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Bestuur
Met leedwezen nam het bestuur kennis van het onverwachte overlijden van zijn
bestuurslid de heer G.H. Kooyman op 25 januari 1982.
In de ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van de heer H. Hoogvliet.
Het bestuurslid de heer dr ir H.P.F. Curfs werd per 1 september 1982 benoemd tot
directeur Veehouderij en Zuivel bij het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Hij werd in het PAGV-bestuur opgevolgd door de heer ir A.J. Riemens, adjunctdirecteur van de Directie Akker- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
Het bestuur heeft in 1982 driemaal vergaderd; het dagelijks bestuur is vijfmaal bijeengekomen.
In de bestuursvergadering is onder meer uitvoerig aandacht besteed aan devolgende onderwerpen:
- De centrale huisvesting van het PAGV te Lelystad
- De financiering van het onderzoek
- Epipré
- Het vertrek en de opvolging van de directeur
- De structuur van de commissies rond het proefbedrijf OBS
- Het project benutting afvalwarmte
Samenstelling bestuur
Per 1 januari 1983 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
J.D. Leeuwma*

Proefboerderij Ebelsheerd en Proefboerderij Feddemaheerd

Vice-voorzitter:
M.H. Dekker*

Landbouwschap

Secretaris:
P.J. Beers*

Proeftuin Wieringerwerf

Leden:
Ch. Backbier
J. Glotzbach
ir P. Hijma
H. Hoogvliet
H.S. Houtsma
ir K. Meinders
ir M. Miedema
drs W. Oosterhuis*
S.J. de Regt
ir A.J. Riemens*
W. Robben
ir J.Th. van Vugt
M. Weys
ir W. Westhoff
Adviserende leden:
prof ir L.J.P. Kupers
ir G. Wansink
leden dagelijks bestuur

Proefboerderij Wijnandsrade en Proefboerderij Vredepeel
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
Proeftuin Vierpolders
Regio Noord- en Noordoost-Nederland
Stichting voor de Akkerbouwproefboerderijen op zanden dalgrond in Midden- en Noord-oost-Nederland
Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Akkerbouw
en Tuinbouw
Landbouwschap
Proefboerderij Westmaas en Proefboerderij Rusthoeve
Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Akkerbouw
en Tuinbouw
Proeftuin Breda
Produktschap voor Groenten en Fruit
Proeftuin Meterikseveld
Proefboerderij De Kandelaar en Proefboerderij Prof. Dr.
J.M. van Bemmelenhoeve
Landbouwhogeschool
Nationale Raad TNO

Personele-, Materiële- en
Financiële Zaken
Huisvesting van de dienst
In het afgelopen jaar werden voorbereidingen getroffen voor de realisering van de
uitbreiding van het PAGV te Lelystad in de jaren 1983 en 1984.Samen met de TFDL
te Wageningen wordt verder gewerkt aan de bouwplannen voor de centrale huisvesting.
Devoorbereidingen voor de bouw van de kassen te Lelystad verkeren in de eindfase.
Verwacht wordt dat de bouw in 1983 kan worden gerealiseerd.
Personeel
In 1982 verlieten zes medewerk(st)ers het PAGV, t.w.:
- Mevr. A.M. de Boer, medewerkster bij de Afdeling PMFZ:
- De heer H.L. Dees, hoofd van de Sector Proefbedrijf te Lelystad;
- De heer J.S. Hiemstra, medewerker bij de Afdeling Proefbedrijf te Lelystad;
- De heer ir A. van der Schaaf, hoofd van de Afdeling TOB;
- De heer J. Kuizenga, technisch onderzoeker bij de Afdeling Teeltonderzoek;
- De heer A. Tolman, hoofd Proefbedrijf te Alkmaar.
Bij het PAGV traden in 1982 vijf medewerk(st)ers in dienst, t.w.:
De heren P.W.V. Bakker en H. Wagenvoort bij de Afdeling Proefbedrijf in Lelystad.
De dames C.A.B. Lange-Bos en M.J.C. Vermuetraden elk voor halve dagen in dienst
bij de afdeling PMFZ.
Mevr. ing. E.W.J.M. Mathijssen kwam t.b.v. het project benutting alvalwarmte in
dienst bij de Afdeling TOB.

Afb. 1. Bij zijn afscheid van het PAGV werd de heer A. van der Schaaf (midden) een
kruiwagen met gevarieerd - agrarische inhoud aangeboden.
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Als personeelsconsulent voor het PAGV werd per 1januari 1982 de heer H. Albers
benoemd.
Vier medewerk(st)ers herdachten in 1982 de dag dat zij 25 jaar in Overheidsdienst
werkzaam waren, te weten: ir M.A. van der Beek, mevr. J. van Heerwaarden, J. de
Kraker en ir P.A.M. Kromwijk.
Om jeugdige werklozen werkervaring te laten opdoen, om zo hun sollicitatiepositie
te verbeteren, werd door het PAGV met twee jongeren een werkervaringsovereenkomst aangegaan.
In 1982 waren bij het PAGV 24 stagiair(e)s werkzaam. In 1981 was dit aantal 23. In
totaal is door de stagiair(e)s 81/2 mensjaren arbeid verricht, met een gemiddelde
stageduur van ruim vier maanden. Voorts hebben tijdens de seizoendrukte nog zes
tijdelijke arbeidskrachten op de proefbedrijven meegewerkt en vier tijdelijke medewerkers t.b.v. de projecten "Afvalwarmte" en Epipré.
In de herfst van 1982 werd door het Ministerie van Landbouw en Visserij bekend
gemaakt dat de algemeen directeur van het PAGV de heer ir M. Heuver zal worden
benoemd tot directeur van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Landbouw- en Tuinbouwprodukten (RIKILT).
Hij is per 1 maart 1983 opgevolgd door de heer dr ir J.H.J. Spiertz, voorheen adjunct-directeur van het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO).
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Internationale contacten
Onder de "taken en doelstellingen" van het Proefstation valt ook het "meewerken
aan projecten in Derde Wereldlanden c.q. samenwerken met onderzoek". Deze
summiere omschrijving staat voor een breed scala van PAGV-activiteiten die tot ver
over de grenzen reiken.
De basis van het geheel is gelegen in de organisatiestructuur van het PAGV. Het
samenbrengen van een groot aantal disciplines rond de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond resulteert in een instelling waar de antwoorden op vele vragen
al geformuleerd zijn of binnen handbereik liggen. De kracht van deze constructie ligt
in de mogelijkheid van de interdisciplinaire benadering.
Contacten met ons omringende landen
De wijze waarop de contacten met "het buitenland" verlopen, is sterk afhankelijk van
het land van herkomst. Wat de ons omringende landen betreft, zijn er in grote lijnen
drie groepen te onderkennen.
De eerste groep betreft de onderzoekers c.q. voorlichters die bijna altijd sterk gericht hun onderwerpen kiezen, waarover met medewerkers van het Proefstation van
gedachten wordt gewisseld. In de loop der jaren worden deze contacten zeer hecht.
Zo is met name in de vollegrondsgroente-sector een regelmatig terugkerend contact
gegroeid met Proefstations in België (St. Katalijne-Waver), Engeland (Wellesbourne)
en Duitsland (Geissenheim) en met de INRA in Frankrijk.
Een tweede vorm betreft contacten met studenten van universiteiten of andere vormen van hoger agrarisch onderwijs. Deze bezoeken dan onder leiding van hoogleraren en/of docenten enkele medewerkers van het Proefstation. Daarbij gaat het er om
kennis te maken met het Proefstation in zijn totaliteit en een bepaalde discipline in
het bijzonder. Zo komen geïnteresseerden in grondbewerking en bodem dan ook in
contact met onze mensen die zich specifiek met deze onderwerpen bezig houden.
In andere gevallen kan het over onkruidbestrijding, gewasbescherming, vruchtwisseling of economie gaan, terwijl ook vaak de teelt van gewassen centraal staat. Ten
aanzien van de speciale onderwerpen gaat de belangstelling dan niet zo zeer uit
naar de resultaten van onderzoek, maar veel meer naar de probleemstellingen als
zodanig en de wijze van aanpak van het onderzoek.
Een derde categorie bezoekers uit de ons omringende landen betreft groepen
boeren en tuinders - meestal georganiseerd in telersverenigingen e.d. - die kennis
komen maken met de praktijk in Nederland en daarbij dan graag een bezoek aan het
Proefstation brengen. Doel is dan meestal het kennisnemen van de meest recente
gedachten en ontwikkelingen op het gebied van teelttechniek, grondbewerking,
vruchtwisseling e.d. Daarnaast zijn deze groepen - en dan speciaal de besturen ook sterk geïnteresseerd in de contacten en het functioneren van praktijkgericht
onderzoek in relatie tot de voorlichting in ons land.
Contacten met de Derde Wereldlanden
Ook hier is er een scala van mogelijkheden.
Studenten uit Derde Wereldlanden die in het kader van hun opleiding in ons land
komen studeren en/of een stage vervullen, nemen vaak kennis van wat er op hun
vakgebied op het Proefstation wordt gedaan. De onderzoekers van het Proefstation
zorgen daarbij voor een intensieve begeleiding.
Een andere vorm van contact met Derde Wereldlanden bestaat uit het mede voorbereiden of begeleiden van ontwikkelingsprojecten. Dit hangt nauw samen met de
situatie in het betreffende gebied, de aard en opzet van het project en de voorhanden zijnde kennis op het Proefstation. Binnen de activiteiten van het International
Potato Centre (C.I.P.) wordt vanuit het Proefstation meegewerkt aan cursussen, de
advisering bij de uitvoering van projecten en het begeleiden van ter plaatse werkende deskundigen. In Zuid-Jemen gebeurt hetzelfde op het gebied van de aardappelen, op verzoek van de Food and Agricultural Organization (FAO).
Het Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten (NIVAA)
organiseert met name in Irak en Jordanië cursussen over de aardappelteelt. Hierbij

verleent het Proefstation ten aanzien van opzet en uitvoering deskundige medewerking.
Voor Ethiopië zijn adviezen uitgebracht omtrent de zaaizaadvoorziening voor de
teelt van tarwe, gerst, maïs, sorghum e.d. voor gebieden die regelmatig sterk van
droogte hebben te lijden.
Op verzoek van het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt meegewerkt aan advisering en begeleiding
van deskundigen in Bangladesh. Doel is hier van een aantal traditionele gewassen
de opbrengsten op te voeren. In dit geval betreft het voornamelijk oliehoudende
gewassen. Meestal betekent dit dat de knelpunten in de teeltwijze worden opgespoord en dat daarbij getracht wordt oplossingen voor verbetering aan te dragen.
De filosofie hierachter is dat geven van voedselhulp bij hongersnood vaak noodzakelijk is, maar dat dit wel sterk concurrerend werkt op de prijzen die voor de eigen
Produkten gemaakt kunnen worden. Met het opvoeren van de produktie ter plaatse
wordt dan een breder doel bereikt.
Op verzoek van de FAO werd ten laste van het United Nations Development Program in Brazilië een Consultancy on Farm Mechanization uitgevoerd. Door afdamming ten behoeve van waterkrachtwinning in de Sao Francisco Rivier is het natuurlijk bevloeiingsregime verstoord. In samenwerking met de Wereldbank en de Ontwikkelingsmaatschappij CODEVASF van de Braziliaanse Overheid wordt het gebied
opnieuw ingericht. Met name ten aanzien van de grondbewerking en de daarbij te
gebruiken machines wordt de aanwezige deskundigheid van ons Proefstation daarbij ingezet. Ook hierbij komt de multidisciplinaire opstelling van het Proefstation
goed tot haar recht. Het inzetten van onze deskundigen betekent, dat automatisch
een opening ontstaat naar de overige instellingen voor landbouwkundig onderzoek
in Nederland (voornamelijk DLO-instituten) en dat door de contacten met onze
landbouwattaché in Brazilië tevens de mogelijkheden worden bezien in hoeverre het
Nederlandse bedrijfsleven bij deze ontwikkelingen betrokken kan worden.
Op verzoek van het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken is op het terrein van de aardappelen deskundige
begeleiding gegeven bij de inspectie van hulpprojecten in Bangladesh, Sri-lanka en
Noord-Jemen. In Egypte is nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor de suikerbietenteelt op gronden die door bevloeiing een hoger zoutgehalte hebben gekregen.
Ook werden op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheden van de aardappelteelt in Pakistan bestudeerd. Daarbij werd nagegaan in hoeverre onderzoek nodig is en op welke wijze dit dan uitgevoerd moet worden.
Een andere vorm van contact bestaat bij voorbeeld uit het intensief begeleiden van
het werk van het Malang Research Institute for Food Crops in Indonesië. Onderzoekers van deze instelling komen regelmatig naar ons land om zich van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te stellen.
Een activiteit die zich hier in Nederland afspeelt, is het organiseren en geven van
cursussen. Bij de International Course on Vegetable Growing met 23 deelnemers uit
20 landen - gehouden op 9 augustus t/m 13 november - is het aandeel van het
Proefstation erg groot geweest. Dit zowel wat de opzet, coördinatie en leiding betreft als de uitvoering.
Algemeen
Zoals hier boven is aangegeven, worden op vele manieren over de landsgrenzen
contacten onderhouden. De doelstellingen hierbij lopen sterk uiteen. Datgene wat in
het begin al is geconstateerd, namelijk de vele disciplines van waaruit gewerkt wordt,
vormt hiervoor een belangrijke basis. Daarnaast draagt de inmiddels opgebouwde
kennis en ervaring bij de medewerkers van het Proefstation sterk bij aan de intensivering van de internationale contacten.

Teeltonderzoek - Akkerbouw
Themadag consumptie-aardappelen
Enkele jaren geleden is het PAGV begonnen met het organiseren van themadagen.
Nadat hierin eerder de teelt van tarwe en de vruchtwisseling zijn behandeld, stond
dit keer de consumptie-aardappel centraal.
Op woensdag 8 december zijn rondom het thema "Optimalisering van de teelt" een
vijftal inleidingen gehouden, door een drietal medewerkers van het PAGV, ir. C.B.
Bus, ir. C D . van Loon en ing. A. Schepers en door ir. J.C. Hesen van het IBVL te
Wageningen en dr. ir. L.A.H, de Smet van de Stiboka te Wageningen.
Vervolgens werd door ir. S. Meerman van C A . Groningen aangegeven hoe de voorlichtingsdienst nieuwe wegen heeft ingeslagen om onderzoekresultaten snel naar de
praktijk te brengen.
In zijn openingswoord noemde de directeur van het PAGV het een goede zaak om
regelmatig door middel van een themadag zaken voor een breder publiek aan de
orde te stellen, welke hetzij betrekking hebben op onderwerpen van afgesloten
onderzoek, hetzij verschillende aspecten belichten van een actueel onderwerp.
Optimalisering van de teelt
Optimalisering van de teelt houdt in het benutten van de mogelijkheden om de
geldelijke opbrengst per ha van consumptie-aardappelen op een hoger niveau te
brengen. Verhoging van de bruto kg-opbrengst resp. van de netto afleverbare opbrengst, verbetering van de kwaliteit en verlaging van de produktiekosten vormen
wegen die naar het beoogde doel kunnen leiden.
Verhoging bruto kg-opbrengst
Bij de verhoging van de bruto kg-opbrengst vormt de vochtvoorziening van het
gewas vaak een knelpunt. Een niet goed ontwikkeld wortelstelsel of een onvoldoende wortelactiviteit zijn er dikwijls oorzaak van dat vocht in de grond ongebruikt blijft.
Alle maatregelen die een goede structuur van de grond bevorderen en die bodemverdichting tegengaan, bevorderen indirect de vochtvoorziening van het gewas.
Ook de bemesting is een belangrijke opbrengstbepalende factor. In de praktijk hebben we nog steeds moeite met de stikstofbemesting. Ondanks de bestaande mogelijkheid om de in het voorjaar aanwezige hoeveelheid bodemstikstof door middel van
grondanalyse vast te stellen, blijft het een moeilijke zaak om al vóór het poten de
hoeveelheid stikstof te bepalen die het gewas nodig heeft. Bij de vaak hoge giften
die nodig zijn bij een ras als Bintje, komt devraag op in hoeverre deling wenselijk is.
Als kort voor het poten giften van 250 kg en meer per ha nodig zijn, verdient het de
voorkeur om b.v. % vóór het poten en de rest direct na het aanaarden te geven.
Momenteel is bij het PAGV in onderzoek in hoeverre een deling verantwoord is,
waarbij ook later in het seizoen nog stikstof wordt gegeven.
Gezond pootgoed, dat goed voorbehandeld de grond in gaat vormt in alle gevallen
een goede start. Voor de zwaarste gronden kan goed (in licht) voorgekiemd pootgoed een aanzienlijke opbrengstverhoging geven ten opzichte van andere wijzen
van voorbehandeling.
Ten aanzien van de teeltfrequentie blijkt uit onderzoek op "De Schreef", dat een ras
als Bintje duidelijk lagere opbrengsten geeft naarmate vaker op hetzelfde perceel
aardappelen worden geteeld. Er wordt bij het landbouwkundig onderzoek veel aandacht besteed aan het opsporen van de oorzaken van dit verschijnsel.
Weffo afleverbare opbrengst
Het gedeelte van de bruto-opbrengst dat als consumptie-aardappelen kan worden
afgeleverd hangt onder meer af van het uitvalpercentage, het rooiverlies en van het
gewichtsverlies tijdens de bewaring.
Uitval kan voorkomen in de vorm van ondermaat (Rhizoctoniabestrijding!), groene
7

knollen (rugvorm!) en groeischeuren alsmede andere knolmisvormingen. De belangrijkste oorzaken van knolmisvorming zijn groeistoringen als gevolg van een onregelmatige vochtvoorziening, een te wijde plantafstand en Rhizoctonia.
Rooiverliezen kunnen worden beperkt door teeltmaatregelen, zoals het streven naar
correcte aansluitrijen en midden in de rug staande planten. Verder is een juiste
afstelling van loofklapper en rooimachine van belang.
Gewichtsverliezen tijdens de bewaring kunnen onder meer worden veroorzaakt door
een niet tijdige behandeling met kiemremmingsmiddelen en door te veel ventileren.
Kwaliteit afleverbaar produkt
Het streven naar kwaliteitsverbetering is in tweeërlei opzicht een goede zaak voor de
boer. In de eerste plaats wordt onze concurrentiepositie t.o.v. andere exporterende
landen in Europa erdoor versterkt, hetgeen de afzetmogelijkheden vergroot. Daarnaast is er een direct prijsvoordeel te behalen met een goede kwaliteit, indien wordt
uitbetaald naar kwaliteit, hetgeen op steeds ruimere schaal wordt toegepast.
De kwaliteit van consumptie-aardappelen komt tot uiting in een groot aantal eigenschappen, zoals sortering, blauwgevoeligheid, beschadiging, gehalte aan reducerende suikers, etc.
Voor wat betreft de maatsortering zien wedelaatstejarenvoortdurend flinke prijsverschillen tussendezgn.fritesmaatendeconsumptiemaat bijhetrasBintje.Dit iseengevolg van de grote - en nog steeds toenemende - vraag naar frites-aardappelen.
Inwendige knolgebreken als blauw, oogst- en transportbeschadiging en poederbrand doen afbreuk aan de kwaliteit van zowel tafelaardappelen als van aardappelen bestemd voor de verwerkende industrie. De maatregelen om het optreden van
deze gebreken te beperken zijn langzamerhand overbekend, maar krijgen helaas in
de praktijk nog lang niet altijd voldoende aandacht. Een laag gehalte aan reducerende suikers in de knol is gewenst met het oog op de kwaliteit van frites en chips.
Verlaging van de kosten
Spectaculaire verlagingen van de produktiekosten lijken niet mogelijk, maar toch
zijn er bij diverse kostenposten besparingen denkbaar.
Het is zaak om "op de kleintjes te letten". Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het
afsluiten van meerjarige contracten voor de voorziening met pootgoed. Verder blijkt
er in de praktijk in veel gevallen meer kali en fosfaat te worden gestrooid dan nodig
is. Als bij de Phytophthorabestrijding in plaats van het veelal gebruikelijke systeem
van één wekelijkse bespuiting, meer op de weersomstandigheden wordt gelet, dan
kan het aantal bespuitingen worden beperkt met tenminste 3 à 4 keer.
De mechanisatie van de aardappelteelt vraagt zeer hoge investeringen. Vanaf grondbewerking tot en met het inbrengen van de aardappelen in de bewaarplaats is een
investering in werktuigen nodig van ca ƒ 175.000,-. Dit betekent ca ƒ40.000,- op
jaarbasis. Een zo hoog bedrag is alleen verantwoord bij een groot aantal ha's aardappelen. Meer dan ooit is dan ook samenwerking geboden of in plaats van zelf
investeren het inschakelen van de loonwerker.
Ook bij de bewaring zijn besparingen mogelijk, onder meer door uitsluitend te ventileren in perioden dat de temperatuur van de buitenlucht lager is dan die van de
aardappelen.
Tenslotte wordt bij het opwarmen van aardappelen vóór aflevering dikwijls veel energie verspild, doordat de ruimte waarin intern wordt geventileerd veel te groot is of
doordat te veel buitenlucht wordt aangevoerd.
Bodemkundige beperkingen voor de teelt
Tijdens de themadag consumptie-aardappelen is onder meer dieper ingegaan op de
rol van de bodem als medebepalende factor voor opbrengst en kwaliteit. In het
bijzonder werd het effect van storende ondergronden en van bodemverdichtingen
belicht.
Bodemverdich tingen
De ontwikkelingen in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog hebben geleid tot
een sterke mechanisatie, waarbij het berijden van de grond een algemeen verschijn-

