsgroenten, november 1992
Bodemgebonden plagenenziektenvanaardappelen,november 1991
Bewaringvanvollegrondsgroenten, december 1990
Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990

ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.
37.
36.
35.
34.
33.
32.
31.
30.

Teeltvanstamslabonen,december 1994
Teeltvanandijvie,december 1994
Teeltvansuikerbieten,september 1994
Teeltvansla,augustus 1994
Teeltvanbleekselderij,maart 1994
Teeltvanhaver,februari 1994
Teeltvan karwij,januari 1994
Teeltvandille,januari 1994
Teeltvanmaïs,december 1993
Teeltvanconsumptie-aardappelen, november 1993
Teeltvan prei,oktober 1993
Teeltvanknolvenkel,augustus 1993
Teeltvanbroccoli,juli 1993
Teeltvansuikermaïs,juli 1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvan bloemkool,april 1993
Teeltvan Digitalislanata,februari 1993
Teeltvanthijm,februari 1993
Teeltvandoperwten,december 1992
Teeltvangroene asperges, november 1992
Teeltvanpeterselieenbladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teeltvanrammenas,april 1992
Teeltvanboerenkool,maart 1992
Teeltvanwitte asperge,december 1991
Teeltvanwinterrogge, december 1991
Teeltvanradicchio, november 1991
Teeltvan plantuien,november 1991
Teeltvanspinazie,november 1991
Teeltvanschorseneren,oktober 1991
Teeltvan peen,juni 1991
Teeltvantriticale,april 1991
Teeltvanvlas,april 1991
Teeltvantuinbonen,maart 1991
Teeltvan rabarber,februari 1991
Teeltvanspruitkool,november 1990
Teeltvanknolselderij, november 1990

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

40,30,30,40,25,20,15,15,25,30,30,25,30,25,30,35,10,10,15,15,r
10,20,15,15,15,10,10,15,15,15,20,10,15,15,15,15,15,-

29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
17.
15.

Teeltvanaugurken,november1990
Teeltvandrogeerwten,maart1989
Stamslabonen,november1988
Graszaad, oktober 1988
Luzerne,september1988
Kroten,juli1988
Wintertarwe,september1987
Andijvie,augustus1987
Sluitkool,mei1985
Bestrijdingvanonkruideninsuikerbieten(incl.degids"Akker-onkruidenenhun
kiemplantenƒ15,-"),maart1985
13. Voederbieten,april1983
12. Witlof,augustus1989

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 20,-

Korteteeltbeschrijvingen
8. Chinesekool,november1989
1. Teunisbloemen,maart1986

ƒ 10,ƒ 5,-

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

ƒ

ƒ 35,5,-

losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die uwilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt uverzocht (intotaal) ƒ 15,-extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie,zowel voor de akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
•
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Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teetthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
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ƒ100,-

ƒ175,- ƒ75,-
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ƒ100,-

ƒ250,-
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ƒ125,-
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ƒ150,-

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

Uw abonnement wordt automatisch veriengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk
mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.