sel is geworden. Hierdoor treden verdichtingen op in en onder de bouwvoor. De
belangrijkste vormen van bodemverdichtingen zijn de ploegzool en voorjaarsverdichtingen in de bouwvoor.
De ploegzool ontstaat na een aantal jaren van grondbewerking op dezelfde diepte
met b.v. een ploeg of een frees. Hierbij kan bovendien versmering van de grond
optreden. Op lichtere (lutumarme) gronden ontstaan eerder ploegzolen en komen
meer ploegzolen voor dan op zwaardere (lutumrijke) gronden. Vooral in lichtere
grond kunnen bodemverdichtingen zich beter handhaven. In zwaardere gronden
kunnen ploegzolen door optredende krimp in droge perioden en door vorstwerking
in de winter gemakkelijker verdwijnen. Enkele, voor de plantengroei belangrijke
eigenschappen van de ploegzool zijn:
- de geringe diffusiesnelheid voor lucht, waardoor ook in de horizonten eronder
zuurstofgebrek kan ontstaan;
- een hoge mechanische weerstand, die belemmerend werkt voor de wortelgroei.
Het berijden van het land in het voorjaar met machines levert vaak verdichte laagjes
in de bouwvoor op, op een diepte van 5 à 15 cm beneden maaiveld. Is onder natte
omstandigheden gewerkt, dan ontstaan er ook versmeringen, veelal op zaai- of
pootdiepte. De versmeerde grond droogt later op als harde kluiten, die o.a. belemmerend zijn voor een goede wortelontwikkeling, vooral bij aardappelen.
Storingen in de ondergrond
Profielgebreken in de ondergrond kunnen in hoofdzaak onderscheiden worden in
ondiepe zandlagen en ondergronden met veel zandige laagjes en lagen, ondiepe
zware kleilagen met ongunstige eigenschappen en ondiepe veenlagen. Al deze
ondergronden zijn door aardappelen slecht te bewortelen.
In humusarm zand, zoals dat in de ondergrond van plaatgronden voorkomt, worden
de groeibelemmeringen veroorzaakt door mechanische weerstand.
Bewortelbaarheid
Het wortelstelsel van aardappelen staat in de literatuur als vrij zwak bekend. De
wortelgroei bij aardappelen wordt al beperkt door geringe in het bodemprofiel voorkomende storingen, zoals verdichtingen in en onder de bouwvoor. Bij verschillende
gronden gaan aardappelwortels niet dieper dan 30-35 cm, maar bij gunstiger profielen is de bewortelingsdiepte veel groter. Gaan we van een min of meer ideaal bodemprofiel uit, dan kunnen aardappelwortels tot wel 1,25 m diep wortelen.
In het algemeen zijn homogene zavel- en kleigronden tot diep in de ondergrond te
bewortelen. Ook profielen waarvan boven- en ondergrond uit zware klei zijn opgebouwd, die goed ontwaterd zijn en een goede structuur hebben zijn diep bewortelbaar.
Bij de groep lichte klei- en zavelgronden komen evenwel profielverlopen voor, waarvan de ondergrond voor aardappelen niet volledig te bewortelen is. Het blijken dan
gronden te zijn, waarvan de ondergrond uit een sponsstructuur bestaat. Het totale
poriënvolume van deze structuur is voldoende groot, maar dit type ondergrond
bevat weinig of geen verticaal verlopende gangen en poriën.
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken, dat voor de doorwortelbaarheid van
de grond een voldoende aantal poriën met een diameter van 0,2 mm en groter
aanwezig moet zijn. In dergelijke poriën kan de top van een wortel doordringen en
kan de secundaire diktegroei zonder te veel weerstand te ondervinden, plaatsvinden.
Voorts is de indringingsweerstand van belang.
Resultaten van onderzoek naar de invloed van verdichtingen op de beworteling van
consumptie-aardappelen op zavelgronden tonen aan dat ploegzolen met een indringingsweerstand van 2 à 2,5 MPa, gemeten bij veldcapaciteit, niet bewortelbaar zijn.
Deze indringingsweerstand blijkt dan overeen te komen met 39 à 40 volumeprocenten aan poriën en een volumegewicht van 1,6.
Ploegzolen en profielstoringen opheffen?
De beperkingen door storende ondergronden zou men kunnen opheffen door het
uitvoeren van grondverbeteringen, zoals bijv. bij plaatgronden. Het zijn ingrepen, die
meestal niet door de grondgebruiker zelf worden uitgevoerd.
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Wat de bodemverdichting betreft zou het advies kunnen luiden: "Probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen". De voorjaarswerkzaamheden zou men onder de meest
gunstige omstandigheden moeten uitvoeren. Het voorkomen van ploegzolen bij de
huidige mechanisatie is aanmerkelijk moeilijker te realiseren. Als de ploegzool er
eenmaal is, doet de vraag zich voor of we deze moeten opheffen of niet. Allereerst
dienen we na te gaan of het veel zin heeft om ploegzolen waarvan de horizonten en
lagen eronder niet bewortelbaar zijn, te breken. Het betreft hier niet alleen gronden
met storende ondergronden, maar ook lichte klei- en zavelgronden zonder een verticaal doorlopende gangenstructuur in de ondergrond. De ondergrond van de eerste
gronden is behalve voor aardappelen ook niet bewortelbaar voor andere landbouwgewassen, terwijl die van de laatste gronden wel bewortelbaar is voor granen, suikerbieten, etc. Ook de ploegzool van de laatste gronden, wanneer deze niet te sterk
verdicht is, is veelal nog wel doorwortelbaar voor die gewassen. Het breken van de
ploegzool op deze gronden levert dan ook weinig winst op, hetgeen uit proeven op
de proefboerderij Westmaas duidelijk is gebleken. Wil men op dergelijke gronden
verbeteringen aanbrengen voor aardappelteelt, dan zal ook de ondergrond los gemaakt moeten worden.
Om na te gaan in hoeverre dit laatste verantwoord is, zijn in het zuidwesten enkele
proeven aangelegd. Uit voorlopige gegevens blijkt nu al, dat dit voor zeer lichte
zavelgronden, die over het algemeen meer slempgevoelig zijn, niet verantwoord is.
Op zwaardere gronden blijkt, dat deze na losmaken na verloop van tijd weer gaan
verdichten.
Het losmaken van ploegzolen in lichte klei- en zavelgronden, waarvan de ondergrond wel bewortelbaar is, dient in overweging te worden genomen. Welke apparatuur hierbij gebruikt moet worden, blijft hier buiten beschouwing. Wel kan worden
opgemerkt, dat het losmaken van ploegzolen onder de meest gunstige omstandigheden moet worden uitgevoerd, nl. onder droge omstandigheden na een vroege
oogst. Anders komt men "van de regen in de drup". Het bewerken van grond onder
de bouwvoor in een te vochtige toestand kan versmering en vervorming van het
bodemmateriaal met zich meebrengen. Voordat men tot breken van ploegzolen
overgaat, is deskundige voorlichting gewenst. Allereerst zal men zeker moeten
weten of er een ploegzool aanwezig is, en zo ja, in welke mate deze verdicht is, en
tenslotte zal men ook moeten nagaan of de horizonten en lagen eronder bewortelbaar zijn. Een eenmaal losgemaakte ploegzool gaat na verloop van enkele jaren
weer verdichten en zal dan opnieuw losgemaakt moeten worden.
Mogelijkheden om grotere knollen te telen
Het steeds grotere aandeel van de consumptie-aardappelen dat wordt verwerkt tot
frites, doet de vraag naar grote knollen, in de maat boven 50 mm, toenemen. Beïnvloeding van de sortering in de richting van grote knollen is bij het ras Bintje slechts
in beperkte mate mogelijk. Het streven naar een hoge kg-opbrengst per ha is het
beste middel om een hoog percentage grote knollen te verkrijgen. Een andere mogelijkheid biedt in principe de beperking van het aantal knollen per m2. Beïnvloeding
hiervan in de richting van minder en dus grotere knollen blijkt echter slechts in
beperkte mate, mogelijk.
Beperking van het aantal knollen per m2
Het aantal knollen per m2 hangt af van het aantal stengels per m2 en van het aantal
knollen per stengel. Verlaging van het aantal stengels per m2door vergroting van de
plantafstand in de rij, leidt tot een wat grover produkt. Komt men echter onder de
16-20 stengels/m2, dan is de kans groot dat een opbrengstderving optreedt. Bovendien neemt het % uitval - in het bijzonder bij de grote knollen - toe. Als gevolg
hiervan wordt vaak netto nauwelijks een grotere hoeveelheid grote knollen geoogst.
Een andere mogelijkheid om tot een grovere sortering te komen zou een beperking
van het aantal stengels kunnen zijn, maar dan bij een gunstiger stengelverdeling,
d.w.z. bij niet te grote afstanden in de rij.
Dit kan worden bereikt door:
- een kleinere potermaat te gebruiken;
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- een zodanige voorbehandeling van het pootgoed, dat het aantal stengels per
poter wordt beperkt.
Uit recent onderzoek is nog eens gebleken, dat met een kleine potermaat (28/35
mm) bij eenzelfde plantdichtheid als bij de maat 35/45 mm, weliswaar iets meer
grote knollen kunnen worden verkregen, maar dat dit gepaard gaat met een opbrengstdaling van ca 1-3 ton/ha. Vanwege de extra risico's van een kleine potermaat
onder ongunstige omstandigheden is dit dan ook geen perspectief biedend alternatief.
Onderzoek van de laatste jaren heeft eveneens aangetoond, dat de mogelijkheden
om op een praktische wijze het aantal stengels per poter te verlagen, dóór middel
van de methode van voorbehandeling, beperkt zijn. Het langzaam op laten lopen van
de temperatuur van koud bewaard pootgoed - zoals in de praktijk al vrij algemeen
wordt gedaan bij pootgoed voor de teelt van consumptie-aardappelen - al dan niet
gevolgd door in licht afharden, lijkt het meeste perspectief te bieden. Verder zijn er
aanwijzingen, dat een langdurige koude bewaring, vanaf enkele weken na de oogst
tot een paar weken voor het poten, minder stengels per poter oplevert.
Betekenis van het gehalte aan reducerende suikers voor de verwerkende industrie
Het reducerende suikergehalte in de knol is voor de verwerkende industrie van
essentiële betekenis. Het is mede bepalend voor de produktiekosten en voor de
kwaliteit van het eindprodukt. Dit geldt in het bijzonder voor chips,waar het gehalte
aan reducerende suikers niet boven de 0,25%van het vers gewicht mag liggen. Voor
de frites- en droogindustrie geldt als maximum een gehalte van 0,5%. Inverband met
de grote betekenis van de verwerkende industrie voor de afzet van de Nederlandse
consumptie-aardappelen, is het bijzonder gewenst dat aan bovengenoemde eisen
wordt voldaan.
Onmiddellijk na de oogst is het gehalte aan reducerende suikers in het algemeen op
een acceptabel laag niveau. Tijdens de bewaring kan deze situatie echter snel veranderen. Dit hangt af van het aardappelras, de rijpheid bij de oogst en de groeiomstandigheden.
Rassenkeuze
Vooral bij de Chipsindustrie is, in verband met het reducerende suikergehalte, de
rassenkeuze van groot belang. Er zijn rassen waarbij het reducerende suikergehalte
tijdens de bewaring veel minder stijgt dan bij andere. In een samenwerking van IBVL
met de aardappelverwerkende industrie, de Nederlandse Kwekersbond en het
RIVRO worden jaarlijks een groot aantal klonen en nieuwe rassen getest op hun
geschiktheid voor de verwerkende industrie. Hierbij vormt het reducerend suikergehalte een van de belangrijkste criteria.
Rijpheid knollen
De rijpheid van de knol is belangrijk voor het begin-suikergehalte en is tevens van
betekenis voor het verloop van dit gehalte tijdens de bewaring. Naarmate de aardappelen onrijper worden gerooid zijn de problemen met reducerende suikers tijdens
de bewaring groter.
Groeiomstandigheden
Hoewel de omstandigheden waaronder de aardappelen zijn gegroeid van invloed
zijn op het reducerende suikergehalte bij de oogst en tijdens de bewaring, is het erg
moeilijk om hieruit conclusies te trekken.
Wat de invloed van de bemesting betreft zijn de meningen verdeeld. De invloed van
de stikstofbemesting houdt zeer waarschijnlijk verband met de rijpheid van het gewas bij de oogst. Als de stikstofbemesting niet leidt tot een nog onrijp gewas bij de
oogst, is het effect op het gehalte aan reducerende suikers gering. De fosfaatbemesting lijkt het reducerende suikergehalte niet of nauwelijks te beïnvloeden. Ook het
effect van de kalibemesting is niet groot. In veel proeven leidde een toenemende
kalibemesting tot enige daling van het gehalte aan reducerende suikers.
Het algemene niveau van het reducerende suikergehalte kan van jaar tot jaar grote
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verschillen vertonen. Hoge en lage temperaturen, gebrek aan vocht, te vroege afsterving van het loof en het optreden van doorwas e.d. spelen hierbij een rol.
Bewaartemperatuur belangrijk
De belangrijkste factor om een voldoende laag niveau van het reducerend suikergehalte bij bewaarde aardappelen te bereiken is de bewaartemperatuur. Voor chipsaardappelen wordt een bewaartemperatuur aanbevolen van 8-10°C en voor de
frites- en droogindustrie 6-8°C. Bij bewaring met buitenluchtventilatie moet hiermee
rekening worden gehouden. Als wordt geventileerd met lucht die veel kouder is dan
de gewenste bewaartemperatuur treedt ongewenste ophoping van suikers op, hetgeen resulteert in een slechte bakkwaliteit. De lucht waarmee geventileerd wordt
mag daarom in principe niet meer dan 1°C (max. 2°C) beneden het vereiste temperatuurminimum liggen. Een waakthermometer in het luchtkanaal achter de ventilator
is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Het is verder aan te bevelen om de bewaarplaats zodanig in te richten, dat met
menglucht geventileerd kan worden. Bij de "warme" bewaring van aardappelen is
het gebruik van kiemremmingsmiddelen een vereiste. Dit kan met behulp van poedervormige-of vloeibare middelen. In het algemeen zijn de poedervormige middelen
zeer effectief om de kieming onder controle te houden. Bij ontvelde en wat vochtige
knollen bestaat echter het gevaar voor "poederbrand". Daarom worden op grote
schaal vloeibare middelen gebruikt. Bij deze laatste methode is het residu van
IPC/CIPC in de aardappelen lager.
Bij een te hoog gehalte aan reducerende suikers kan men, met wisselend resultaat,
door reconditionering bij hogere temperaturen deze suikers elimineren. Verwerking
binnen 1 à 2 dagen nadat de bewaarplaats gelost is, is in verband met de toename
van reducerende suikers na "behandeling" aan te bevelen.
Aspecten van de bedrijfshygiëne bij de consumptie-aardappelteelt
Het onderwerp bedrijfshygiëne bij de aardappelteelt staat tegenwoordig in het centrum van de belangstelling. Op deze bijeenkomst werden de facetten van bedrijfshygiëne belicht waarmee de teler van consumptie-aardappelen te maken heeft. Voor
deze sector zijn vooral de nematoden van belang en wel in het bijzonder het aardappelcyste-aaltje.
Aardappelcyste-aaltje
De besmetting met dit aaltje vindt plaats door transport van besmette aanhangende
grond met pootgoed of ander plantmateriaal, met werktuigen, gereedschappen, etc.
Uitbreiding van een eenmaal ontstane besmetting vindt plaats met elke teelt van een
vatbaar aardappelras. Teelt van een niet-waardplant doet de aaltjespopulatie dalen. '
Wanneer echter aardappelopslag in de volggewassen voorkomt kan, afhankelijk van
het aantal opslagplanten en de ontwikkeling ervan, de populatie op peil blijven of
zelfs toenemen.
Voorkomen van een aaltjesbesmetting is een uitermate belangrijke zaak. Dit kan
ondermeer door werktuigen en machines die ook op andere bedrijven opereren,
grondig te reinigen voor ze op het bedrijf komen. Verder kan runderdrijfmest van
bedrijven waar aardappelen gevoerd zijn, cyste-aaltjes bevatten. Het is daarom verstandig om vooraf de herkomst van de mest na te gaan.
Beperking uitbreiding besmetting
Beperking van de uitbreiding van een besmetting kan op verschillende manieren
gebeuren, nl door:
- toepassing van een ruime vruchtwisseling;
- teelt van resistente rassen;
- toepassing van grondontsmetting;
- aardappelopslagbestrijding;
- sorteer- en zeefgrond niet terug te brengen naar het perceel van herkomst, maar
naar elders af te voeren.
De aardappelopslagbestrijding is in dit opzicht een bijzonder belangrijke zaak. Niet
genoeg kan worden benadrukt, dat de bekende maatregelen, zoals beperking van
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rooiverliezen, cultivateren in plaats van ploegen na aardappelen en een intensieve
opslagbestrijding in volggewassen essentieel zijn.
Ten aanzien van de vruchtwisseling verdient de mogelijkheid van een 2op 8teelt in
plaats van 1op 4 nadere bestudering, d.w.z. 2 keer aardappelen direct na elkaar en
dan 6jaar andere gewassen. Zolang we nog met aardappelopslag te maken hebben
geeft dit systeem een minder snelle vermeerdering van cyste-aaltjes.
Andere ziekten
Bedrijfshygiëne bij de consumptie-aardappelteelt betekent ook het alert zijn op de
bestrijding van ziekten als Phytophthora, Rhizoctonia, natrot (Erwinia), Fusarium en
Verticillium.
Aan het voorkómen van een besmetting met Phytophthora kan men bijdragen door
onder meer afvalhopen met aardappelen tijdig te vernietigen en door een goede
aardappelopslagbestrijding.
Een doeltreffende Rhizoctoniabestrijding betekent niet alleen een regelmatiger opkomst, een hogere opbrengst en een betere knolvorm, maar beperkt ook het aandeel
ondermaatse knollen bij de oogst, hetgeen van belang is voor de aardappelopslagbestrijding.
Ten aanzien van bacterieziekten is onder meer van belang,dat bij aanwezigheid van
rotte knollen in het pootgoed geen Rhizoctoniabestrijding met vloeibare middelen in
de voorraadbak moet worden toegepast.
Verticillium is een ziekte, die soms flinke schade kan aanrichten door een vroegtijdige afsterving van het gewas. Daar de besmetting van de grond toeneemt door op
het loof voorkomende zgn. micro-sclerotiën, is verzamelen en verbranden van het
loof zinvol.
Tenslotte moeten grond- en gewasresten uit aardappelbewaarplaatsen worden verwijderd. Jaarlijks dienen deze ruimten tenminste bezemschoon te worden gemaakt.
Voorlichting als schakel tussen onderzoek en praktijk
De belangstelling van de Nederlandse akkerbouwer voor het gewas aardappelen is
groter dan voor elk ander akkerbouwgewas. Het is echter voor de individuele aardappelteler niet zo eenvoudig om zich alles wat op hem afkomt snel eigen te maken.
De landbouwvoorlichtingsdienst tracht hem hierbij zoveel mogelijk te helpen, waarbij de laatste jaren nieuwe werkwijzen zijn ontstaan. Met name betreft dit een vorm
van groepsvoorlichting via zogenaamde gewasstudieclubs. Een gewasstudieclub
bestaat uit een groep telers van ca 15 personen, die per jaar 5 à 6 keer bijeenkomt.
In de zomer om eikaars gewassen te bekijken, in de winter om de resultaten van
waarnemingen en ervaringen te bespreken. De voorlichter treedt op als begeleider
en stimulator van de groep.
De voornaamste doelstellingen van een gewasstudieclub zijn als regel:
- verdieping van de kennis van de achtergronden van de teelt;
- het doen van waarnemingen in het gewas;
- het toetsen van de eigen teeltwijze en de eigen ervaringen aan die van anderen;
- het eventueel in praktijk brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Een voorwaarde voor het succesvol funktioneren van een gewasstudieclub is, dat
alle deelnemers actief zelf bezig zijn.
Teneinde de eigen teeltwijze aan die van anderen te kunnen toetsen is het nodig om
hierin inzicht te verkrijgen. Pas nadat een analyse van de eigen teeltwijze is gemaakt,
kan doelgericht worden gewerkt aan het optimaliseren ervan. Om inzicht te krijgen
in de teeltwijze van de deelnemers is het nodig om het gewas een paar jaar intensief
te volgen. Daarbij worden de belangrijkste teelthandelingen genoteerd op speciale
teeltenquêteformulieren.
Een deel van de gegevens en waarnemingen kan worden gekwantificeerd en onderling met elkaar in verband worden gebracht. Uit de verzamelde gegevens ontstaat
een beeld van het groeiverloop, wat een basis vormt voor een analyse van de sterke
en zwakke punten van de teelt. Bovendien kunnen de gegevens die de verschillende
teeltenquêtes opleveren met elkaar worden vergeleken en getoetst aan een referentie-model. Als referentie-model kan bijvoorbeeld worden uitgegaan van een theore13

tisch gewenste optimale situatie. De gegevens hiervoor kunnen uit onderzoekresultaten worden afgeleid.
Nieuwe, perspectief biedende teeltmethoden kunnen ook op de hierboven geschetste wijze binnen het bedrijf of tussen bedrijven worden getoetst.
Verwerking gegevens
Het PAGV is in samenwerking met de voorlichtingsdienst bezig om de teeltenquêtes
zodanig op te zetten, dat geautomatiseerde verwerking mogelijk is. Voorwaarde
hierbij is wel, dat de enquêteformulieren nauwkeurig worden ingevuld.
Bespreking van de resultaten binnen de studieclub vormt de voorlopige afronding
van de enquête.
Vergelijking van de teeltgegevens met die van collega's is vaak een stimulans om
met des te meer interesse het volgende teeltseizoen in te gaan en te trachten de
zwakke punten weg te werken. Ook geven de conclusies nogal eens aanleiding om
binnen studieclubverband te experimenteren.
Voor de onderzoeker hebben deze gegevens uit de praktijk niet alleen statistische
betekenis, maar geven tevens waardevolle informatie voor lopend en toekomstig
onderzoek. Het onderzoek staat dus niet alleen ten dienste van de praktijk, maar het
omgekeerde is ook het geval.

Snijmaïsteelt: onderzoek en praktijk
De maïsteelt heeft inmiddels met 147.000 ha een belangrijke plaats in het Nederlandse bouwplan veroverd. Het onzekere van het "nieuwe gewas" in het begin van
de zeventiger jaren is er wel af. Snijmaïs wordt nu algemeen als een gemakkelijk,
oogstzeker en produktief voedergewas ervaren. Hieraan heeft ook het PAGV door
teeltonderzoek en voorlichtingsbegeleiding een duidelijke bijdrage kunnen leveren.
Helaas hebben we geen goed beeld van de ontwikkeling van het opbrengstniveau
sinds 1970, aangezien in de praktijk bij de oogst gewoonlijk geen opbrengst meer
wordt vastgesteld. Uit de beschikbare gegevens zien we dat vooral de laatste jaren
een duidelijke stijging van het opbrengstniveau (van gem. ca 12 naar 14ton ds/ha) is
opgetreden. Hierbij speelt het relatief gunstige weer van de laatste jaren ook een rol.
Anderzijds wordt de opbrengstontwikkeling gedrukt, omdat met de uitbreiding van
het areaal ook minder geschikte percelen voor de teelt in gebruik zijn genomen.
Daarnaast is de kwaliteit van het geoogste produkt verbeterd doordat, mede door
PAGV-onderzoek, veel meer in het juiste rijpingsstadium wordt geoogst, waardoor
o.a. de conserveringsverliezen geringer zijn.
Kenmerkend voor de maïsteelt is dat de teelt vrijwel volledig in loonwerk wordt
uitgevoerd, algemeen vrij veel drijfmest wordt aangewend en in toenemende mate
continuteelt wordt toegepast. Deze aspecten moeten ook in relatie tot de opbrengstontwikkeling worden bezien. De teeltkosten zijn ook in de maïsteelt de laatste jaren
sterk gestegen (loonwerk). Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, is een
verdere opbrengstverhoging noodzakelijk. Als we zien dat ook in de praktijk hier en
daar opbrengsten tot 20 ton ds/ha worden bereikt, dan moet de gemiddelde opbrengst nog wel te verbeteren zijn. Belangrijk hierbij is bovendien dat er juist de
laatste jaren beweging zit in de veredeling van hoogproduktieve rassen.
Produktievere rassen
Sinds 1970 is de rassenkeuze beheerst door slechts twee rassen, namelijk aanvankelijk Capella en LG11,later LG11 en Fronica. De laatste jaren echter zijn vele nieuwe
rassen opgenomen, waarvan enkele met een duidelijk hogere ds-opbrengst. Dat er
vooral de laatste jaren beweging zit in de veredeling van vroegrijpende, hoogproduktieve rassen is geïllustreerd in afb. 2. Hierbij is uit de RIVRO-rassenproeven
sinds 1971 jaarlijks de hoogste opbrengst van de rassenlijstrassen en van de nieuwe
nummers uitgezet tegen de opbrengst van LG11. Aanvankelijk zijn de verschillen
betrekkelijk gering, de laatste jaren daarentegen zeer aanzienlijk. Zo was in 1982 het
opbrengstverschil tussen het "beste" nieuwe nummer (AGRI-N-8163) en het nog
steeds belangrijke ras LG11 19% (3 ton ds/ha). De veredeling biedt dus nog goede
perspectieven.
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Afb. 2. Drogestofopbrengsten (ton/ha) van LG11 vergeleken met de hoogste opbrengsten
van rassenlijstrassen en nieuwe nummers (RIVRO-rassenproeven 1971-1982).

Opbrengstvermogen
Vooral de laatste jaren is wel gebleken dat maïs zeer hoge opbrengsten kan geven.
In proeven en op praktijkpercelen zijn opbrengsten tot 20 ton ds/ha bereikt. Er zijn
dus nog wel mogelijkheden o m de gemiddelde opbrengst, waarbij veelal gerekend
wordt met 12-13 ton ds/ha, verder op te voeren.
Teeltoptimalisatieproeven tonen dat ook bij een goede teeltuitvoering door extra
maatregelen (meer planten, meer en gespreide bemesting, meer gewasbescherming,
etc.) nog hogere opbrengsten mogelijk zijn. Het onderzoek richt zich nu op het
opsporen van deze beperkende factor(en).
Tabel 1. Teeltoptimalisatieproeven (ton ds/ha).

Vredepeel

normale teeltmethode
intensieve teeltmethode
intensief + bevloeiing

Lelystad

Heino

1981

1981 1982

1981

1982

16,0
17,0

18.5 14,0
19.6 15,2
- 18,8

15,1
16,7
16,9

18,4
19,5
19,4
15

Opbrengstvariatie
In vergelijking met andere gewassen worden de rijping en produktie bij maïs sterk
beïnvloed door weersomstandigheden. Hierdoor kunnen vrij grote jaarverschillen in
vroegheid en opbrengst voorkomen. Warme zonnige jaren, vooral in de eerste
maanden van de groei, zijn gunstig. Helaas komt dit op de droogtegevoelige zandgronden niet altijd tot uiting in hogere opbrengsten, omdat in zulke jaren vaak ook
droogte een rol speelt. Niet zelden wordt dit mede in de hand gewerkt door een
ondiepe beworteling als gevolg van bodemverdichtingen.
In minder gunstige jaren zien we juist problemen op de koude natte gronden en op
percelen met een slechte structuur. Dat maïs gevoelig is voor de bodemstructuur
blijkt o.a. uit tabel 2, waarin de opbrengsten op een perceel met goede en slechte
plekken zijn weergegeven. Dergelijke gronden blijken ook gevoeliger voor vroeg
zaaien, een onjuiste zaaibedberei-ding, etc.
Tabel 2. Invloed van de bodemstructuur op de ds-opbrengst (ton/ha) van snijmaïs;
Heeten, 1980.
zaaitijd 24/4
goede structuur
slechte structuur

14,4
9,6

6/5
13,8
10,7

16/5
12,7
7,9

Gezien deze wisselwerking tussen de factoren bodem en weer wordt het huidige
teeltonderzoek bewust op verschillende bodemtypen uitgevoerd.
Los van bovengenoemde opbrengstvariatie tussen jaren en bodemtypen zien we in
de praktijk grote opbrengstverschillen tussen min of meer vergelijkbare percelen.
Om in de oorzaken van deze opbrengstverschillen meer inzicht te krijgen, is in 1981
en 1982 in het CR-Hengelo samen met andere instanties een factoranalyse-onderzoek uitgevoerd. Dit kan mogelijk handvaten aanreiken voor gerichte voorlichting en
onderzoek over verdere optimalisatie van de teeltuitvoering. Uit de eerste voorlopige
resultaten komen o.a. de kwaliteit van het zaaibed, de vochtvoorziening, de zaaizaadkwaliteit, het zinkgehalte in de grond, etc. als belangrijke verklarende factoren
naar voren. Deze aspecten hebben nu ook in het teeltonderzoek alle aandacht.
Trage begingroei
Door de veelal lage temperaturen komt de maïsgroei in het voorjaar traag op gang,
waardoor in mei en juni een groot deel van het zonlicht niet wordt benut. De beginontwikkeling bepaalt echter in belangrijke mate de uiteindelijke opbrengst envroegrijpheid. De veredeling richt zich o.a. op een betere koudetolerantie. Daarnaast
spelen factoren als fosfaatvoorziening (rijenbemesting), zaaitijd, zaaibedbereiding,
zaadkwaliteit etc. een belangrijke rol. Het huidige PAGV-onderzoek richt zich hierbij
vooral op de zaaibedbereiding en op de invloed van dezaadkwaliteit in relatie tot de
kiemomstandigheden.
Uit samen met de LH uitgevoerd onderzoek blijkt dat verdichting van de bouwvoor
(aanrijden) vooral op gronden die gevoelig zijn voor zuurstofgebrek zeer ongunstig
is. Aandrukken met een vorenpakker komt als beste naar voren; vorenpakkers
worden in de praktijk steeds meer gebruikt.
De huidige kiemkrachtaanduiding voor maïs geeft vooral bij tijdig zaaien geen
goede maatstaf voor de veldopkomst. Samen met kwekers en het RPvZ wordt de
invloed van de zaadkwaliteit in relatie tot de kiemomstandigheden op de veldopkomst onderzocht, waarbij ook gezocht wordt naar betere kwaliteitstoetsen ter voorspelling van de veldopkomst. Dit aspect is des te meer belangrijk nu uit het factoranalyse-onderzoek en RIVRO-proeven blijkt dat een minder goede zaadkwaliteit ook
bij eenzelfde plantgetal tot een lagere opbrengst leidt.
Hoge drijfmestgiften
In de maïsteelt wordt vaak veel drijfmest gegeven. Uit het onderzoek met PR, IB en
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ICW blijkt dat de maïsgroei hierop gunstig reageert (hoogste opbrengst bij ca 200
ton driifmest/jaar) en de kwaliteit van de maïs (ook het nitraatgehalte) hierdoor
nauwelijks negatief wordt beïnvloed. Vergeleken met alleen kunstmest zien we bij
drijfmestaanwending zelfs een aanzienlijke opbrengstverhoging. De beperking ligt
echter in de bodem- en waterverontreiniging. Het huidige onderzoek richt zich vooral op de optimale afstemming van de aanvullende kunstmestgift (P-rijenbemestmg,
N-qift) Hierbij wordt ook het perspectief van nitrificatieremmers (DIDIN) bekeken.
De huidige bemestingspraktijk bij maïs biedt vaak wel mogelijkheden voor bespaAnderzijds wordt nagegaan of, ook bij lagere giften, tot een betere benutting van de
bemestingswaarde kan worden gekomen door een deel van de drijfmest in het gewas (injectie, slangen, infrezen, etc.) aan te wenden. Belangrijk is dat ook bij een
toekomstige beperking van de gift het positieve opbrengsteffect zoveel mogelijk
behouden kan worden. Deze activiteiten zijn gebundeld in een werkgroep drijfmestonderzoek.

Continuteelt
Een qroot deel van het maïsareaal (naar schatting ruim y3 deel) wordt jaarlijks op
hetzelfde perceel geteeld. Zoals elders is besproken, hoeft continuteelt, ondanks
een toename van het aantal Pratylenchusaaltjes, blijkens proeven niet te leiden tot
opbrengstverlaging, althans niet bij optimale teeltuitvoenng en gebruik van dnjf-
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Afb. 3. Na 5 à 6 jaar
continuteelt maïs problemen met hanepoot.
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mest. Deze "gezondmakende" werking van drijfmest, via o.a. minder aaltjes en wortelschimmels, kunnen we nog niet geheel verklaren.
Continuteelt speelt vooral op bedrijven waar wisselbouw met grasland het enige
alternatief vormt, maar dit biedt, nog afgezien van de kosten, weinig perspectief.
Dat de praktijk hier en daar vindt dat de opbrengst bij continuteelt achterblijft, ligt
waarschijnlijk aan de gevolgen van begeleidende teeltmaatregelen,zoals verdichtingen en structuurbederf door zware oogstmechanisatie, drijfmestaanwending onder
slechte omstandigheden, etc. In 1982 is onderzoek gestart naar de optimale teeltwijze bij continuteelt, waarbij met name de bodembehandeling in de winter aandacht krijgt.
Overigens kan continuteelt op den duur wel extra problemen geven. Afgezien van
genoemde aaltjes en structuurschade neemt ook de veronkruiding toe, met name
door kweek, hanepoot en haagwinde. Bovendien zien we steeds meer resistentie
tegen het goedkope middel Atrazin optreden. Dit betekent o.a. aanzienlijk hogere
kosten voor de onkruidbestrijding. Mede hierdoor wordt de laatste jaren onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in combinatie
met rijenbespuiting. Interessant is dat mechanische bewerking (met name frezen) in
maïs in vele gevallen een gunstig effect blijkt te hebben op de opbrengst. Momenteel
wordt gezocht naar de oorzaken hiervan, om gericht te kunnen adviseren over dit
effect.
Loonwerkersteelt
De maïsteelt is een volledige loonwerkersteelt. Bovendien is de maïsteler veelal
weinig teeltbewust. Dit werkt een uniforme teeltuitvoering en rassenkeuze in de
hand: de maïsteelt is dan ook een soort "eenheidsworst" geworden. Voor een optimaal teeltresultaat is - gezien de verschillen in bodemtype en teeltomstandigheden veel meer een perceelsgerichte benadering gewenst. Dit geldt voor de grondbewerking, rassenkeuze, rijenbemestingsgift, zaaidichtheid en onkruidbestrijding, maar
ook voor de zaai- en oogstvolgorde die vaak meer door de route van de loonwerker
worden bepaald dan door de geschiktheid van de grond en de rijping van het gewas.
Deze aspecten bieden een duidelijke mogelijkheid voor teeltoptimalisatie, al is deze
gang van zaken niet eenvoudig te veranderen. Hier ligt vooral een voorlichtingstaak;
acties als de Maïsolympiades in CR-Hengelo werken hierbij gunstig.
Anderzijds trachten we het idee van gewasstudieclubs, dat in de akkerbouw een zeer
efficiënte voorlichtingsmethode is gebleken, ook in de maïsteelt van de grond te
krijgen. Daartoe is een waarnemingsformulier ontworpen, waarvan het PAGV de
gegevens centraal zal verwerken en analyseren.
Handel in snijmaïs
Naar schatting 40.000 ha maïs wordt geteeld voor derden. Deels wordt dit areaal, al
dan niet via bemiddeling van voerbanken, afgezet aan naburige veehouders. Vooral
de laatste jaren speelt hierbij ook de commerciële handel een belangrijke rol. Een
groot probleem hierbij vormen de opbrengst- en ds-gehaltebepaling als basis voor
de waardebepaling van het gewas. Uit PAGV-onderzoek blijkt dat bij de huidige
praktijk vrij grote afwijkingen kunnen voorkomen. Samen met enkele voerbanken is
een eenvoudige schattingsmethode via het geoogste volume (aantal wagens x
wageninhoud) ontwikkeld, die ook zonder bepaling van het ds-gehalte een relatief
goede schatting van de ds-opbrengst geeft. De normen voor het ds-gewicht/m 3
moeten door nader onderzoek nog verder verfijnd worden.
Anderzijds bieden ook electronische weegwagens (bv 1per oogsttrein) perspectief.
De introductie van dergelijke wagens, die voor meerdere doeleinden nuttig kunnen
zijn, wordt door de extra kosten (ca f 15.000,-) voorlopig nog beperkt. In dit verband
vormt ook de bepaling van het ds-gehalte van een perceel of kuil een probleem.
Maïs is een heterogeen produkt van kolven (±50% ds) en vegetatieve delen (±20%
ds). Iets te veel kolf in het monster geeft een overschatting van het ds-%. Afwijkingen van 1%in ds-gehalte zijn heel normaal; bij eenverse opbrengst van 50ton/ha is
dit echter wel 500 kg ds/ha. Bij de gebruikelijke boormonsters in de kuil blijkt vooral
bij natte maïs het ds-% aanzienlijk overschat te worden. In werkgroepverband
(Oosterbeek, PR, PAGV, CEBECO, LH) wordt gezocht naar andere boren en naar
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goede methoden voor het nemen van een representatief plukmonster. Deze problematiek rond de opbrengstbepaling en de bemonstering wordt momenteel in de
maïshandel sterk onderschat.
Regionaal onderzoek
Tot voor kort moest de uitvoering van het maïsonderzoek op de regionale onderzoekcentra deels (zaaien, oogsten) vanuit het PAGV in Lelystad geschieden. Door
aanschaf van eigen mechanisatie op een tweetal ROC's (Heino en Cranendonck) is
er meer ruimte voor teeltonderzoek in maïs gekomen. Ook komen er de laatste jaren
veel meer vragen en proefvoorstellen vanuit de regio dan voorheen. Toch is het
regionale onderzoek (volledig op kosten van de regio) bij maïs nog vrijwel nihil, dit
in tegenstelling tot het onderzoek aan andere akkerbouwgewassen, waarbij op de
ROC's het aandeel van het regionale onderzoek ruim 50% bedraagt. Dit aspect
vraagt stellig meer aandacht, wil het teeltonderzoek bij maïs in de toekomst adequaat kunnen bijdragen aan de noodzakelijke opbrengstverhoging.
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Teeltonderzoek Vollegrondsgroenten
Eisenvoordejaarrondcultuur vanwitlof
Zoals velen op de Floriade 1982 hebben kunnen aanschouwen, behoort de produktie
van witlof nu ook in de zomermaanden tot de mogelijkheden. Dat de praktijk dit
onderkent, blijkt wel uit de veilingaanvoer van witlof in de maanden juni t/m
augustus, die is toegenomen van 37 ton in 1978 tot 381 ton in 1982. Vooral de
aanvoer in de maanden juni en juli is sterk gestegen. Voordat men in de zomermaanden lof kan oogsten met een goede kwaliteit, bij een voldoend hoog produktieniveau, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Welke voorwaarden dit
zijn, is in de laatste jaren door onderzoek van het PAGV, waarin ook het Sprenger
Instituut heeft deelgenomen, vastgesteld.
Bewaarcondities
Voor bewaring van de wortels van eind januari tot begin mei, is gebleken dat een
bewaartemperatuur van 0°C goed voldoet. De relatieve luchtvochtigheid moet
minimaal 95 à97%bedragen. Zelfs dan is het meestal noodzakelijk om het produkt 1
à 2 keer per week te bevochtigen, met de hand of met aangebrachte regenleidingen.
Regelmatige controle op uitdroging is eenvereiste, daar bij gewichtsverliezen boven
5% reeds produktievermindering gaat optreden. Door het blad bij het rooien van de
wortels wat langer af te klappen (3-4 cm), voorkomt men te snelle indroging van het
groeipunt.
Tijdens de bewaring mag het C0 2 -gehalte van de cellucht maximaal 2% bedragen.
Daarboven (tot 6% C0 2 ) wordt de spruitgroei tijdens de bewaring enigszins geremd,
terwijl bij het forceren van deze wortels een lichte produktie- en kwaliteitsverminde-
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Afb. 4. Bewaring van witlofwortels in palletkisten bij -1°C. PAGV-Alkmaar, juli 1982.
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ring optreedt. Ook neemt de kans op de vorming van zijspruiten ("spranken") toe.
Normaliter zal het C0 2 -gehalte van de cellucht nooit boven 1 à 2% stijgen, daar
meestal voldoende lek aanwezig is. In tamelijk luchtdichte (bijv. nieuw geïnstalleerde) koelcellen moet een voorziening voor luchtverversing worden aangebracht met
de mogelijkheid om de celinhoud per etmaal 6-8 keer te verversen.
Indien de wortels langer dan tot ca half mei worden bewaard,wordt daarvoor (reeds
vanaf het rooien) een bewaartemperatuur van -1°C geadviseerd. Dit houdt in dat
men voor deze wijze van opslag een aparte koelcel nodig heeft. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat met op deze wijze bewaarde wortels een jaarrondcultuur kan
worden gerealiseerd. Voor een succesvolle, langdurige bewaring bij -1°C is, naast
een zeer goede wortelkwaliteit, het voorkómen van uitdroging een harde eis. In
principe is dat mogelijk door een hoge relatieve luchtvochtigheid en een klein circulatievoud in te stellen. Daarnaast is het noodzakelijk om ca 2 keer per week het
produkt te bevochtigen. Bij bewaring in palletkisten, zo mogelijk ook dewanden van
de kisten en de vloer van de koelcel natmaken.
Hoeveel vocht er moet worden toegevoegd, zal op ervaring moeten berusten. In
hoeverre bij bewaring in palletkisten bekleding met plastic folie uitdroging voorkomt, is momenteel in onderzoek.
Voordat men bij -1°C bewaarde wortels opzet, is het noodzakelijk om deze minimaal
6 à 8 dagen te "ontdooien" bij ca 3°C. Bij losgestorte opslag zal men de gehele cel
naar 0°C moeten brengen, alvorens opzetten mogelijk is.
Hoewel het hoogst gemeten vriespunt van de witlofwortel ca -2,5°C is, is een betrouwbare meting van de temperatuur een vereiste. Electronische meting daarvan
met meerdere voelers op verschillende plaatsen in de cel, verdient de voorkeur.
Bij bewaring tot in september, werd in 1982 te Alkmaar een bewaarverlies (in %van
het aantal) geconstateerd van 1,3-9%, met een gemiddelde van 5,2%over 7 palletkisten. Deze bewaarverliezen waren hoofdzakelijk het gevolg van indroging bovenop en
langs de wanden van de palletkisten. Ook was de plaatsing van de kisten in de cel
van invloed.

Afb. 5. Lof van bij -1°C bewaarde wortels, cv Tardivo. PAGV-Alkmaar, half september
1982.
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Zomertrek
Wil men in de zomer witlof produceren, dan dient men behalve over optimaal bewaarde wortels, ook te beschikken over een geklimatiseerde trekruimte. De forceerruimte dient goed geïsoleerd te zijn en moet bovendien kunnen worden gekoeld.
Aan de hand van praktijkervaringen is door het Consulentschap voor de Tuinbouw
te Hoorn een advies opgesteld betreffende de gewenste koelcapaciteit en de minimale luchthoeveelheid. De vereiste koelcapaciteit wordt gesteld op 22 Watt per m2
trekoppervlakte bij +2°C verdampingstemperatuur en een t v van 10 tot 12 K. De
ventilatorcapaciteit moet dan minimaal 15 x de inhoud van de cel per uur zijn, bij
een tegendruk van 200 Pa.
Uit de eerste onderzoekgegevens komt naar voren dat men in mei/juni met goede
resultaten kan forceren bij 11à 12°C luchten 15à 16°C water om daarna (vanaf juli)
over te gaan naar 10 a 11°C lucht bij 14 à 15°C water. Er zijn tobnu toe redelijke tot
goede resultaten behaald met de cultivars Viproda, Liber L.O. en Tardive Tot zelfs
half september konden op onderzoekniveau met bij -1°C bewaarde wortels lofopbrengsten worden behaald van 30-35 kg/m 2trekoppervlak bij een redelijke tot goede
kwaliteit en een pitlengte van 35-50%. Wel wordt dit lof na eind augustus wat spits
van vorm en dakpansgewijs van opbouw. Dit lof heeft echter geen last van roodverkleuring.
Het ziet er naar uit dat het lof van deze produktiemethode tot begin september, ook
in bedrijfseconomisch opzicht, kan concurreren met het lof van wortels die met
behulp van plastic folie of door uitplanten vervroegd zijn.

Augurk: aanpassing van de teelttechniek aan de
eenmalige machinale oogst
In de meeste volledig vrouwelijk bloeiende cultivars treedt onder "stress'-omstandigheden vooral in de eerste oksels mannelijke bloei op. Dit is een zeer storende
factor voor de toepassing van chemisch geïnduceerde parthenocarpe vruchtzetting.
In kasproeven met kunstmatig opgewekte mannelijke bloei zijn positieve resultaten
verkregen van een behandeling met ethrel in het kiembladstadium. Grondbehandeling bleek daarbij effectiever te zijn dan plantbehandeling.
In een veldproef in 1981 deed zich de "gelukkige" omstandigheid voor dat in de
onbehandelde objecten meer dan 20%van de planten één of meer mannelijke bloemen produceerden. Nog voor de bloei zijn van deze planten de mannelijke bloemen
verwijderd. Daarmee is de storende invloed van bestuiving op de behandelde planten voorkomen. In de met ethrel behandelde objecten kwam op een sporadische
uitzondering na geen mannelijke bloem voor. De opbrengstgegevens van deze proef
zijn samengevat in tabel 3.
Tabel 3. Opbrengst per ha in relatie tot ethrelbehandeling met chemisch geïnduceerde parthenocarpe vruchtzetting.
Andrea

RS 79068

dosering

aantal

ton/ha

aantal

ton/ha

10 cc 0 ppm per plant
240 ppm grondbehandeling
480 ppm grondbehandeling
240 ppm plantbehandeling
480 ppm plantbehandeling

387.000
346.000
328.000
252.000
100.000

17,4
14,6
15,0
9,6
3,1

342.000
296.000
289.000
135.000
26.000

16,4
14,6
14,5
7,4
1,2

De opbrengstreductie bij de grondbehandelingen bedroeg voor beide rassen ongeveer 15%. Bij de plantbehandeling was de opbrengst bij de laagste concentratie bij
Andrea al 35% lager, en voor RS 79068 zelfs 60%. Naast groeivertraging speelt ook
bloemabortie hierbij een rol.
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In een veldproef in 1982 is gewerkt met aanzienlijk lagere hoeveelheden en concentraties ethrel op de cultivar Andrea. Door vermindering van de lichthoeveelheid tot
11% van de natuurlijke hoeveelheid is mannelijke bloei opgewekt. In tabel 4 is aangegeven in welke mate de kunstmatig geïnduceerde mannelijke bloei door ethrelbehandelingen kon worden onderdrukt.
Tabel 4. Percentage planten met mannelijke bloemen in augurkenplanten behandeld
met ethrel in het kiembladstadium.
0 ppm
4 cc ethrel/plant 1 '
8 cc ethrel/plant

25,5 %
25,0 %

150 ppm 200 ppm 250 ppm
11 %
2,7 %

9,4 %
5,4 %

6,7 %
2 %

1) de spuitbreedte was 50 cm
Uit deze proef blijkt dat naast de concentratie ook de hoeveelheid ethrel van grote
invloed is op de mate waarin mannelijke bloei kan worden teruggedrongen. Een
concentratie van 250 ppm, verspoten naar een hoeveelheid van 8 cc per plant is het
meest effectief.
Tezelfder tijd is in een niet verduisterde proef, waarin geen mannelijke bloei optrad,
nagegaan wat het effect van de ethrelbehandelingen op de opbrengst is. Om een
eventuele invloed op de vroegheid vast te kunnen stellen, is de behandeling met
chloorflurenol op drie tijdstippen uitgevoerd.
Tabel 5. Aantal augurken per plant bij verschillende ethrelbehandelingen en chloorflurenolbehandeling op drie tijdstippen (4 cc ethrel per plant).
1e Cfn-beh.
0
ppm ethrel
150 ppm ethrel
200 ppm ethrel
250 ppm ethrel

4,9
4,4
4,8
4,6

2e Cfn-beh.
5,3
5,0
5,4
5,5

3e Cfn-beh.
8,2
8,4
9,1
8,2

Bij gebruik van deze hoeveelheid ethrel veroorzaakten de gebruikte concentraties
geen opbrengstreductie. Er kon evenmin een invloed van ethrel op de vroegheid van
het gewas worden aangetoond.

Invloed van oogsttijdstip op de opbrengst en de
kwaliteit van doperwten
Ongeveer een maand na aanvang van de bloei worden doperwten in een onrijp
stadium geoogst. De opbrengst neemt in dat stadium nog zeer snel toe. De keuze
van het oogsttijdstip laat men in de praktijk afhangen van het tenderometergetal
(Tm-getal). De oogst speelt zich normaal gesproken af in het traject Tm 100 - Tm
150. Bij Tm 100wordt eenjong produkt geoogst. Dezaadhuid en de cotylen zijn dan
nog zacht en er is nog geen sprake van meligheid. Later oogsten betekent een
hogere opbrengst, maar de kwaliteit wordt minder. Bij Tm 150 is het produkt in het
algemeen te melig; de cotylen en de zaadhuid zijn dan tevens te hard geworden. Met
behulp van de tenderometer kan op een eenvoudige wijze een indruk van de kwaliteit verkregen worden. Het tenderometer-getal wordt dan ook gebruikt als basis voor
de prijsstaffel bij de uitbetaling.
Het tijdstip van oogsten wordt vastgesteld door de commissionair of de industrie.
Het financiële resultaat voor de teler behoort niet van het oogsttijdstip af te hangen.
De praktijk heeft daarom gekozen voor een systeem waarbij de prijs die de teler
ontvangt, afhangt van het Tm-getal. De opbrengst en de prijs bij Tm 120 worden
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beide op 100% gesteld. Bij lage Tm is de relatieve opbrengst laag en de relatieve
prijs hoog. Bij hoge Tm is dit juist andersom.
In Nederland worden bijna uitsluitend fijne, rondzadige rassen geteeld. Uit kwalitatief oogpunt, maar ook vanwege het feit dat het opbrengstniveau van kreukerwten
hoger is, neemt de belangstelling voor gekreuktzadige rassen toe. Ook bij de
kreukerwten zijn rassen beschikbaar die fijnzadig zijn en voor een teelt in Nederland
in aanmerking komen. Punten die een rem betekenen op de overschakeling van
rondzadige- naar gekreuktzadige rassen zijn de naamgeving van het verwerkte produkt, het feit dat kreukerwten tot nu toe late rassen zijn en een gebrek aan kennis
over de landbouwkundige eigenschappen van de kreukerwten.
In 1980 t/m 1982 zijn op het PAGV-proefbedrijf in Lelystad oogsttijdenproeven uitgevoerd met de rondzadige rassen Evi en Ytar en de gekreuktzadige rassen Mini en
Starlette. Deze proeven werden gelijktijdig en op hetzelfde perceel gezaaid als de
gezamenlijke rassenproeven van PAGV, RIVRO en SI. De oogsttijdenproeven gebeurden in samenwerking met het Sprenger Instituut (SI). Door deze opzet is het
mogelijk om de resultaten van de proeven met elkaar te vergelijken en kunnen ze
voor elkaar ondersteunend werken. Het doel van de proeven was na te gaan welke
verschillen er eventueel bestaan in groeigedrag tussen rondzadige- en gekreuktzadige rassen en tussen fijnzadige - en zéér fijnzadige rassen. Met name zouden er
verschillen kunnen bestaan in stijging van het Tm-getal in aantal punten per dag,
relatieve opbrengsttoename t.o.v. de opbrengst bij Tm 120 en de kwaliteit per sortering.
In de drie proefjaren ontwikkelde zich bij alle vier betrokken rassen een zwaar
gewas. In 1980 en 1981 had het gewas nogal te lijden van Botrytis, in 1982 was de
juli-maand droog en warm en leverde Botrytis geen problemen op.
De proeven zijn steeds in de eerste helft van april gezaaid, met de 0yord proefveldzaaimachine, op een rijenafstand van 25 cm naar 60 planten per m2.
In tabel 6 zijn enige resultaten vermeld van de proef in 1982. Weergegeven zijn de
relatieve opbrengsttoename, de kg-opbrengst bij Tm 120 en het percentage platte
peulen bij Tm 120.
Tabel 6. Resultaten oogsttijden-proeven doperwten 1982.
ras

Evi
Ytar
Mini
Starlette

type

rond
rond
kreuk
kreuk

landelijke Staffel

Tm ongesorteerd produkt
opbrengst
—:—————-——-——-——— kg/are
100 110 120 130 140 150 jm 1 2 0
26
69
58
77

60
87
82
90

70 86

100
100
100
100

130
108
117
107

150
114
133
110

170 50
119 77
150 60
113 100

%
platte peulen
Tm 120
25
15
35
7

100 110 117 123

Tussen de rassen komen grote verschillen naar voren in opbrengstniveau en in de
toename van de opbrengst. Ook is er een grote interactie met het jaar. Wanneer
mede de resultaten van het gebruikswaarde-onderzoek in ogenschouw worden genomen, dan kan geen betrouwbaar verschil in relatieve opbrengsttoename tussen de
verschillende typen van rassen worden aangetoond. Wel zijn de gekreuktzadige
rassen gemiddeld produktiever dan de late rondzadige rassen. Dit verschil in produktiviteit wordt voor een groot gedeelte verklaard door het verschil in drogestofgehalte. Het zetmeel van de kreukerwten heeft een groter waterbindend vermogen,
waardoor het drogestofgehalte van het zaad in het conservenstadium lager is dan
dat van de rondzadige rassen. In tabel 6 is tevens het gemiddelde opbrengstverloop
over rassen en jaren weergegeven, zoals dat wordt gebruikt voor de prijsstaffel.
Bij Tm 120 heeft Starlette een opvallend laag percentage platte peulen. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat de periode van begin bloei tot de
oogst bij Tm 120 bij dit ras enige dagen langer duurt dan bij de andere rassen.
Zodoende is het ook te verklaren waarom dit ras reeds bij lage Tm-waarde zo
24

produktief is en dientengevolge daarvan de relatieve opbrengsttoename minder steil
verloopt.
Tussen de groep late rondzadige- en de groep gekreuktzadige rassen zijn geen
betrouwbare verschillen naar voren gekomen in de lengte van de periode van begin
bloei tot de oogst, de stijging van het Tm-getal in punten per dag of in de verandering van de sorteringsopbouw bij later oogsten. Wel kwam uit het onderzoek weer
duidelijk naar voren dat bij de zeer fijnzadige rassen de kwaliteit van de sortering
zeer fijn (zaden 7,5 - 8,2 mm) sterk onder druk staat. Er bestaat een duidelijke
noodzaak om kwaliteitscriteria te ontwikkelen die ook na verwerken van de doperwten nog bruikbaar zijn. Momenteel wordt vooral gedacht aan de AlS-waarde als
criterium. AIS betekent Alcohol Insoluble Solids. Het geeft het gehalte weer aan
drogestof zonder het suikergehalte en zonder het gehalte aan enkele in alchohol
oplosbare stikstofverbindingen.

Teeltonderzoek stamslaboon 1981 en 1982
De tendens naar fijnpeulige rassen stamslabonen heeft zich in de tachtiger jaren
voortgezet. Er zijn enkele nieuwe zeer fijnpeulige rassen naar voren gekomen die
een goede opbrengst en een lang optimaal oogsttraject geven. Ten aanzien van het
verloop van de kwaliteit in de oogstperiode van deze rassen is er behoefte aan meer
informatie, met name naar kwaliteitskenmerken om een prijsstaffel op te kunnen
baseren. Daartoe zijn enkele rassen op meerdere data gezaaid op het PAGV in
Lelystad. De rijenafstand was 50 cm en er waren ca 30 planten per m2. Er is op 5à9
tijdstippen met een proefveldbreedplukker geoogst. Bij de oogst is gesorteerd en is
de kwaliteit, indien mogelijk per sortering, vastgelegd. Enkele sorteringen zijn door
het Sprenger Instituut verwerkt in blik, glas en diepvries, en deze zijn later dooreen
panel beoordeeld.
Opbrengsten
Intabel 7zijn de rassen,zaaidata, oogstperiode en de opbrengsten weergegeven. Bij
de oogstperiode is de oogstdatum aangegeven waarbij een opbrengst van 10ton per
ha aan peulen dikker dan 6 mm 0 wordt bereikt, tot aan de datum waarop de peulen
nog net een goede kwaliteit bezitten. Voorts zijn de opbrengsten behorende bij die
laatste oogstdatum vermeld, zowel van de peulen dikker dan 6mm als van de peulen
van 6-9 mm 0.
Als de opbrengsten van de rassen met elkaar worden vergeleken dan was de opbrengst van Pros het hoogst: 16-19 ton/ha, gevolgd door die van Fran: 15-17 ton/ha
Tabel 7. Oogstperiode en opbrengst (ton/ha) bij
ras

Fran/
Toccata

13 mei 1981

10 juni 1981

8 juli 1981

ton/ha
oogst- > 6 6-9
per.
mmmm

ton/ha
oogst- > 6 6-9
per. mmmm

oogstper.

5-14
aug.

26 aug.15
- 3 sep.

6

13-28
sep.

17

16

8

enkele rassen en zaa tijden.
24 mei 1982

29 juni 1982

ton/ha
oogst- > 6 6-9
per.
mmmm

oogstper.

4

1-6
aug.

15 10

3-13
sep.

17

ton/ha
> 6 6-9
mmmm

ton/ha
> 6 6-9
mmmm
8

Pros/ 7-18
Gitana aug.

16 14

28 aug.18 13
- 11 sep.

15-29
sep.

17 13

2-9
aug.

16 14

6-20
sep.

19 15

Belami 5-14
aug.

16 14

29 aug.14 13
- 6sep.

13-28
sep.

16 11

4-9.
aug.

14 13

9-16
sep.

16 14

5-9
aug.

16 15

SG 249
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en Beiami: 14-16 ton/ha. Pros leverde de hoogste opbrengst aan peulen van de fijne
sortering 6-9 mm 0: 13-15 ton/ha, op de voet gevolgd door Belami met 11-14 ton/ha.
Fran was grover: 4-10 ton/ha aan peulen van 6-9 mm 0. Het ras SG 249,dat alleen in
1982 is beproefd, was toen iets fijner dan Pros.
Kwaliteitsverloop
Bij latere oogst worden de peulen dikker. Het proces van slapper worden van de
peulen begint bij de kleinste peulen en het parelen en bleker worden van de peulen
begint bij de grofste peulen. De middensortering blijft het langst zijn kwaliteit behouden. Als de peulen dikker zijn en als later geoogst wordt, neemt het drogestofpercentage toe. De zaadlengte, het gewichtspercentage zaad en het drogestofpercentage van zowel zaad als peulwand nemen toe bij latere oogst. De afstand tussen
de zaden neemt af, er komt een holte (sterretje) tussen de zaden en de pluizigheid
binnen de peul neemt toe.
Met behulp van de relatie tussen opbrengst met respectievelijk zaadlengte, gewichtspercentage zaad van de dikste peulen en drogestofpercentage van de peulen
dikker dan 6 mm 0 kunnen voor de diverse zaaidata in 1981 en 1982 relatieve
opbrengsten worden berekend (tabel 8), waarop een prijsstaffel kan worden gebaseerd.
Fran heeft van nature een langere zaadlengte en Belami een hoger drogestofpercentage.
Tabel 8. Relatieve opbren gsten van Fran, Pros en Belami,
gew.

Fran

Pros Belami

%
zaad

zaad- Fran
lengte
mm

Pros Belami

1981 en 1982.

droge -Fran
stof

Pros

Belami

%

71
100
118
125

63
100
127
143

77
100
118
128

7
8
9
10
11
12

62
77
90
100
109
114

66
84
100
114
124
132

76
89
100
109
115
119

9
9,5
10
10,5
11
12
13

92
100
107
113
118
124
126

92
100
109
116
122
131
135

78
86
94
100
107
115
121

100= 13,8
... t/h a

13,9

11,6

100= 13,8
... t/h a

14,0

12,9

100= 14,0
... t/h< j

14,4

13,2

5
10
15
20

Conclusie
Vanwege verschillen in verwerkingsmethoden en afzetmogelijkheden stellen de
diverse fabrieken in Nederland elk andere eisen aan de grondstof. Door het kiezen
van het ras bepaalt men de richting waarin men wil gaan: grof/fijn, breekboon/hele
boon, donkergroen/lichtgroen, etc. De keuze van het oogsttijdstip preciseert deze
richting.
Het onderzoek dat in 1981 en 1982 is uitgevoerd met Fran, Pros, Belami en SG 249
onderstreept eerdere onderzoekervaringen. Vanaf de bloei neemt de opbrengst toe.
De peulen worden dikker, langer, zwaarder, minder vlezig, meer zadig en ze worden
bleker van kleur. Het bovenstaande houdt in dat er diverse rijpheidscriteria gesteld
kunnen worden voor een prijsstaffel. De kenmerken grofheid, vlezigheid en zadigheid spelen een grote rol en deze kunnen objectief worden vastgelegd: diametersortering, drogestofpercentage, zaadlengte, zaadpercentage etc. De zaadlengte van de
dikste peulen volgt zeer goed het verloop van de opbrengst dikker dan 6 mm 0.
Indien geen nadere kwaliteitseisen aan de peulen gesteld worden, kan hierop heel
goed een prijsstaffel gebaseerd worden. Als fijne peulen wenselijk zijn, dan is een
hogere prijs voor fijnere peulen op zijn plaats. Als de peulen bovendien niet zadig
mogen zijn, dan kan men denken aan een lagere prijs boven bijvoorbeeld 12 gewichtsprocenten zaad.
Ten aanzien van het vaststellen van rijpheidscriteria voor uitbetalingssystemen is
overleg met alle betrokkenen noodzakelijk.
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Teelttechnische aspecten van het forceren van
asperge op water
Het onderzoek naar de perspectieven van het forceren van asperge is november
1980 gestart in een samenwerkingsproject met de afdeling Tuinbouw/plantenteelt
van de Landbouwhogeschool en het IMAG teWageningen. Inde witlofforceerinstallatie van het PAGV te Alkmaar is in het bijzonder de invloed van de lucht- en
watertemperatuur op de opbrengst onderzocht.
Met een vierde proef in november 1982 is dit klimaatsonderzoek afgesloten.
In tabel 9 zijn de belangrijkste resultaten van de vier proeven samengevat.
Tabel 9. Resultaten van vier proeven naar het beste forceerklimaat.
proef 1
periode
ras
leeftijd pollen
herkomst pollen
beste watertemp.
beste luchttemp.
opbrengst per pol (gram)
stengels per pol
kg per ha (bij 22 cm lengte)
trekduur in dagen

proef 2

proef 3

proef 4

dec. '80
febr. '81
dec. '81
dec. '82
Limbras 18 Limbras 18 Umbras 22 Lucullus
2 jaar
2 jaar
2 jaar
21/2 jaar
LH
LH
IMAG
Alkmaar
28°C
22°C
25°C
25°C
22°C
20°C
22°C
25°C
72
75
217
201
8
7
20
19
2400
2500
7230
8360
39
38
41
39

Uit dit overzicht blijkt dat het uitgangsmateriaal in de eerste twee proeven niet
optimaal is geweest. Het aantal stengels per pol is in deze proeven te laag gebleven.
De produktie van de tweejarige pollen van Limbras 22 (IMAG) en van de 21/2-jarige
Luculluspollen is bijna drie keer zo hoog. De gegevens kunnen uiteraard niet gebruikt worden voor een onderlinge vergelijking van de rassen. Een proef in het
voorjaar 1983, waarbij 21/2-jarige en tweejarige Luculluspollen met elkaar worden
vergeleken, zal het inzicht in het raseffect kunnen vergroten.
Uit proef 4 blijkt dat het met 21/2-jarige Luculluspollen niet is gelukt om het gemiddelde stengelgewicht van 11 gram te verhogen. Van mannelijke planten is bekend
dat ze meer, maar dunnere stengels produceren dan vrouwelijke planten. Van een
mannelijke hybride zoals Lucullus mag op het punt van verhoging van het stengelgewicht dan ook niet veel verwacht worden. Dat de ha-opbrengst van Lucullus in
deze proef hoger ligt dan die van Limbras 22 in proef 3, is uitsluitend het gevolg van
het nauwere plantverband. Bij een afstand in de rij van 40 cm was de rij-afstand
resp. 60 cm en 75 cm.
De optimale forceertemperatuur ligt voor Lucullus met 25°C water/25°C lucht hoger
dan voor Limbras 22: 25°C water en 22°C lucht. Dit kan in verband staan met het
vroegheidsverschil. Het is aannemelijk dat de optimale forceertemperatuur voor de
vroege hybride Limbras 22 wat lager ligt. De verschillen tussen de objecten zijn
overigens niet zo groot, zoals tabel 10 laat zien.
Tabel 10. Produktiegegevens per pol van Luculluspollen van 21/2jaar in de herfst 1982
(12 nov. - 21 dec.) - 24 pollen per m2, stengels > 5 gram bij 22 cm lengte.
temperatuur in °C
lucht
water

stengels
per pol

gram
per pol

gem. stengelgewicht (gram)

20,0
22,5
22,5
25,0

15,3
16,4
17,4
18,8

185
182
188
201

12,1
11,1
10,8
10,7

22,5
22,5
25,0
25,0
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De verschillen tussen de objecten zijn het grootst voor het aantal stengels per pol.
Per 2,5°C water- dan wel luchttemperatuur verandert in het onderzochte traject het
aantal stengels per pol met ongeveer 1 stengel per pol.
In de gewichtsopbrengst per pol wordt het verschil in het aantal stengels per pol
gedeeltelijk gecompenseerd door het verschil in gemiddeld stengelgewicht. Het
lagere stengelgewicht bij de hogere temperatuur wordt door de volgende factoren
veroorzaakt:
1. hoe sneller de groei (tot 0,5 cm per uur!) des te dunner de stengel, mede doordat
bij de aangehouden oogstfrequentie van 1x dag de "ondereinden" langer zijn dan
bij de minder snelgroeiende objecten.
2. hoe meer stengels tot ontwikkeling komen, des te groter het aantal stengels dat
afkomstig is van kleine knoppen meer aan het einde van de wortelstok.
Naarmate de oogst vordert, neemt het gemiddelde stengelgewicht af. Uit een regressieberekening op de gegevens van deze proef is gebleken dat deze afname zelfs
rechtlijnig is: r= 0,94; p < 0,001.
Het gemiddelde stengelgewicht (voor stengels zwaarder dan 5 gram) liep over 33
oogstdagen terug van 14 gram tot 8 gram aan het eind van de oogstperiode.
Opgemerkt wordt nog dat de koppen van Lucullus in het begin van de oogst losser
waren dan die van Limbras 22.

Economische aspecten van het forceren van asperge
op water
Wat betekenen de in de Alkmaarse proeven verkregen opbrengsten voor de praktijk?
Voor de beantwoording van deze vraag is een economische evaluatie nodig. Zowel
wat betreft de geldelijke opbrengst als wat de kostprijs aangaat, moet wegens het
beperkte aantal gegevens nog wel enig voorbehoud worden gemaakt.
De proeven in Alkmaar zijn op semi-praktijkschaal uitgevoerd en de asperges zijn nu
voor het tweede jaar geveild. Onder het voorbehoud van het mogelijk niet representatief zijn van deze veiling, vermelden wij dat in beide jaren het prijsniveau rond
f13,- per kg lag, met uitschieten naar boven tot f20,- voor de kerst. Met name de
absoluut vezelvrije "miniatuur"asperges, dat zijn op 12cm ingekorte stengels die op
Tabel 11. Kostprijsvergelijking forceren witlof en asperge op water, periode decjan., 1 ha uitgangsmateriaal.
witlofwortels
136.000/
ha

aspergepo Men

175.000/
ha

9.145
9.700
2.324
1.750
110
700

9.545
12.480
2.988
2.250
120
900

980
1.345
800

1.260
1.580
800

totaal 1 ha

26.854

31.923

produktie (veilbaar)

14.000 kg 18.000 kg

kostprijs per kg

f 1,92

uitgangsmateriaal
arbeid à f20,- p.uur
vaste kosten
energie, water, enz.
rente
fusthuur à f 0,25
vracht à f 0,35 resp.
f 0,50
provisie 5% kostprijs
alg. kosten à f 200,-/wk.
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f 1,77

in

%

30 27
39 39
10 15
7 10

2 jaar

21/2 jaar

19.900
28.440
10.920
7.000
270

25.815
37.120
19.110
12.250
370

-

1.166
5.065
1.200

12

7

2

2

1.040
3.665
1.200

ÏOÖ 100

72.435
6.230 kg
f 11,62

102.096
7.000 ky
f 14,59

22 cm lengte minder dan 10 gram wegen, liggen zeer goed in de markt. De overige
asperges vallen in de C- en B-sortering en zijn vezelvrij tot 18cm van detop, althans
bij de groeisnelheid van 0,5 cm per uur die bij forceertemperaturen van 22-25°C
wordt bereikt.
Het forceren van asperges op water zal in de eerste plaats in aanmerking komen in
perioden met een hoge prijs in de wintermaanden, aangezien witlof dan het goedkoopst is.
De kostprijsberekening is daarom opgezet als een vergelijkende begroting van de
integrale kosten van witlof en asperge in de periode december-januari. In verband
met de klimaatseisen zijn de bouwkosten afgestemd op een gespecialiseerd bedrijf
dat is ingericht voor de jaarrondteelt van witlof. In tabel 11zijn de resultaten van de
kostprijsberekening samengevat voor achtereenvolgens witlof met een laag en hoog
opbrengstniveau en asperges van tweejarige en 21/2-jarige pollen.
De veilbare produktie van de 21/2-jarige Luculluspollen was per ha 770 kg hoger dan
die van tweejarige Limbras 22 pollen. Uit de kostprijs blijkt echter dat deze meeropbrengst niet tot een kostprijsverlaging heeft geleid. Integendeel, de kostprijs ligt
zelfs f 3 , - per kg hoger. Dit verschil is zo groot, dat niet verwacht mag worden dat
21/2-jarige pollen van andere rassen wel voor het forceren in aanmerking komen.
Daarvoor is een produktieverhoging van minstens 50% noodzakelijk.
De beste resultaten zijn tot nu toe verkregen met tweejarige pollen van Limbras 22.
De kostprijs van de geforceerde asperges komt uit op f 11,60 per kg. De tot nu toe
gerealiseerde veilingprijzen liggen hier niet onder, zodat bij het gehanteerde produktieniveau van een rendabele activiteit gesproken mag worden.
Voor de witloftrekker gaat het economisch echter om de vraag waarmee hij in de
maanden december en januari méér verdient, met witloftrekken of met aspergeforceren. Uit de vergelijkbare kostprijsberekening van witlof blijkt dat het produktieniveau van 14.000 kg lof per ha tot een kostprijs leidt van f1,92 per kg;een produktieniveau van 18.000 kg per ha verlaagt de kostprijs tot f1,77 per kg.
Bij witlofprijzen die lager liggen dan dit niveau is het forceren van asperges tegen
kostprijs al aantrekkelijker. De laatste vijf jaar lag de gemiddelde veilingprijs van
witlof echter op f2,15 per kg. Dat betekent dat de prijs van de asperges hoger dan de
kostprijs moet zijn.
Voor een gelijke winst per ha uitgangsmateriaal zou de aspergeprijs resp. f0,50 en
f 1,10 per kg hoger dan de kostprijs moeten zijn bij witlofkostprijzen van resp. f 1,92
en f 1,77 per kg.
Voor een gelijke arbeidsopbrengst (arbeidskosten plus winst) ligt de zaak voor de
asperge, met relatief hoge arbeidsbehoefte van 1420 uur per ha, ongunstiger. Bij
deze eis moet de prijs van de asperge bij een opbrengstenniveau van 6.230 kg per ha
f2,60 resp. f 1,50 per kg hoger zijn dan de kostprijs van f11,62, weer bij witlofkostprijzen van f1,92 resp. f1,77 per kg en een veilingprijs van f2,15 per kg.
De economische aantrekkelijkheid van het forceren van asperge wordt naast de te
behalen kg-opbrengst en veilingprijs dus in belangrijke mate bepaald door de prijsontwikkeling van witlof in de maanden december en januari.
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PAGV met beide benen in
computertijdperk
De computer die in 1981 op het PAGV geplaatst werd, kan als de eerste duidelijke
stap gezien worden in de richting van intensiever gebruik van nieuwe informatiesystemen. Sindsdien spreken de medewerkers geroutineerd over software, hardware,
plotten, printen, terminals, programmeren, stroomschema's, etc. Het gebruik maken
van deze nieuwe technieken is een noodzaak omdat hiermee o.a. wordt ingespeeld
op de ontwikkelingen die zich in het bedrijfsleven aan het voltrekken zijn.
Computergebruik binnen het Proefstation
In het allereerste begin werd ten behoeve van de bedrijfseconomische advisering
een computer van derden ingezet. Doordat het PAGV de beschikking kreeg over een
microcomputer, was het mogelijk de voorbereiding van de advisering met eigen
programmatuur op deze computer uit te voeren.
De komst van de eerste computer op het PAGV had oorspronkelijk ten doel de
gehele financiële administratie vergaand te automatiseren. Daarnaast maakte de
computer het mogelijk om met ingang van 1 januari 1982 Epipré - een adviessysteem' over ziektebestrijding in wintertarwe - over te nemen. In de afgelopen jaren
zijn nog andere ontwikkelingen op gang gekomen. Zo kan een aantal routinematige
handelingen bij de verwerking van onderzoeksresultaten worden geautomatiseerd.
Voorts zal de automatische gegevensregistratie en verwerking vanuit vaste meetpunten uitgebreid worden. Te noemen zijn de registratie van neerslag, verdamping,
bodemtemperatuur, weging van monsters, etc. Duidelijk werd ook, dat met de computer zich nieuwe mogelijkheden aandienen om het nemen van teeltbeslissingen te
optimaliseren. Zo werd een aantal beslissingsmodellen voor onkruidbestrijding in
tarwe, bieten en prei ontwikkeld. Deze modellen kunnen weliswaar ook zonder computer worden toegepast, maar geven met gebruikmaking van computersystemen in
veel minder tijd een veel hoger rendement en veel meer informatie. Deze vorm van
computergebruik zal bij de voorlichting een steeds belangrijker rol gaan vervullen.
Dit speciaal omdat, naar het zich laat aanzien, computers een groot gedeelte van de
zgn. receptvoorlichting kunnen vervangen. Niet alleen zal in de toekomst de informatie voor iedereen op afroep beschikbaar zijn, maar het voordeel is ook, dat alle
beschikbare kennis optimaal benut kan worden. De gebruiker kan dan als het ware
op maat gesneden adviezen krijgen.
Een andere activiteit die door de introductie van de computer mogelijk is geworden,
ligt op het terrein van de centrale begeleiding van de zgn. gewasstudiegroepen. Bij
deze voorlichtingsmethodiek worden met begeleiding van de bedrijfsvoorlichters
studiegroepen rond de teelt van een gewas geformeerd. Deze groepen - meestal 10
à 20 man sterk -bespreken tijdens het groeiseizoen en na de oogst gezamenlijk een
groot aantal aspecten, die voor de teelt van het gewas belangrijk zijn. Hierbij worden
de telers met een lijst van vragen intensief geattendeerd op de onderdelen en facetten waaraan aandacht besteed moet worden. Door er een vraag over te stellen,
wordt aangegeven dat een aspect belangrijk is. Door b.v. naar de luchtvochtigheid
tijdens bespuitingen te vragen, wordt aangegeven dat deze invloed kan hebben op
het resultaat. Op deze wijze wordt de gehele teelt van een gewas doorgelopen van
hoofdgrondbewerking tot en met de afzet van het geoogste produkt. Door nu al de
gegeven antwoorden met de computer te verwerken wordt het mogelijk de individuele teler in de studiegroep over zijn eigen situatie te informeren. Zit zo'n teler nu
boven of onder het gemiddelde; wat zijn desterke en zwakke punten inzijn teelt? De
betrokkenheid van de teler met de teelt van z'n gewassen neemt hierdoor toe en de
discussie met collega's wordt bevorderd.
Ook wordt het mogelijk studiegroepen onderling te vergelijken en daarbij tevens na
te gaan in welke mate de gegeven adviezen worden opgevolgd. Hiermee wordt ook
een goed plaatje verkregen van de teeltuitvoering in de praktijk. Dit kan een basis
vormen voor meer gerichte voorlichting en het bijstellen van het onderzoekprogram30

ma. In overleg met de regionale voorlichtingsdiensten, 1RS, Suikerindustrie en de
SNUiF heeft het PAGV deze begeleiding inmiddels opgezet voor tarwe, aardappelen,
suikerbieten, graszaad, snijmaïs en uien. Essentieel hierbij zijn de uniforme waarnemingsformulieren en de centrale verwerking van alle gegevens door het PAGV.
Operationeel is inmiddels het systeem van bedrijfseconomische advisering van individuele akkerbouwbedrijven met behulp van twee ontwikkelde computermodellen,
n.l. een klei/zavelmodel en een zand/veenmodel. Hierbij worden bouwplan, arbeid,
mechanisatie alsmede de verdere bedrijfsuitrusting simultaan geoptimaliseerd. Het
systeem is bestemd voor akkerbouwbedrijven van 25-500 ha die een ingrijpende
verandering in de bedrijfsvoering overwegen. Hierbij kan dan een keus gemaakt
worden uit 6 plannen per situatie. Er wordt ook gewerkt aan een z.g. groentemodel.
Dit is een systeem voor kleinere bedrijven (8-25 ha) met overwegend groenteteelt.
Dit model omvat akkerbouwgewassen, de relevante groentegewassen en van de
bloembollen de tulpen, gladiolen en irissen.
Ontwikkelingen niet alleen binnen het PAGV
Ook buiten het Proefstation zijn op zeer veel plaatsen ontwikkelingen op het terrein
van computergebruik in gang gezet en zelfs zeer ver gevorderd.
Gebruikersvoorlichting bij verkoop van bestrijdingsmiddelen vindt plaats door b.v.
computerprogramma's die aanwijzingen geven over de keuze van de middelen. Ook
bij de afname van produkten - b.v. suikerbieten - wordt informatie ingewonnen ten
einde de producent/leverancier in de toekomst te adviseren bij de produktie. Doel
daarbij kan zijn na te gaan hoe aan de kwaliteit van het produkt richting kan worden
gegeven. Door de teler te informeren over zijn eigen situatie en deze te vergelijken
met zijn directe omgeving kunnen de minder sterke elementen in b.v. het produktieproces extra aandacht krijgen.
De overvloed aan informatie die bij verschillende instellingen opgeslagen ligt, biedt
interessante perspectieven bij de opzet en uitvoering van onderzoek en voorlichting.
Zo ligt bij het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek een
zeer belangrijke hoeveelheid informatie over bodemvruchtbaarheid opgeslagen. Bij
de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen is een gegevensbestand beschikbaar met daarin bodemkundige gegevens voor de bodemkaart van Nederland gekoppeld aan het grondmonsterarchief. Ook andere informatiebestanden - zoals klimatologische gegevens van het KNMI - kunnen voor het onderzoek of rechtstreeks
voor de ondernemer in de land- en tuinbouw van belang zijn.
In het kader van bedrijfsbegeleiding en voorlichting zal het in de naaste toekomst
interessant zijn de computermatig geordende boekhoudkundige gegevens van het
eigen bedrijf aan andere gegevensbestanden te koppelen.
Voor groentetelers kan informatie van groenteveilingen en prognoses over aanbod
en afzet van groot belang zijn voor te nemen teeltmaatregelen en de planning van de
produktie. Een ander facet dat aandacht verdient van b.v. het Proefstation is een
objectieve beoordeling van de bruikbaarheid van administratiepakketten die - al dan
niet op commerciële basis - door derden aan de telers worden aangeboden.
De mogelijke toekomst
De opmars van de computer zal doorgaan. Verwacht mag worden dat uitvoering en
gebruiksmogelijkheden steeds meer op de gebruiker afgestemd zullen worden.
Daarvoor is het vereist dat informatie over de bedrijfseconomische situatie gekoppeld wordt aan kennis van teelt, bodem, mechanisatie, plantenziekten etc. en de
nieuwste inzichten verkregen uit onderzoeksresultaten. Bovendien is een goed contact nodig met de voorlichtingsdienst om de programma's op de gebruikers af te
kunnen stemmen. Uiteraard is hiervoor programmeerervaring nodig.
Voor de ondernemer zal het steeds belangrijker worden om de eigen informatie te
koppelen aan informatie van derden, om aldus een optimale bedrijfsvoering mogelijk
te maken. Deze veelheid van informatie kan optimaal beheerd en gebruikt worden
via computersystemen.
De kosten - tot voor enkele jaren nog een sterke rem op de totale ontwikkeling - zijn
inmiddels, wat de hardware (machines, terminals) betreft, zodanig gedaald, dat
daarin voor een ruime toepassing nauwelijks meer een belemmering ligt. Een alge31

meen gebruik van de zgn. huiscomputer ligt niet ver van ons af. Voorwaarde is dat
de nuttige informatie die elders aanwezig is, gemakkelijk via de eigen apparatuur
bereikbaar is. Er zal daartoe een keuze gemaakt moeten worden tussen de manieren
waarop de verbindingen tussen de diverse gegevensbestanden en de gebruikers tot
stand kunnen komen. Voorts moet er eenstemmigheid komen over een uniforme
codering.
Voor grondgebruikers kan het aantrekkelijk zijn om een perceelcodering in te
voeren die zowel in Oosterbeek als bij Stiboka, het Landbouw Economisch Instituut,
etc. gebruikt wordt. Het door de Stiboka ingevoerde systeem van coördinaten lijkt
op dit moment erg aantrekkelijk, omdat het in detijd gezien niet persoonsgebonden
is.
Dit totale organisatorische aspect dient op korte termijn aangepakt te worden. De
gedachte die op diverse plaatsen leeft om tot een Agrarisch Computer Centrum te
komen, kan daarbij een goed uitgangspunt zijn. Zo'n Centrum moet niet alleen
apparatuur beheren, maar ook als een softwarebureau werken. De taak van zo'n
Centrum is o.a. het voor de teler/producent mogelijk maken om de deelbeslissingen
in de bedrijfsvoering op een zo sterk mogelijke basis te nemen. Zo zullen programma's ontwikkeld moeten worden, die beslissingen over vervanging van werktuigen
koppelen aan de veranderingen en ontwikkelingen die zich in de bedrijfsvoering en
daarbuiten voordoen.
Een andere taak is het verder ontwikkelen van beslisschema's die een ondersteuning
bieden bij de bedrijfsvoering.
Totaalprogramma's voor gewasprodukties (b.v. laagste kostenprogramma's, teeltbegrotingen) zullen voor een efficiënte bedrijfsvoering in de naaste toekomst veel
aandacht moeten krijgen.
Niet alles gaat over rozen
Bij de hiervoor geschetste ontwikkelingen zullen er de nodige hindernissen genomen moeten worden.
De ontwikkeling van de software, d.w.z. het maken van programma's die het gestelde doel zoveel mogelijk benaderen, is zeer tijdrovend. Bovendien is hiervoor een
samenhangend inzicht vereist in de mogelijkheden van de computer, de teelttechniek van gewassen, bedrijfseconomie en de belangen van de gebruikers - dus de
boeren en tuinders.
Het is daarnaast noodzakelijk dat het gebruik van de programma's eenvoudig is en
dat daarbij een voor iedereen begrijpelijke taal wordt gebruikt. De gewenste informatie moet bovendien snel te verkrijgen zijn.
Een wildgroei in programma's zal het gebruik niet ten goede komen en mogelijk de
onafhankelijkheid van de voorlichting, zoals die in de land- en tuinbouw gegeven
wordt, ondergraven. Vragen betreffende eigendoms(auteurs)rechten van programma's en opgeslagen informatie en gebruikerskosten dienen met zorgvuldigheid beantwoord te worden.
Het "onderhoud" en beheer van de programma's zal veel aandacht vergen, hetgeen
essentieel isvoor een betrouwbare werking.Wat betreft de privacy is vooral de vraag
van belang wie over de gegevensbestanden mag beschikken, en op welke wijze. Ook
hierbij speelt de keuze van de systemen een rol. De informatie moet immers beslissing-ondersteunend zijn, waarbij de eindbeslissing aan de gebruiker zelf wordt overgelaten.
De ontwikkelingen op dit gebied zullen doorgaan en mogelijk sneller dan nu wordt
verwacht. Het PAGV speelt hier nu reeds op in. Van belang is dat alle problemen tot
een oplossing gebracht worden in goede samenwerking tussen alle betrokkenen.
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Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband
De benutting van afvalwarmte in vollegrondsteelten
In oktober 1981 is na veel vertraging (i.v.m. de financiering) een begin gemaakt met
de aanleg van het proefveld, waarop in d r i e j a a r de perspectieven van grondverwarming in de vollegrond door middel van afvalwarmte zullen worden onderzocht.
Volgens plan had het verwarmen van de g r o n d in februari moeten beginnen. Mede
door het slechte weer tijdens de aanleg, werd dit uitgesteld tot begin mei. Het
officiële startsein werd op 23 juni 1982 gegeven door ir. W.F.S. Duffhues.
Onderstaand treft u een plattegrond aan van het proefveld, waarin meetpunten en
gewasstroken staan aangegeven. De gewasstroken liggen loodrecht op de richting
van de verwarmingsbuizen.

7>

C = verwarmd,30°C
F = verwarmd, 12-28°C
O= onverwarmd

:
K
ketelhuis
BS -- : basisstation
:
VS = : veldstation
VMU = veldmeetunit
M
= meteostation
H
= haspels

Afb. 6. Plattegrond van het proef- en demonstratieveld.
Uiteraard zijn over dit eerste onderzoekjaar slechts aanwijzingen omtrent te verwachten effecten verkregen. In het onderstaande worden deze eerste effecten en
reacties weergegeven. Ze kunnen worden gescheiden in bodem- en gewasreacties.
Bodemreacties

Hef temperatuurverloop in de bodem
Het proefveld is verdeeld in drie gedeelten die, met uitzondering van de bodemtemperatuur, identiek worden behandeld (zij het dat plant- enzaaidata kunnen verschillen). Deze drie gedeelten zijn het C-veld (verwarmd met water van 30°C), F-veld
(verwarmd met water waarvan de temperatuur gelijk is aan het koelwater van de
Flevocentrale) en O-veld (onverwarmd).
Op 4 mei is gestart met het verwarmen van de grond. In tabel 12 is te zien dat al na
drie dagen op het C-veld de temperatuur ca 3CC en op F ca 1,5° hoger is dan op
onverwarmd. Het snelst loopt de temperatuur op boven de buis.
Opvallend is dat op het F-veld in het hele profiel tot 45 cm-mv een vrijwel gelijke
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temperatuur heerst, terwijl op C er een temperatuurverioop van zo'n 3° tot 5 ° C is. In
de tijd verandert de hoogte van de temperatuur van F wel, omdat ook de watertemperatuur in de tijd verandert. In de winter is het temperatuurverschil op beide velden
uiteraard veel groter, in verband met de lage luchttemperatuur. In afbeelding 7 zijn
de gegevens uit tabel 12 grafisch weergegeven.
Tabel 12. Bodemtemperatuur (in °C) op C, F en O op verschillende diepten en
verschillende data o m 09.00 uur Middeleuropese tijd; buisdiepte 60 c m .
datum

cm-mv

7 mei

15
30
45
100

9,2
11,8
13,7
10,7

7,8
9,3
10,5
9,2

6,9
7,7
8,1
8,4

19 mei

15
30
45
100

19,8
21,6
23,3
18,1

15,2
15,8
15,8
12,7

12,5
12,5
11,9
10,1

19 juli

15
30
45
100

22,8
23,7
24,1
24,0

20,1
21,0
21,5
20,8

17,4
17,5
17,3
15,0

15
30
45

9,0
13,7
19,6
21,0

4,8
6,8
9,5

2,3
3,8
4,9
7,2

3 december

100

O

12,1

datum

Afb. 7. Bodemtemperatuur (in °C) op C, F,en Oop verschillende diepten en verschillende data
om 09.00 uur Middeleuropese tijd; buisdiepte 60 cm.
T Q = temperatuur op O
T p = temperatuur op F
T Q = temperatuur op C
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De vochtigheid van de bodem
Ten behoeve van dit project zijn twee beregeningswagens aangeschaft. Niet alleen
ter bevordering van kieming en aanslag van de te telen gewassen, maar ook omdat
verwacht werd dat op de verwarmde objecten de grond sneller uit zou drogen. Met
name vreesde men het ontstaan van een isolerende luchtlaag rondom de buizen als
gevolg van uitdroging van de grond, zodat een goede warmtè-afgifte verhinderd zou
worden.
Met tensiometers is deze zomer de vochtspanning op verschillende diepten gemeten.
Uit de cijfers bleek geen noemenswaardig verschil in de vochtspanning van de drie
objecten. Dat sluit geenszins uit, dat op de verwarmde velden niet meer water wordt
verdampt. Van deze grond is echter het naleverend vermogen van water uit deondergrond dermate groot, dat uitdroging als gevolg van verwarming in 1982 geen problemen opleverde.
Gewasreacties
Begin maart waren de eerste zaai- en plantdata gepland. Deze zijn echter verschoven naar begin april, omdat de verwarming begin maart nog niet werkte. Ondanks
deze verschuiving heeft een aantal gewassen een (groot) deel van de teeltduur op
onverwarmde grond gestaan. Bovendien was het voorjaar van 1982 erg koud. Uit de
resultaten van deze vroege teelten mogen dan ook geen conclusies worden getrokken. Om die reden zullen alleen wat tendenzen worden aangegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor zomergerst, omdat die niet meer in het teeltplan van de
komende jaren voor zal komen.
Zomergerst
Begin april is zomergerst gezaaid. De opkomst was veertien dagen later, waarbij de
objecten C, F en O niet verschilden. De ontwikkeling van het gewas verliep voorspoedig. Gedurende het groeiseizoen was alleen een luisbestrijding noodzakelijk.
Begin juni werd er een groeiverschil zichtbaar op de verschillende objecten. Vooral
op het C-veld bleef de lengtegroei van het gewas achter bij die op het O-veld. Ook
de afrijping begon op C op een vroeger tijdstip. Deze waarnemingen duiden op een
versnelde ontwikkeling van het gewas op het C-veld. Dit beeld zet zich voor in
opbrengsten (zie tabel 13).
Tabel 13. De opbrengst, het 1000-korrelgewicht en het aantal korrels van zomergerst, absoluut en in procenten t.o.v. het O-veld.

c

F
O

opbrengst in
kg/are bij in%van O
16% vocht

1000korrelgew. m g

i n % van O

aantal
korrels
per m2

in%vanO

55,9
62,2
63,4

49,7
47,8
47,7

107
100
100

10.917
13.013
13.291

82
98
100

88
98
100

Uit de cijfers vän deze tabel blijkt, dat de lagere kg-opbrengst op C wordt veroorzaakt doordat er minder korrels per m 2 zijn gevormd. De oorzaak hiervan hangt
samen met verschillen in de bodemtemperatuur die tot een verschil in gewasontwikkeling hebben geleid (zie tabel 12).
Op het F-veld zijn de temperaturen blijkbaar nog net zo laag gebleven, dat opbrengst, 1000-korrelgewicht en het aantal korrels per m2 nauwelijks afwijken van die
van het onverwarmde object.
Omdat er in het teeltplan van 1983teweinig ruimte is,en omdat in West-Duitsland in
een aantal jaren soortgelijke resultaten zijn gevonden, is besloten geen verdere
proeven meer te doen met zomergerst.
Overige gewassen
In de vroege teelten van sla en prei is het afgelopen jaar steeds de helft van de
gewassen afgedekt met geperforeerde plastic folie. Dit bleek eensterk positief effect
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te hebben op de groei. Het effect van plastic op onverwarmde grond was zelfs groter
dan het effect van alleen verwarming (dus zonder plastic afdekking). De combinatie
verwarming met plastic was weer beter dan onverwarmd met plastic. Zeker wanneer
er komend jaar begin maart wordt geplant en gezaaid, zal plastic afdekking zonder
meer noodzakelijk zijn. De proef met en zonder plastic zal dan ook achterwege
blijven.
De in de zomer geteelde sla en spinazie hebben in ieder geval geen nadelige invloed
ondervonden van de hoge temperaturen.
Andijvie geteeld in het najaar bleek positief te reageren op een hogere bodemtemperatuur. Ertrad op de verwarmde velden minder magnesiumgebrek op, en de kroppen
op die velden bleken zwaarder te zijn.
Herfstbloemkool reageerde nauwelijks op verwarming. De groeiduur was op de verwarmde velden iets korter, maar er was geen invloed op kwaliteit of grootte van de
kool.
Als wintergewassen worden op het proefveld bloemkool en prei geteeld. De planten
op de verwarmde objecten zijn duidelijk groter dan die op het onverwarmde.

De betekenis van vrijlevende aaltjes in de maïsteelt
In 1978 deed zich de vraag gelden of, en in welke mate aaltjes schade doen bij maïs,
met name wanneer het gewas langdurig in continuteelt wordt verbouwd. Uit buitenlandse literatuur werd duidelijk, dat van aantoonbare schade sprake kan zijn. Tevens
waren dure systemisch werkende insecticiden/nematiciden ter gelijktijdige bestrijding van bodeminsekten (ritnaalden, emelten en fritvlieg) en aaltjes toegelaten. Hiervoor was het nodig aan te geven in welke situaties het verantwoord was deze toe te
passen. Daartoe is een projectgroep, bestaande uit onderzoekers van PAGV, PD en
de Landbouwhogeschool opgericht. Bij de uitvoering van het onderzoek hebben ook
medewerkers van de RLVD een bijdrage geleverd. De taakstelling was drieledig:
- Nagaan welke aaltjessoorten in welke dichtheden in samenhang met frequente
maïsteelt voorkomen.
- Uitvoeren van onderzoek naar de potentiële schade van Pratylenchus (wortellesie
aaltjes) bij maïs.
- Vaststellen van de praktische betekenis en eventuele schadedrempel.
Eind 1982 zijn de werkzaamheden van de projectgroep grotendeels afgerond. Door
een goede samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en
tussen de nematoloog en de plantenteler konden op snelle wijze voor de maïsteler
belangrijke resultaten worden verkregen. Behalve aandacht voor schade door aaltjes
is ook onderzocht of op andere wijze de opbrengst van maïs in continuteelt (sterk)
achterbleef.
Onderzoek naar het voorkomen van aaltjes
Ter beantwoording van de vraag of en in welke dichtheden vrijlevende aaltjes in
samenhang met de teeltfrequentie van maïs, de drijfmestgift en de grondsoort voorkwamen, is van ca 250 percelen in samenwerking met de RLVD een grondmonster
onderzocht. In alle monsters kwamen wortellesie aaltjes voor. De dichtheid bleek
sterk samen te hangen met devoorvrucht maïs en de frequentie van de maïsteelt. De
grondsoort had enige invloed op de in de monsters aanwezige soorten.
Uit afzonderlijk onderzoek bleek dat jarenlange toedoening van grote hoeveelheden
drijfmest verlaging van de aantallen plantenparasitaire aaltjes ten gevolge had en
een verhoging van de aantallen saprofage aaltjes. Ten aanzien van cystevormende
aaltjes kon uit deze proeven geen informatie worden verkregen; verder onderzoek is
gezien de cijfers betreffende vrijlevende aaltjes (tabel 14) zeker de moeite waard.
Onderzoek naar effecten van continuteelt
Het onderzoek naar de schade van wortellesie aaltjes bij maïs op laboratoriumschaal
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Tabel 14. Dichtheden van vrijlevende plantenparasitaire en saprofage aaltjes in
meerjarige drijfmestdoseringsproeven.
proef-

soort

dosering

aaltjesd ichtheid per 100 ml grond

boerderij

mest

ton/ha
jaarlijks

Pra.

Tyl.

saprofage
aaltjes

Milheeze

VDM

0
300

1320
140

900
60

1360
10800

Vredepeel

VDM

0
40
120

150
110
30

60
10
0

1660
3460
5140

Heino

RDM

0
100
300

1050
970
210

710
930
320

1550
1830
3110

Maarheze

RDM

50
100
300

870
570
90

340
240
30

1740
2400
4400

VDM = varkensdrijfmest; RDM = runderdrijfmest; Pra. = Pratylenchus (wortellesie
aaltjes); Tyl. = Tylenchorhynchus.
is na eerste aanwijzigingen gewijzigd in onderzoek naar opbrengstbeperkende factoren bij continuteelt van snijmaïs. Uit literatuuronderzoek en verschillende proeven
bleek dat, hoewel in samenhang met continuteelt snijmaïs duidelijk wortelnecrose
optrad, de opbrengstderving onder overigens goede teeltomstandigheden, tot ca
10% beperkt bleef. Tevens werden aanwijzigingen verkregen dat drijfmesttoediening
een nivellerende invloed op de necrose en de opbrengstderving had.
Onderzoek naar schade door aaltjes
Ter bepaling van de schade door wortellesie aaltjes werden gedurende drie jaar, op
de proefboerderijen Heino en Maarheeze elk jaar proeven bij hoge en lage aaltjesdichtheden uitgevoerd. Als behandeling tegen aaltjes werd een hoge dosis systemisch nematicide toegepast, teneinde een zo goed mogelijke doding te verkrijgen.
Voor de nevenwerking op (bodem)insekten werd gecompenseerd door eveneens
een behandeling met insekticiden toe te passen. Gedurende de proefjaren werden in
totaal 14 veldproeven uitgevoerd.
In de proeven zijn waarnemingen ten aanzien van stand van de gewassen en aantasting door fritvlieg en ritnaalden verricht. Ook zijn bepalingen omtrent aantallen in de
wortels binnengedrongen aaltjes uitgevoerd. Steeds werd een goed bestrijdingseffect van aaltjes gevonden (gemiddeld meer dan 90%). De neveneffecten van de
nematiciden op insekten konden goed worden gecompenseerd uit de aangelegde
insecticide objecten.
In de volgende tabel zijn de resultaten verkregen in de verschillende proeven
samengevat.
Tabel 15. Gemiddelde resultaten van de aaltjesbestrijdingsproeven.
object

onbehandeld
insecticide
nematicide
insecticide +
nematicide

aantal wortellesie aaltjes/10 gram wortels opbrengst ton ds/ha
continu

rotatie

continu

rotatie

4600

1200

440

180

12,4
12,5
12,7

15,4
15,6
16,0

13,1

15,6
37

Uit deze resultaten blijkt een positief effect van het systemische nematicide ten
opzichte van onbehandeld van 450 kg ds/ha. Ook ten opzichte van de bestrijding
van alleen insekten, die 300 kg ds/ha meer oplevert dan het onbehandelde object,
werd een gering positief effect verkregen. Deze opbrengsttoename houdt echter in
het geheel geen verband met de aaltjesdichtheid in de proeven, en ook niet met de
frequentie van de maïsteelt. In de continuteelt is ondanks een hogere aaltjesdichtheid en hogere wortelaantasting het opbrengsteffect niet groter. Bovendien waren in
de meeste proeven de verkregen opbrengstverhogingen statistisch niet betrouwbaar.
De verkregen resultaten leiden tot de conclusie dat schade door vrijlevende wortellesie aatljes bij maïs, zo al aanwezig, erg gering zal zijn. Resteert de mogelijkheid,
dat sprake kan zijn van een wisselwerking tussen deze aaltjes en wortelschimmels,
waarbij aaltjes ook in geringe dichtheden voldoende invalspoorten voor de schimmel maken. Zo dit al het geval mocht zijn, blijft de constatering, dat met (hoge)
doseringen systemische nematiciden slechts een minimale (niet statistisch betrouwbare) meeropbrengst ten opzichte van de veel goedkopere nematiciden zoals parathion of lindaan kan worden behaald.
Toepassing van systemische nematiciden is dan ook in deteelt van snijmaïs niet aan
te bevelen.

Nitraat in groenten
Inleiding
In 1981 en 1982 werd het onderzoek naar de beheersing van het nitraatgehalte in
vollegrondsgroenten door afstemming van de stikstofbemesting op de in de grond
aanwezige minerale stikstof voortgezet. De samenwerking van het Proefstation voor
de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en met de LH-vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer werd daarbij verstevigd. Met het Sprenger Instituut werden nauwe contacten onderhouden om
inzicht te krijgen in de relatie tussen de stikstofvoeding van groente en de kwaliteit.
Het Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw werd bij het onderzoek betrokken om de resultaten van het onderzoek zo snel
mogelijk via de bodemspecialisten aan de praktijk te kunnen doorgeven. Naast deze
voorlichtingsactiviteit werd door deze dienst bij een aantal vollegrondsgroenteteeltbedrijven getracht een inzicht te krijgen in het verloop van de stikstofhuishouding in
de grond en het gewas tijdens het teeltseizoen.
Aanleiding tot de bovenomschreven activiteiten is de per 1oktober 1982 in werking
getreden wet, ondertekend door de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Minister van Landbouw, en de Staatssecretaris van Economische Zaken,
die zegt:
"Het gehalte aan nitraat-ion van de hieronder opgenomen groente, welke al dan
niet zijn toebereid, of geconserveerd in de zin van het Geconserveerde Groenten
Besluit (Warenwet) (Stb 1979, 219), mag niet hoger zijn dan
a. 4000 mg per kg voor andijvie en spinazie, alsmede voor in de vollegrond
geteelde sla;
b. 5000 mg per kg, vanaf 1 juli 1983, voor niet in de vollegrond geteelde sla".
In de toelichting op deze wet wordt verder gesteld dat een zo snel mogelijke verlaging van genoemde waarden tot 2500 mg per kg het uiteindelijke doel is, geldend
voor alle groenten.
Het zal duidelijk zijn dat het onderzoek zich vooral gericht heeft op de met name in
de wet genoemde groenten sla, andijvie en spinazie. Deonderzoekresultaten van sla
zullen hier besproken worden.
Sla
Gegevens over de nitraatgehalten van sla zijn gepubliceerd door o.a. Maynard and
Barker (1971, 1972), Lorenz (1978), Sicilano et al (1975) en Smith (1966), terwijl
Corré en Breimer (1979) een goed overzicht geven. De nitraatgehalten van sla geteeld onder Nederlandse omstandigheden zijn weergegeven door Kerkvliet (1976),
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Roorda van Eysinga en Van der Meys (1980) en S. Bommeljé (1981).
Een mededeling van Enik (IVT) dat er grote verschillen in nitraatgehalten in slagenenmateriaal aanwezig zijn, was in 1980 aanleiding om de sla uit een aantal
rassenproeven op de Proeftuin Meterikse Veld te analyseren op hun nitraatgehalten.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 16, waarbij de rasnamen van de
meest bekende slarassen achter het codenummer vermeld staan.
De volgorde van de waarnemingen van de voorjaarsbemonstering is tegengesteld
aan die van de najaarsbemonstering en dat betekent dat wanneer de drie tijdstippen
gelijktijdig worden getoetst geen samenhang vastgesteld kan worden.
Tabel 16. N0 3 -gehalten (mg per kilo vers produkt) van slavan diverse rassen uit drie
proeven, Proeftuin Meterikse Veld, 1980.
oogstdatum
ras
A Capitan
B Reskia
C D EF G Mondian
H J KLM Benita
N 0 --

12/6

8/9

24/9

1194
1584
1597
1621
1626
1655
1843
1849
1893
1897
1942
1942
2091
2170

825
1131
809
642
857
1263
1026
1100
775
811
589
1079
883
621

975
1211
1235
876
1227
1438
1211
941
1283
966
660
1185
1059
1146

Bij eenzelfde stikstofbemesting is er bij het huidige rassenassortiment dus geen
reden om aan te nemen dat er grote verschillen in nitraatgehalten tussen de rassen
te verwachten zijn.
Om een indruk te krijgen van de invloed van de minerale bodemstikstof en de
stikstofbemesting op de opbrengst en het nitraatgehalte van sla, zijn in samenwerking met de Vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer van de Landbouwhogeschool op de Proeftuinen Breda (1980, 1981), Meterikse Veld (1981) en Wieringerwerf (1981) een aantal (6) proefvelden aangelegd zoals schematisch in tabel 17 is
weergegeven.
Tabel 17. Overzicht van het stikstofbemestingsonderzoek bij sla in 1980en 1981 (IB,
LH, PAGV).
periode
najaar 1980

plaats

proefopzet

Breda

voorjaar 1981

N-trappen
5 oogsttijdstippen
Breda
N-trappen
Meterikse Veld 3 oogsttijdstippen
Wieringerwerf 3 rassen

najaar 1981

Breda
Meterikse Veld

N-trappen
3 oogsttijdstippen
3 rassen

metingen

ras

opbrengst
Capitan
N0 3 -gehalte
opbrengst
Mondian
N0 3 -gehalte Reskia
Ardito, Capitan,
Cindy
opbrengst
Mondian
Reskia
Benita
N0 3 -gehalte Capitan
Mondian
Festo
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N0 3 mg/kg
vers produkt
opbrengst, vers
(kg/100 kroppen

®

4000
.A

.A

4030-

3000-

202000-

10-

—r- ~ i
50
100

!
150

r
200kg N/ha

50

oogsttijdstip:

A

A 5/10/'80

•

O

O 16/10/'80

• 25/9/'80

100

150 200
kg N/ha

-A 23/10/'80

- * 2/10/'80

Afb. 8a+b. Opbrengst van sla (vers; cv Capitan) in kg/100 kroppen en het nitraatgehalte
(mg/kg vers produkt) onder invloed van verschillende stikstofbemestingen en op diverse
oogsttijdstippen (najaar 1980).

Uit de resultaten van najaar 1980 blijkt dat de maximale opbrengst van de sla bereikt
wordt met een stikstofbemesting van 50 kg N/ha (afb. 8a). Bij de eindoogst leveren
de onbemeste veldjes slechts een 10% lagere opbrengst dan dit maximum. De geringe stikstofreactie was te wijten aan de hoge bodemvoorraad aan stikstof van 226
kg/ha (0-60 cm). Een totale stikstofvoorraad van ca 270 k g / h a was voldoende voor
een najaarsteelt met opbrengsten van ca 40 kg per 100 kroppen. Voor de objecten
met een voorraad van 270 kg N/ha of minder waren de nitraatgehalten gemiddeld

opbrengst in
kg/100 kroppen
50'

j^

40-

3025/5/'81
0 50 100 150
•Mondian

9/6/'81
Ó50100150
• Reskia

23/6/'81
0

100

200

300

400 N-gift
(kg/ha)

ACindy

Afb. 9a. De opbrengst van verschillende slarassen op drie proeftuinen, bij een verschillende
stikstofbemesting (eindoogst, voorjaar 1981).
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nitraatgehalte
(mg/kg vers)
2000-

1500-

1000

5009/6/'81

25/5/'81
0 50 100 150

0 50 100 150

•Mondian

400N-gift
(kg/ha)

• Reskia

Afb. 9b. Nitraatgehalte van verschillende slarassen (in mg per kg vers produkt) op drie proeftuinen bij verschillende stikstofgiften (eindoogst, voorjaar 1981). Indien sprake is van een
significant ras-effect is dit door curven per ras aangegeven.

vers gewicht
kg/100 kroppen

Meterikse Veld

Breda

J&-A

55 n

21/9/'81

/

50

•^ *'

*

24/9/'81

4540-

,^-*-^11/9/'81

t 17/9/'81

35
30
25-

X

—1

N0 3
mg/kg vers
produkt
2700

T-

"Äl0/9/'81

10/9/'81
17/9/'81

N03
mg/kg vers
produkt
2000-

•16/9/'81

1800-

2500
2300

24/9/'81

2100

1600
1400

T_

T_

0 50 100 150
0 50 100 150 N-gift kg/ha
• Capitan
• Reskia
• Mondian
• Mondian
AFesto
ABenita
5/8/'81
plantdatum: 11/8/'81
Afb. 10. De opbrengst (kg/100 kroppen vers) en nitraatgehalten (mg/kg vers produkt) van
verschillende slarassen en op drie oogsttijdstippen op de proeftuinen Breda en Meterikse Veld
(najaar 1981).
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2000 mg/kg vers produkt; bij een ruimere bodemvoorraad dan 270 kg N/ha waren de
gehalten gemiddeld 2300 m g / k g vers produkt (afb. 8b).
Bij de voorjaarsteelten in 1981 is op alle drie de proeftuinen een duidelijke stikstofreactie aanwezig, zowel van de opbrengst (afb. 9a) als van de nitraatgehalten (afb.
9b). De bodemvoorraad, gemeten op de plantdatum, was voor achtereenvolgens
Breda, Meterikse Veld en Wieringerwerf: 89, 59 en 31 kg N/ha.
De maximale opbrengst bij de eindoogst werd voor alle rassen per proeftuin bij
dezelfde stikstofgift bereikt. Deze optimale N-gift was voor Breda 100 kg N/ha, voor
Meterikse Veld 100 kg N/ha en voor Wieringerwerf ca 150 kg N/ha. Het nitraatgehalte van de sla was min of meer onafhankelijk van het ras en nam op alle proeftuinen bij stijgende stikstofbemesting vrijwel lineair toe.
Bij de najaarsteelt op de proeftuinen Breda en het Meterikse Veld was de b o d e m voorraad resp. 252 kg N/ha en 128 kg N/ha. Dit had tot gevolg dat de opbrengst in
Breda niet meer verhoogd werd door een stikstofbemesting, terwijl de hoogste o p brengst in het Meterikse Veld bereikt werd bij een N-gift van 100 kg N/ha (afb. 10).
Het nitraatgehalte nam op beide proeftuinen nog toe tengevolge van de stikstofbemesting, ofschoon die toename in Breda kleiner is dan in het Meterikse Veld.
Op g r o n d van de bovenstaande resultaten is nog weinig concreets te zeggen over in
hoeverre een verlaging van het nitraatgehalte door een verlaging van het N-niveau in
bepaalde teelten bereikt kan w o r d e n . Voorlopig zou de in afb. 11 schetsmatig weergegeven relatie tussen het N-mineraalgehalte van de g r o n d en de optimale N-gift als
leidraad gebruikt kunnen w o r d e n .
Opt.N gift
kg/ha

B1= Breda

najaar 1980
najaar 1981
M1= Meterikse Veld
najaar 1981
W = Wieringerwerf
voorjaar 1980
B2 = Bredavoorjaar 1980
M2= Meterikse Veld
voorjaar 1980

250200150WH

B2

100M2

\M_I

50
.B1
0

100

—I—
200

300

"kg/ha
N-gift

Afb.11. De schetsmatige relatie tussen het N-mineraal gehalte van de grond (0-60 cm) en de
optimale N-gift gemeten aan een aantal stikstoftrappenproeven bij sla.

Torenvalken prijzenswaardig
De schade die mussen elk jaar weer toebrengen aan graanproefvelden zou wellicht
drastisch beperkt kunnen worden door in kritieke perioden de aanwezigheid van
torenvalken te stimuleren. Zo ontstond het idee o m nestkasten voor torenvalken te
plaatsen. Het idee werd uitgevoerd en succes bleef niet uit. Omdat op deze manier
veel schade en vertraging aan het l a n d b o u w k u n d i g onderzoek v o o r k o m e n kan
worden, werd dit idee door de Centrale Ideeën Commissie van het Ministerie van
Landbouw en Visserij beloond met een premie van 1500 gulden.
De torenvalk is de meest v o o r k o m e n d e roofvogel in Europa. Vooral de laatste jaren
is het aantal torenvalken sterk t o e g e n o m e n , o.a. door een verminderd gebruik van
persistente bestrijdingsmiddelen als DDT. Ook het minder vaak maaien van w e g 42

bermen draagt wellicht bij tot een rijker jachtgebied, omdat de torenvalk vooral
veldmuizen eet.
Kenmerkend voor de torenvalk is het "bidden". Wanneer hij, vliegend boven zijn
jachtgebied, iets van zijn gading op de grond ziet, remt hij af en blijft hij op één punt
in de lucht hangen door zijn vleugels snel op en neer te slaan. Door een plotselinge
val wordt de prooi geslagen.

Afb. 12. Het door mussen kaal gevreten graanveldje op 150 m afstand van een torenvalknest.

Hoewel torenvalken slechts incidenteel in de woonwijken van Lelystad op jacht
gaan, bleek dat de massaal aanwezige mussen in de tuinen zich verscholen als een
torenvalk zichtbaar werd. Toch is bekend dat torenvalken zich slechts bij uitzondering met mussen voeden. Hun menu bestaat vrijwel uitsluitend uit veldmuizen en
insekten. Vermoedelijk komt de angst voor torenvalken voort uit de gelijkenis die
deze soort vertoont met de sperwer, die wel een belangrijke jager op mussen is.
Goed jachtterrein voor torenvalken is in de Flevopolders in overvloed aanwezig. De
brede bermen zijn het hele jaar door bejaagbaar en ook op de akkers is de muizenjacht mogelijk als geen dicht gewas aanwezig is, hetgeen gedurende het grootste
deel van het jaar het geval is.
Het aanbod van nestgelegenheid is in de agrarische gedeelten van de polders echter
gering. Oude nesten van eksters en kraaien zijn niet of nauwelijks te vinden en
nestkasten komen slechts sporadisch voor. Het is aannemelijk dat een belangrijk
deel van de torenvalkpopulatie in het broedseizoen uitwijkt naar het "oude land" of
naar natuurgebieden in de polders waar wel nestkasten staan.
Eind juni rijpen de eerste graanvelden af. Grote zwermen mussen uit stedelijke
gebieden stropen dan de omgeving af op zoek naar rijpend graan, dat ze als een
lekkernij beschouwen. Op grote praktijkpercelen is de schade die de mussen aanrichten gering. Kleine proefvelden worden echter zwaar geplunderd en verliezen
daarmee hun waarde voor het landbouwkundig onderzoek. Het is daarom zeer aantrekkelijk om in deze periode in de omgeving van deze veldjes veel vliegbewegingen
van torenvalken te hebben omdat dit de mussen afschrikt.
In overleg met de Vereniging tot bescherming van Nederlandse vogels werden in de
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winter 1980/1981 tien nestkasten geplaatst op het 200 ha grote proefbedrijf van het
PAGV. Deze nestkasten werden twee meter boven de grond bevestigd aan palen.
Eén van de nestkasten werd dicht bij het bedrijfsgebouw geplaatst. Op verschillende
afstanden ervan werd wintergerst gezaaid. Op 10april 1981waren negen van de tien
nestkasten bewoond. In vijf nestkasten werden al eieren aangetroffen. Volgens
vogeldeskundigen was dit zeer vroeg. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door het
mooie weer en het talrijk voorkomen van veldmuizen.
In één nest werden geen eieren gelegd. In de acht andere nesten kwamen legsels
voor tot zeven eieren groot. Begin juni waren er jonge vogels in de nesten. In de
nestkast dicht bij het bedrijfsgebouw werden vijf eieren gelegd. De vogel die deze
eieren bebroedde was in tegenstelling tot de andere torenvalken erg schuw. Bij
werkzaamheden in de buurt verliet deze vogel direct het nest. Tijdens de broedperiode werden de eieren soms meer dan twee uur alleen gelaten. Omdat de buitentemperatuur zeer laag was, werden geen jonge vogels verwacht. Toch bleken alle vijf
eieren gezonde jongen te leveren!
Uiteraard waren de volwassen torenvalken zeer actief met het voeren van dejongen.
Op de dag dat de jonge torenvalken het nest verlieten, 19juni, was het graanveldje
dat op een afstand van 150 m van het nest lag door mussen voor 95%kaal gevreten.
Op 100 m afstand van het nest was dit 40%en op 75 mafstand was dit niet meer dan
2%. Na deze datum nam de vliegactiviteit van detorenvalken in deze omgeving sterk
af en nam de schade op de tot nu toe "bewaakte" veldjes sterk toe. Waarschijnlijk
ligt in de meeste jaren de periode met jongen in het nest later, en dus gunstiger,
zodat een bescherming tot de oogst bereikt wordt.
In 1982 was de situatie heel anders. Hoewel ook in dat jaar vrijwel alle nesten al
vroeg in het voorjaar bezet bleken,werden pas eind mei en begin juni in een beperkt
aantal nesten eieren gelegd. De geringe voortplantingsdrift werd vermoedelijk veroorzaakt door een tekort aan voedsel. De veldmuizenplaag van 1981 was omgeslagen in muizenschaarste in 1982.Slechts in vier van de dertien nesten werden jongen
grootgebracht.
In 1982 is het experiment uitgebreid tot Zeeland, Zuid-Limburg en de Wieringermeerpolder. In elk gebied werden twee nestkasten geplaatst. In Zeeland en de
Wieringermeerpolder werd op beide plaatsen een nest jongen grootgebracht. In het
nest in Zeeland werden zeer veel resten van mussen aangetroffen. In Zuid-Limburg
bleef succes uit, vermoedelijk omdat daar genoeg natuurlijke broedgelegenheid is.
Ook buiten het broedseizoen bewijzen de nestkasten goede diensten. Bij slecht weer
schuilen de torenvalken er geruime tijd in. Toen een nestkast aan de buitenkant van
een windsingel werd verwijderd, was bij de eerste de beste storm de torenvalk
duidelijk in de war.
Ook al mag niet verwacht worden dat door het plaatsen van nestkasten mussenschade aan graanproefvelden volledig wordt voorkomen, kan dit toch een aanzienlijke beperking van de schade betekenen. Aan geïnteresseerden stelt het PAGV
graag een werktekening van een torenvalkennestkast en een plaatsingsadvies ter
beschikking.

Onkruidonderzoek
Onkruidbestrijding vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een mislukte onkruidbestrijding kan opbrengstderving, moeilijkheden bij deoogst en verlies
van kwaliteit van het geoogste produkt veroorzaken. Ook kan de ziekteaantasting
van het gewas worden vergroot als onkruiden fungeren als waardplant voor deze
ziekten. Anderzijds is in een aantal gewasstadia een beperkt aantal onkruiden te
tolereren of zelfs gunstig, bijv. als door de onkruiden winderosie kan worden voorkomen of vraat door insekten wordt verminderd.
Vooral op akkerbouwbedrijven vergt de onkruidbestrijding vaak grote sommen geld.
Opvallend is echter dat de ene teler het gewenste resultaat met geringere kosten
weet te bereiken dan de andere.
Het totaal van te nemen maatregelen in een gewas wordt het bestrijdingssysteem
genoemd. Een teler dient zijn systeem te kiezen op grond van verschillende factoren
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zoals onkruidassortiment en -dichtheid, bouwplan, bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting,
mechanisatie en stand van het gewas. Deels liggen deze factoren vooraf vast, deels
zijn ze afhankelijk van weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen.
Bestrijding is pas nodig als het te verwachten is dat bij het achterwege laten ervan
schade aan het gewas optreedt die groter is dan de kosten van de bestrijding.
Bestrijding is ook zinvol als bij het achterwege laten van de bestrijding door de
zaadproduktie van de onkruiden er problemen in volgteelten zijn te verwachten.
Om tot een goed inzicht te komen aangaande de schadelijkheid van onkruidvegetaties in de gewassen is kennis nodig van de factoren die de grootte en samenstelling
van de vegetatie bepalen. Ook dienen we de concurrentiekracht van deze vegetatie
te kennen evenals het reproduktievermogen
Deels worden vegetatiebepalende factoren beïnvloed door teeltmaatregelen als rassenkeuze, plantdichtheid en tijdstip en methode van hoofdgrondbewerking, deels
worden ze bepaald door factoren die men niet in de hand heeft zoals het weer.
Daarnaast is een grondige kennis van directe bestrijdingsmethoden gewenst om de
onkruiden zo efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden.
Kennis van bedrijf, gewas, onkruid en onkruidbestrijding moet uiteindelijk leiden tot
bedrijfseconomisch verantwoorde systemen. Omdat de complexheid en de grote
hoeveelheid exacte kennis moeilijk te bevatten is zal in de toekomst meer gebruik
gemaakt moeten worden van moderne informatieverwerkende technieken zoals
computerprogramma's. In feite zijn we dan al bezig met onderzoek naar mogelijkheden die geleide bestrijding ons biedt.
Biologie
Verschillende facetten van de biologie van de onkruiden die landbouwkundig van
belang zijn, worden op het PAGV bestudeerd. Vooral de opkomst, de concurrentiekracht en de zaadproduktie hebben de aandacht. Ten behoeve van dit onderzoek
worden onkruiden zowel afzonderlijk als samen met cultuurgewassen "geteeld".
Opkomst
Vanaf 1978 is op het PAGV bij ongeveer 40 eenjarige onkruidsoorten nagegaan
wanneer opkomst plaatsvond. Daartoe werd geregeld het aantal jonge planten geteld. Van acht soorten is in de volgende figuur de opkomstperiodiciteit weergegeven.
OPKDMSTPERIODICITEIT VAN ENKELE ONKRUIDEN
gewogen g e m i d d e l d e 1379, 1960. 19B1 gegevens o n k n u i d e n t u i n PAGV

JAN

1 2 3
HERDEHSTASJE
C. bursa-pastor

15

STRAATGRAS
P. annua

FEB
1 2 3

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

11 1

||

i

||

MUUR
S. media

DEC
IYIYI 1

i

M [xWQfO! K>fx«2f<Xyi j IYY>\ MKfmKfXYK^

KLEEFKRUID
G. aparine

|Y1 1

1 1

] 1

MELGANZEVOET
C. album

11 1

! 1

KMypK><K^I[^K¥)»K><>(y] IY] M

HANEP0ÛT
E. c r u s - g a l l i

11 1

1 1

M I M

ZWARTE NACHTE CHADE
S. nigra

11 1

1 1

1 2 3
JAN

1 2 3

•

NOV

M i l

i fOK^ofoiyrxTxi K f « ^ y i y K > j y K > K ^ Y K ¥ R s ^ ^

1'

aartotaal

OCT

raxiXRXXXMXI

KNOPKHUID
G. p a r v i f l o r a

percentage van

SEP

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

KM&SKSKWESR^yiYiyiYKM I Y M 1

!j

iyiyjyKX^f<>fs«^<><t>o^yi i j M | i K>px»c«^xi i | i i |

FEB
<0.5

K^K^TK^K^IVIVI

M

I

M

I

fVIVK»s^B«»tY^i<%ôK^X[X|
| M

| 1 1 | 1 1 | 1 1|

f y H ^ O f S ^ 1 1. M 1 1 1 I I..I 1 M 1 M 1

i i | i rxp^^s»oK><[wiyi

:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

% [§§5 1 2 . 5 - 1 7 . 5 %

.5-2.5 % •

KI ° . 5 - 7 . 5 % H
m 7. 5 - 1 2 . 5 %

17.5-22.5 %
>22.5 %

Afb. 13. De opkomstintensiteit in de loop van het jaar (periodiciteit) van enige belangrijke
onkruidsoorten, gemiddeld over de jaren 1979, 1980 en 1981.
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De opkomst is gemeten op onbeteeld land.
In gewassen kunnen de kiemingsomstandigheden weliswaar verschillen van die op
onbeteeld land maar deze verschillen zijn, vooral in een jong gewas, niet groot. Een
aantal soorten zoals kleefkruid, melganzevoet, hanepoot en zwarte nachtschade
kiemt, zoals uit de figuur blijkt, binnen een sterk begrensde periode. Andere soorten
zoals straatgras, knopkruid en muur kunnen het hele jaar door kiemen als de omstandigheden voor kieming, met name de temperatuur en de vochttoestand, gunstig
zijn.
Concurrentie
Het gewas beïnvloedt het onkruid in sterke mate. In een vroeg in het voorjaar gezaaid gewas hebben onkruidsoorten die vooral vroeg in het voorjaar kiemen betere
kansen dan in een laat in het voorjaar gezaaid gewas; bij het zaaien van het gewas
zijn deze vroeg gekiemde onkruidplanten immers door de zaaibedbereiding merendeels vernietigd.
Naast de zaaitijd bepalen de dichtheid en de groeisnelheid van het gewas in belangrijke mate de concurrentiekracht. E.e.a. komt duidelijk naar voren uit metingen aan
zwarte nachtschade, verricht op 4augustus 1982. De nachtschade was op 12mei als
kiemplant gepoot in enkele gewassen en in onbeteeld land.
Tabel 18. Invloed van gewassen op de groei en ontwikkeling van zwarte nachtschade.
gewas

doorsnede

hoogte

ontwikkelingsfase

zomergerst
suikerbieten
stambonen
onbeteeld

5 cm
75 cm
100 cm
150 cm

5 cm
95 cm
90 cm
75 cm

bloemknoppen
bloemen en vruchten
bloemen en vruchten
bloemen en vruchten

Uit de tabel blijkt dat zomergerst de zwarte nachtschade vrijwel volledig weet te
onderdrukken. Op onbeteeld land echter worden deze planten zeer breed. Naarmate
de concurrentiekracht van het gewas toeneemt worden de planten veel minder
breed en naar verhouding langer.
Zaadvorming
Als een onkruid er in slaagt zaad te vormen voor het gewas wordt geoogst, kan dit
betekenen dat deze soort in volggewassen in grotere aantallen massaler gaat voorkomen. Het gewas beïnvloedt niet alleen de hoeveelheid zaad die geproduceerd
wordt maar ook het tijdstip waarop de zaadproduktie begint.
In bovenstaande tabel bij voorbeeld is te zien dat gerst de ontwikkeling van zwarte
nachtschade vertraagt. De invloed van het opkomsttijdstip van onkruiden en de
invloed van het gewas waarin ze opkomen op de zaadproduktie zijn op het PAGV in
onderzoek.
In tabel 19zijn enige cijfers over de zaadproduktie van zwarte nachtschade gegeven.
Tabel 19. De zaadproduktie van zwarte nachtschade (1982) als aantal bessen per
plant (in elke bes zitten ongeveer 50 zaden).
tijdstip opkomst zwarte nachtschade
12 mei
26 mei
9 juni
zomergerst
suikerbieten
stambonen
onbeteeld

4
169
1710
6080

2
45
807
4920

9
3
22
3580

5 juli
0
0
0
378

Duidelijk blijkt uit de tabel dat de zaadproduktie per plant enorm groot kan zijn maar
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ook dat een gewas de zaadproduktie vrijwel volledig kan verhinderen als het onkruid
pas kiemt wanneer het gewas goed aan de groei is. Soms is een periode van 10
dagen al erg belangrijk (vergelijk suikerbieten en stambonen op 26 mei en 9 juni).
Bestrijdingsmethoden
Onkruiden kunnen direct worden bestreden door het gebruik van herbiciden of door
bewerkingen van de grond waardoor de onkruiden los worden getrokken (b.v. door
eggen), afgesneden worden (b.v. d o o r schoffelen) of met g r o n d worden bedekt (b.v.
door aanaarden).
Voor de meeste gewassen zijn momenteel voldoende herbiciden beschikbaar o m de
meest v o o r k o m e n d e onkruidvegetaties afdoende te bestrijden. Voor een aantal gevallen moeten nog oplossingen worden gevonden. Zo is het nu nog vrijwel o n m o g e lijk o m composiete onkruiden in composiete gewassen met herbiciden afdoende te
bestrijden (b.v. kamille of klein kruiskruid in witlof en schorseneren). Ook de che-
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Afb. 14. Composiete
onkruiden in composiete gewassen zijn niet
chemisch te bestrijden;
hier klein kruiskruid in
witlof.
mische bestrijding van meerjarige of overblijvende dicotyle onkruiden zoals klein
hoefblad en akkerdistel in andere gewassen dan graan is vrijwel onmogelijk.
In een aantal gevallen is het gebruik van goed werkende bodemherbiciden niet
verstandig omdat bepaalde volgteelten er hinder van kunnen ondervinden. Bij een
volveldstoepassing van herbiciden kunnen de kosten hoog zijn. Door rijenbespuiting
toe te passen kan bij op ruime rij-afstand geteelde gewassen al snel tweederde van
Ä7

de gebruikelijke hoeveelheid spuitvloeistof bespaard worden terwijl, zo bleek de
afgelopen drie jaar, er hoogstens een keer vaker machinaal schoffelen nodig is.
Door verbetering van de toepassingstechniek kunnen de nadelen van herbiciden
worden beperkt. Een aantal nieuwe technieken zijn op het PAGV in onderzoek.
Onderbladbespuiting kan zinvol zijn als het gewas zo groot is dat het de onkruidplanten afschermt of als een bespuiting bovenop de plant teveel schade veroorzaakt.
Door gebruik te maken van de onkruidbestrijker kunnen onkruiden die boven het
gewas uitgroeien met een herbicide worden gedood. Onderzoek door PAGV en
CABO van de laatste jaren heeft aangetoond dat bijv. graanopslag in graszaad op
deze wijze goed bestreden kan worden maar ook dat de kans op schade in een
aantal gevallen te groot is, b.v. bij de aanwezigheid van riet in bieten. In dat geval
lijkt de recirculatiespuit uitkomst te bieden. Het principe van deze techniek is dat
vloeistof die niet op het onkruid achter blijft voor een groot deel weer wordt opgevangen en terug komt in de tank. De schade aan het gewas is dan veel minder groot
dan bij volveldsbespuitingen.
Een nieuwe toepassingstechniek waarmee in Engeland al ruime ervaring is opgedaan is de Controlled Drop Application (CDA)-techniek. Omdat met deze machine
spuitdruppels van gelijke grootte worden gemaakt door de vloeistof op een roterende schijf te laten vallen kan met weinig water per ha worden volstaan en is de
gevoeligheid voor drift geringer. Gedegen onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze techniek beter is dan de gangbare. In 1983 zal op het PAGV onderzoek
hieromtrent geschieden.
Verder wordt op het PAGV onderzoek verricht naar de waarde van bestaande me-
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Afb. 15. Melganzevoet
in bieten: aanaarden
had dit probleem grotendeels kunnen voorkomen.
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chanische methoden als schoffelen, frezen en aanaarden en naar verbetering van
het effect van deze methoden.
Zo bleek de afgelopen jaren dat de lateveronkruiding van suikerbieten door aanaarden grotendeels kan worden voorkomen, dat eggen in wintertarwe in bepaalde
situaties verstandiger is dan het gebruik van herbiciden, dat snijmaïs grondbewerkingen tussen de rijen goed verdraagt en dat een volledig mechanische bestrijding
van onkruiden tussen de rijen in op ruime rijenafstand geteelde gewassen goed
mogelijk is.
Invloed teeltmaatregelen en bouwplan
In het algemeen zal de ondernemer niet snel geneigd zijn de teelt of het bouwplan af
te stemmen op de onkruidbestrijding. Wanneer we te maken hebben met een zeer
hardnekkig of gevaarlijk onkruid gebeurt dit wel. Zo zijn er een groot aantal bedrijven die na aardappelen cultivateren om de bevriezingskansen van op het land achtergebleven aardappelen te vergroten.
Ook de opname van een graangewas in het bouwplan is ten aanzien van de onkruidbestrijding aantrekkelijk omdat daarin de meerjarige dicotyle onkruiden kunnen worden teruggedrongen. Onderzoek van het PAGV wees uit dat in bouwplannen
met uitsluitend rooivruchten er onvermijdelijk problemen op gaan treden met eenjarige (bijv. kleefkruid) of meerjarige (bijv. akkerdistel) onkruiden.
Het is belangrijk tijdig te weten welke wijzigingen in de onkruidvegetatie verwacht
mogen worden bij wijziging van het bouwplan, zodat bij de samenstelling van de
bestrijdingssystemen hiermee rekening kan worden gehouden. Recent is door het
PAGV gewerkt aan de invloed van het bouwplan op kleefkruid, zwarte nachtschade
en akkerdistel.
Ook de invloed van de hoofdgrondbewerking op de onkruidvegetatie is de laatste
jaren in onderzoek. Bij een juiste keuze van methode en tijdstip van hoofdgrondbewerking lijkt bij de teelt van bieten een aanzienlijke besparing op de kosten van
herbiciden haalbaar.
Het effect van grondontsmetting op de onkruidvegetatie is enige jaren in studie

geweest. In de gewassen die na grondontsmetting geteeld worden kan aanzienlijk
minder onkruid voorkomen dan wanneer de grondontsmetting niet zou zijn uitgevoerd. De mate van onkruidbestrijding door grondontsmetting is echter sterk wisselend. Na drie tot vijf jaar is het effect niet meer aantoonbaar.
Bestrijdingssystemen en geleide bestrijding
Het zal de lezer duidelijk zijn dat er met betrekking tot onkruid en onkruidbestrijding
op het PAGV en elders veel kennis verzameld wordt.
Deze kennis moet vervolgens voor de praktijk gebruiksklaar gemaakt worden. Het
samenstellen van bestrijdingssystemen is daarbij noodzakelijk. Uiteraard moeten
deze systemen onder praktijkomstandigheden worden getoetst. Dit gebeurt door het
PAGV thans bij suikerbieten, wintertarwe en enkele groentegewassen zoals spruitkool, witlof en prei.
Omdat met zoveel mogelijk bedrijfsfactoren en beschikbare kennis rekening moet
worden gehouden kunnen de systemen zo complex worden dat ze voor direct gebruik door de praktijk ongeschikt zijn. Vereenvoudigen zou echter kwaliteitsverlies
betekenen. Het ombouwen van dezesystemen tot computerprogramma's maakt wellicht een praktisch gebruik mogelijk. Zo kan de computer b.v. snel berekenen of een
onkruidvegetatie in wintertarwe opbrengstderving zal veroorzaken en zo ja met
welke van de ruim veertig toegelaten herbiciden of herbicidencombinaties een afdoende bestrijding ervan mogelijk is en wat deze of alternatieve bestrijdingsmaatregelen kosten aan geld en tijd.
Op dit moment is door het PAGV een drietal computerprogramma's zover ontwikkeld dat een toetsing in de praktijk zinvol is. Deze programma's betreffen wintertarwe, suikerbieten en prei.
Naast de makkelijke hanteerbaarheid door de praktijk hebben computerprogramma's het voordeel dat onderzoekresultaten die fundamenteel of complex zijn makkelijk en snel voor de praktijk bruikbaar gemaakt kunnen worden.
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Landbouw '82
De viering van het feit dat vijftig jaar geleden de Afsluitdijk werd gesloten, was voor
de drie Centrale Landbouworganisaties de reden om op de Flevohof een grote
manifestatie „Landbouw '82" te organiseren. Het Ministerie van Landbouw en Visserij aanvaardde in dankbaarheid het aanbod om één van de paviljoens in te richten.
In dit paviljoen van 15 x 50 m werd rond de thema's "bodem" - "plant" - "dier" "mens en samenleving" een beeld gegeven van een aantal in het oog springende
onderdelen van de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
Het Ministerie verzocht de instellingen in de polders deze thema's nader uit te
werken voor de manifestatie. Besloten werd dat de Landbouwhogeschool het thema
"bodem" zou coördineren en dat de overige drie onderdelen als volgt werden toegewezen:
"plant" aan het PAGV;
"dier" aan het PR;
"Mens en samenleving" aan het CAR te Emmeloord.
De algehele leiding van deze activiteiten berustte bij dr. ir. E.G. Kloosterman, bedrijfsingenieur van de "ir. A.P. Minderhoudhoeve". Binnen het aan het PAGV gegeven thema werd de benutting van de zonne-energie voor plantaardige produktie in
het algemeen belicht. Daarnaast werd van vier onderwerpen een overzicht gegeven
van de ontwikkelingen gedurende de laatste vijftig jaar, met daarbij extra aandacht
voor één opvallend aspect. Zo werd in samenwerking met het Laboratorium voor
Bloembollen Onderzoek te Lisse een overzicht gegeven van vijftig jaar bloembollenteelt in Nederland en de opkomst van de lelie in het bijzonder.
De groenteteelt kreeg o.a. aandacht door een overzicht van de ontwikkeling van het
sortiment gedurende de afgelopen vijftig jaar, met daarbij het accent op de Solanaceeën in het geheel in de vorm van aardappel, tomaat, paprika, aubergine en
Spaanse peper. Dit in samenwerking met het Proefstation voor de Tuinbouw onder
Glas te Naaldwijk.
Met medewerking van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werd
naast het overzicht van de ontwikkelingen binnen deze produktietak de ontwikkeling
van de containerteelt gepresenteerd.
Binnen de eigen sector van het PAGV kreeg het gewas suikerbieten speciale aandacht, waarbij de betekenis en ontwikkeling van deze teelt gedurende de afgelopen
vijftig jaar werd aangegeven. Speciaal werd bij dit gewas ingegaan op de mogelijkheden om via plantenveredeling een oplossing aante dragen voor het tarraprobleem
en vermindering van de bietverliezen. Uitwerking van dit laatste onderdeel werd
gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Voor Plantenveredeling te
Wageningen.
Naast bovengenoemde activiteiten werd vanuit het PAGV ook intensief medewerking verleend aan de expositie van een groot aantal groentegewassen in de vollegrond, waarbij onder meer de collectie slasoorten bij de bezoekers zeer veel waardering oogstte.
In het paviljoen ingericht door het Nederlands Instituut Voor Afzetbevordering van
Akkerbouwprodukten is met name vanuit de sector aardappelen van het PAGV adviserend medewerking verleend. Tevens werd materiaal beschikbaar gesteld en is
gedurende twee dagen de toelichting mede verzorgd.
Landbouw '82 is mede door grote inspanningen van allen die erbij betrokken waren
een uitstekende presentatie geworden van de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
Hierbij heeft de hechte samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven optimaal gestalte gekregen.
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Onderzoek in de Regio's
De regionale onderzoekcentra in Zuid-Holland
Het praktijkonderzoek voor de akkerbouw in deze provincie wordt gedaan door de
Stichting Proefboerderij Zuid-Holland te Westmaas. Nadere gegevens over de proefboerderij Westmaas staan in tabel 20. Met de proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat wordt ten behoeve van het helezuidwestelijke kleigebied nauw samengewerkt.
In dit verband heeft Westmaas duidelijk onderzoekzwaartepunten liggen bij de teelt
van consumptie-aardappelen, enige conservengroentegewassen en spruitkool.
Daarentegen richt Rusthoeve zich wat meer op suikerbieten en de kleinere akkerbouwgewassen. Ook behartigen deze beide proefboerderijen het praktijkonderzoek
voor het klei-akkerbouwgebied in West-Brabant inclusief De Biesbosch (ca 36.000
ha).
Voor de groenteteelt in de vollegrond had men tot 1 januari 1982 de beschikking
over de proeftuin "Meer Onderzoek Groenteteelt" te Brielle, waar tevens het glasgroente-onderzoek plaats vond. Vanwege de oude glas-opstanden, de te kleine oppervlakte beschikbaar voor de vollegrondsgroenten en de weinig centrale ligging
werd deze proeftuin per 1januari 1982 afgestoten en zal een nieuwe proeftuin voor
vollegronds- en glasgroenten worden betrokken in Barendrecht, op korte afstand
van de veiling Zuid-Holland-Zuid. Dit plan zal in de komende drie jaar in fasen
worden gerealiseerd. Het onderzoek zal gericht zijn op gehele zuidwesten van het
land.
Ontwikkelingen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Het areaal akkerbouwgewassen in Zuid-Holland bedraagt bijna 45.000 ha met ca
3000 bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte in de akkerbouw in Zuid-Holland
bedraagt 36 ha met een bezetting van 1,5 arbeidskracht. De belangrijkste akkerbouwgewassen qua areaal zijn:
granen
ca 19.000 ha,i, waarvan 16.000 ha tarwe
aardappelen
ca 12.500 ha, waarvan 1.250 ha pootaardappelen
suikerbieten
ca 10.000 ha,
graszaad
ca 1.300 ha,
maïs
ca 1.200 ha,
conserven-erwten - ca 1.500 ha,
zaaiuien
ca 1.300 ha.
Sinds 1972 is het percentage granen afgenomen, het percentage aardappelen toegenomen en het percentage suikerbieten vrij constant gebleven.
Er bestaan grote verschillen tussen de eilanden onderling en overig Zuid-Holland.
Zo is bij voorbeeld de grondsoort en de bedrijfsgroottestructuur in de Hoeksewaard
en op Goeree-Overflakkee sterk bepalend voor het relatief grote aandeel vollegrondsgroenten in het bouwplan op deze voormalige eilanden. Voor gewassen als
stamslabonen, tuinbonen en knolselderij lijkt de belangstelling op akkerbouwbedrijven toe te nemen. Het aandeel akkerbouwmatig geteelde tuinbouwgewassen in het
bouwplan van de akkerbouwbedrijven is de laatste tien jaar verdubbeld. Deze verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen een afname van de oppervlakte akkerbouw met ca 5.000 ha sedert 1972.
De groenteteelt in de vollegrond beslaat in Zuid-Holland ongeveer 8.500 haop 2.600
bedrijven. De gemiddelde oppervlakte van de vollegrondsgroenteteeltbedrijven op
de eilanden bedraagt 7,9 ha en in overig Zuid-Holland 4,3 ha. Het aantal "vollegrondsgroenteteeltbedrijven" neemt af, terwijl het areaal groente per bedrijf een
toename vertoont.
De belangrijkste vollegrondsgroentegewassen die in Zuid-Holland worden geveild
zijn:
spruitkool (ca 3.900 ha) met een veilingomzet van f51,2 miljoen
witlof
(ca 800 ha) met een veilingomzet van f17,1 miljoen
bloemkool (ca 350 ha) met een veilingomzet van f 7,0 miljoen
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andijvie
kropsla
diversen

met een veilingomzet van f 3,6 miljoen
met een veilingomzet van f 3,3 miljoen
met een veilingomzet van f 25 miljoen

Knelpunten en belangrijke onderzoekactiviteiten
Bij de akkerbouw in de regio Zuid-Holland is al gedurende een vrij lange periode
sprake van nauwe bouwplannen; aardappelen, suikerbieten, tarwe en enige diverse
gewassen, met daarbij behorende vrij enge rotaties. Infeite is deze ontwikkeling hier
in het begin van de jaren zestig begonnen. In dit opzicht kan dan ook tot nu toe van
een structurele ontwikkeling worden gesproken. Ter bestudering van mogelijke
knelpunten en beperkingen bij nauwe vruchtopvolgingssystemen is, in analogie met
het onderzoek op "De Schreef" in Oostelijk Flevoland, samen met de proefboerderij
"Feddemaheerd" te Kloosterburen in 1976 een vruchtwisselingsonderzoek gestart.
Dit project richt zich met name op de effecten op langere termijn voor de groei en
produktie van de gewassen (aardappelen, suikerbieten, tarwe) en daarmee samenhangende zaken als ook de hoedanigheid van de grond bij wel en geen grondontsmetting met fumigantia.
Bij de teelt van consumptie-aardappelen zijn de kwaliteit en de kg-opbrengst essentieel. Het hiermee samenhangende regionale onderzoek op en uitgevoerd door deze
proefboerderij heeft thans twee duidelijke accenten. Dit betreft het bestuderen, gezamenlijk met proefboerderij Rusthoeve, van de effecten van het dieper dan de
bouwvoor losmaken van zavel- en kleigronden. Dit onderzoekproject wordt gerealiseerd in het kader van de Werkgroep Losmaken Ondergrond Zuidwesten (L.O.Z.).
Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de invloed van gedeelde N-bemesting en
regelmatige vochtvoorziening (beregening) op de opbrengst en kwaliteit van aardappelen.
Een voor dit gebied belangrijk gewas is spruitkool. De laatste jaren is bij dit gewas
veel onderzoek verricht naar de relatie N-bemesting/N-voorraad in het profiel. Dit
heeft geresulteerd in een N-bemestingsadvies voor spruitkool. Thans spitst dit onderzoek zich toe op de N-behoeften van de te onderscheiden rassengroepen c.q.
typen.

Afb. 17. Toelichting bij het vruchtwisselingsonderzoek.
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Actueel is voorts een recent gestart project met knolselderij. Naast de N-bemesting
worden hierbij nagegaan de effecten van respectievelijk plantenaantallen bij diverse
rassen, opkweekmethoden van het plantmateriaal en de bestrijding van de wortelvlieg.
Ten gevolge van het ontbreken van een proeftuin kon in 1982 geen onderzoek met
typische intensieve vollegrondsgroentegewassen door en voor deze regio worden
gerealiseerd, uitgezonderd spruitkool.
Voor de komende perioden zijn voor de groenteteelt o.a. de volgende onderzoekactiviteiten van belang:
- rassenonderzoek bij diverse gewassen voortzetten, waarbij vooral ook aandacht
besteed moet worden aan de vervroegde teelten.
- voortzetting van het onderzoek naar de geleide bestrijding van de koolvlieg in
spruitkool en andere koolgewassen.
- bestrijding Mycosphaerella in spruitkool.
- onderzoek naar waterkwaliteit en bemesting bij witloftrek op water en in de grond.
- onderzoek naar vorstresistentie bij winterbloemkool.
- bestrijding wild- en vogelschade.
Doorstroming van onderzoekresultaten
De resultaten van het onderzoek van de proefboerderij Westmaas en Rusthoeve
worden ieder jaar gezamenlijk gepubliceerd in "Resultaten van het Landbouwkundig
Onderzoek in Zuidwest Nederland" met een totale oplage van ca 7500 exemplaren.
Deze uitgave is betemd voor de voorlichting, onderzoekinstellingen in den lande en
de praktijk in het zuidwesten, met name alle leden van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting en de Studieclubs. Dit onderzoekverslag geniet een gerichte belangstelling. Ook voorziet het in een duidelijke behoefte in het licht van een snelle
verspreiding en bekendmaking van onderzoekresultaten.
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Afb. 18. Machinale oogst van aardappelproefvelden op de proefboerderij.
54

* r T— CM CD un

O

3

•tt co CD en T-

Ifi t

C\J

o

co

T-

LD

CD

<=g
<

o

^r

T - CO ^

*"

Ü

o w w

C

.92.

«8»

o>

«o?

^
~

•o
i_
0)

T- cNj

i^ CD
0 O

•i-

CM" «J g

CNJ CO O)

o

.Q

'S
o

o.
5

O) 1 -

CO CO CO

O
O
Oï
CD

E S

_c •o "U
c
o
(O

+

O
O) O)

co
c
o
O)

a>
a>
"O

c
to
c

.- E
O E

>

m
o
c
<D

O ^

T-

CO CO

CD ^

C\J ^

c
CO
CO
C
CD

^,

C
CU

>

O f= ;

01
O)
CD

a. >
CD O

ü

0 O
S »

O

0 :=,
"O ç;

O)
CD

<0

f£ Q Q

I

c S.1 c

? a i > ca S »

co 0

cc O

-Q Ö ) S « (OT3

-£ O o
O) « O
!" £ Q
'0

O) 0

°"- £ o
4-; + J o * "
ÇS 3 CD TO
ra co i~ >

0 t= c

o.
C O 0 ,

« cL-2 'S
p o-o r
n

> C Ö 0 N

"Sc
Nj2

55«aï'5o«!>
C C C J ) C Q . C 0 COJC > O) "O

55

Tabel 21. Gegevens en aantallen proeven van de proeftuinen.
proeftuin*

Breda

Meterik
Wieringerwerf
•f Helden

oppervlakte groente in are
aantal proeven totaal
aantal geïntegreerde + landelijke proeven
aantal regionale proeven
% regionale proeven van het totale aantal
proeven

600
66
42
24

1250
42
21

840
60
29
31

36

50

52

voornaamste
gewassen

prei
witlof
asperge
kropsla
augurk

asperge
witlof
augurk
sluitkool
kropsla
bloemkool
prei
uien
Chinese
kroot
kool
spruitkool peen
peen
knolselderijkropsla
spinazie
prei
selderij
sjalot

* proeftuin Barendrecht in oprichting
Enkele recente onderzoekresultaten
Losmaken van een zavelondergrond
Ongeveer 10jaar geleden werd geconstateerd dat de opbrengsten van consumptieaardappelen in het zuidwesten van Nederland achterbleven bij die in de nieuwe

Afb. 19.Spitfrees in actie bij deaanleg van de proef "Losmaken Ondergrond Zuidwesten"
op "Westmaas".
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polders. Onderzoek toonde aan dat de beworteling van aardappelen beneden bouwvoordiepte belangrijk minder was dan in de IJsselrneerpolders. De oorzaak hiervan
is de fijnheid van de poriën waardoor het luchtgehalte bij pF 2,0 slechts 5 à 7
volumeprocenten is. Vergroting van de poriën zou kunnen leiden tot onder meer een
hoger luchtgehalte in de ondergrond en een betere beworteling. Doel van het onderzoek was enerzijds de invloed van diep losmaken van de ondergrond op de gewasopbrengsten te leren kennen; anderzijds intrigeerde devraag hoe lang het effect van
het losmaken meetbaar blijft.
In dit proefveld dat in september 1978 werd aangelegd, liggen vier objecten, te
weten:
- onbehandeld
- onbehandeld + 40 cm woelen
- spitfrezen tot 80 cm diepte
- spitfrezen tot 80 cm diepte + 40 cm woelen
Over deze behandelingen worden elk jaar verschillende gewassen geteeld bij drie Nhoeveelheden.
Na vier oogstjaren blijkt dat het spitfrezen bij aardappelen een gemiddeld positief
effect heeft gehad. Deopbrengstverhoging was in het eerste oogstjaar na aanleg het
grootst en werd in de latere jaren minder. Elk jaar was de afleverbare opbrengst
verhoudingsgewijs meer toegenoemen dan de totale opbrengst. De wintertarwe
heeft niet gereageerd en bij de zomergerst werd alle jaren op de gespitfreesde
stroken minder geoogst dan bij onbehandeld.
Tabel 22. Opbrengst in % van onbehandeld.
aardappelen

onbehandeld
onbeh. + 40 cm
woelen
spitfrezen
spitfrezen +
40 cm woelen

wintertarwe

zomergerst

veldgewas

afleverbaar
> 3 5 mm

100,0

100,0

100,0

100,0

101,0
105,4
104,6

101,9
107,0
105,6

99,4
99,5
100,1

98,1
94,5
94,9

Bij het zoeken naar het antwoord op de tweede vraag neemt de indringingsweerstand een belangrijke plaats in. Deze weerstand is in de gespitfreesde grond in de
loop der jaren weer toegenomen, waarbij juist beneden de ploegdiepte een wat
hogere weerstand aanwezig is dan dieper in het profiel. Na 40 cm woelen in deze
losgespitte grond is de hogere weerstand verplaatst naar net beneden de bewerkingsdiepte.
Dit onderzoek wordt nog vier oogstjaren voortgezet.
Stikstofbemesting voor spruitkool
De stikstofbemesting voor spruitkool in het voorjaar wordt overwegend "ingeschat".
De latere giften worden dan gegeven als het gewas tekenen vertoont van stikstoftekort. Het in gebruik zijn van advisering voor stikstof op basis van grondonderzoek bij
de grote akkerbouwgewassen is mede aanleiding geweest tot het stellen van de
vraag: is een stikstofadvies voor spruitkool mogelijk?
In dit in 1976 gestarte onderzoek is eerst gezocht naar het verband tussen de voorraad minerale stikstof in de bodem en de optimale stikstofhoeveelheid voor spruitkool. Bij dit onderzoek is het late ras Sigmund gebruikt. De tot nu toe verkregen
resultaten zijn:
- De grootte van de stikstofvoorraad beïnvloedt de opbrengst afleverbare spruiten
positief wanneer de stikstofbemesting wordt weggelaten. Er is echter geen effect
van de N-voorraad op de met stikstofbemesting maximaal behaalde opbrengst.
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- Het gevonden verband tussen de voorraad minerale stikstof en de economisch
optimale bemesting (prijsverhouding 1 kg N = 21/2 kg afleverbare spruiten) is bij
bemonstering in mei beduidend beter dan in maart.
- Zowel voor de bemonsteringsdiepte 0-100 cm als 0-60 cm is er een nauw verband.
Omdat de betrouwbaarheid bij beide diepten goed is, heeft een bemonsteringsdiepte tot 60 cm de voorkeur.
- De "voorlopige" uit het verzamelde materiaal berekende adviesformule wordt dan:
290 - (1,2 x voorraad N-mineraal 0-60 cm) = totaal advies kg N/ha.
Deze hoeveelheid moet nog worden gedeeld.
- Het object waarbij de stikstof is gegeven naar beoordeling van het gewas (praktijkgebruik) gaf slechts op 1van de 11 proeven de hoogst afleverbare opbrengst.
De verscheidenheid in rassen en vroegheid is echter groot. Om deze reden is aansluitend op genoemde uitkomsten onderzoek gestart naar de verhouding van de
optimale stikstofhoeveelheid bij verschillende rassen.
Deling van de stikstofbemesting en vochtvoorziening bij consumptie-aardappelen.
Tijdelijk tekort aan voldoende opneembaar vocht uit de bodem geeft een vermindering van produktie. Bij aardappelen wordt het groeiritme van de knollen onregelmatig, hetgeen ook tot mindere kwaliteit kan leiden. Hierbij is te denken aan een
onregelmatige knolvorm en glas als gevolg van doorwas.
Een regelmatige vochtvoorziening door te beregenen zal ook een regelmatige groei
geven. Daarnaast is het mogelijk stikstof met behulp van de beregening direct voor
het gewas beschikbaar te hebben, hetgeen wellicht méér aardappelen van een
betere kwaliteit oplevert. Deze gedachte ligt ten grondslag aan het in 1980 gestarte
onderzoek waarbij de stikstofbemesting in één voorjaarsgift (200,250,300en 350 kg
N/ha) voor het poten vergeleken is met een voorjaarsgift van 200 kg N/ha plus 1,2
en 3 x 50 kg N/ha over het gewas. Deze zeven objecten met stikstofbemesting zijn
zonder en met kunstmatige beregening uitgevoerd.
De eerste beregening en de eerste N-toediening zijn toegepast als op 25 cm onder
de top van de aardappelruggen een pF-waarde van 2,7 is bereikt. Latere tijdstippen
van beregening zijn aan de hand van een vochtboekhouding vastgelegd. De tweede
respectievelijk derde stikstofgift lag 3 en 6 weken na de eerste toediening. Direct na
de stikstofgift is op de betreffende objecten beregend.
In alle drie proefjaren is 5 à 6 maal beregend (totaal 100-115 mm). Gemiddeld over
deze drie jaren heeft beregenen bij alleen de voorjaarsbemesting bijna 11% veldgewas meer gegeven dan zonder vochttoediening. Bij stikstofaanwending in het voorjaar plus over het gewas heeft beregening een positief effect van een kleine 8%
gehad. Zonder beregenen zijn de effecten in de verschillende jaren overeenkomstig
van grootte en met beregenen schiet 1982 er in positieve zin uit.
Deling van de stikstofgift heeft gemiddeld over de drie jaren bijna 4% meer aan
veldgewas opgeleverd indien niet is beregend en ruim 1% als wel is beregend.
Zonder beregening was het delingseffect in 1982 iets negatief.
Bij de combinatie van deling van de stikstofbemesting én beregenen is 9 tot 14%
meer veldgewas geoogst dan bij stikstofaanwending alleen in het voorjaar en zonder
vochttoediening.
Als naar het afleverbare produkt (knollen > 35 mm) wordt gekeken, dan zijn de
resultaten vrijwel gelijk aan die van wat over de veldgewasopbrengst is vermeld.
Beregenen heeft het onderwatergewicht gemiddeld 10 tot 14 gram verlaagd, terwijl
stikstofdeling weinig invloed heeft gehad op het onderwatergewicht.
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Proefbedrijf
Algemeen
Zoals elk jaar had ook 1982 voor het Proefbedrijf zijn moeilijke en makkelijke kanten,
zowel in de personele- als in de materiële sfeer. Dat het hoofd van het bedrijf in
Alkmaar op 1augustus gebruik zou maken van de VUT was al geruime tijd bekend,
maar dat het hoofd proefvelden te Lelystad op 15 mei een overstap maakte naar het
RIVRO kwam volledig onverwacht. Hoewel één en ander in goed overleg plaats vond
en het de beide medewerkers van harte gegund werd, betekenden deze mutaties
toch een verlies aan ervaring die pas na geruime tijd aangevuld zal zijn. In Alkmaar
kon door opschuiving de opengevallen plaats weer bezet worden, maar in Lelystad
lag de zaak minder eenvoudig. Omdat daar op het gebied van vollegrondsgroenteteelt enige ervaring bij de leiding welkom was, is er uitgebreid over de opvolging en
wijze van opvolging nagedacht en gesproken. Uiteindelijk werd gekozen voor een
opstelling waarbij onder leiding van het afdelingshoofd een assistent voor de groenteteelt en een assistent voor de akkerbouw functioneren.
Een omstandigheid die het werken in 1982vergemakkelijkte was het goede weer. De
afstand tussen de wensen van de onderzoekers en de mogelijkheden bij het proefbedrijf werd daardoor verkleind. Door het inschakelen van tijdelijke medewerkers is
getracht de pieken in de zomer teverkleinen, maar ook dit jaar zijn er weer overuren
gemaakt om de laatste oneffenheden weg te werken.
Ook in 1982 is er geen verbetering gekomen in de gebouwensituatie. Wel verbeterd
werd de ontwateringstoestand van het bedrijf in Alkmaar. In 1981 werd de ene helft
van de tuin tussengedraineerd en tot 50 cm diep gespit en in 1982 kon op de andere
helft een diepe bewerking worden uitgevoerd. Na de grondbewerking is deze helft
ingezaaid met Engels raaigras voor groenbemesting, zodat in 1983 hier weer proeven kunnen worden aangelegd. Wat de werktuigen betreft, kon in Alkmaar een
kistenkantelaar en een pneumatische éénrijige Miniair zaaimachine worden aangeschaft.
In Lelystad werd behalve de aanschaf en vervanging van de normale landbouwwerktuigen zoals een trekker, een kipwagen en een taludmaaier, ook specifieke proefveldapparatuur aangeschaft. Het betreft een oogstmachine voor graszaadproeven en
andere te maaien proefveldprodukten, een kunstmeststrooier voor proefvelden, een
reflectiemeter voor het bepalen van het grondbedekkingspercentage van gewassen
en een zaaibedreliëfmeter die gebruikt wordt bij het grondbewerkingsonderzoek.
Het weer
Zoals uit afbeelding 20 blijkt is 1982 een jaar geweest dat gemiddeld t.o.v. de voorgaande 10jaar aan de warme kant was.Alleen januari enfebruari waren kouder dan
het gemiddelde van de voorafgaande 10jaar. Januari begon erg zacht, met minimum
temperaturen van 7 à 8°C en maxima van 10 à 11°C.
Na 5 januari trad er een snelle overgang in en liep de temperatuur in twee dagen
terug van + 9 ° C naar -9°C. Dit koude weer duurde ongeveer een week, waarna eerst
overdag maar later in de maand ook 's nachts de temperatuur weer boven het
vriespunt uitkwam. Verder waren januari en met name februari vrij droog, waardoor
het een voorjaar leek te worden waarin vroeg gezaaid kon worden. Dit viel echter
tegen, want met maart kwam ook de regen en daardoor werd het april voordat de
meeste voorjaarswerkzaamheden van start konden gaan. April werd met de maanden juli en september de droogste maand, hetgeen voor de voortgang van het
buitenwerk erg gunstig was. Mei,juni en augustus waren wat natter dan gemiddeld,
maar dit leidde nauwelijks tot stagnatie van de werkzaamheden.
Het jaar eindigde ook zacht en vrij droog. Eerst op 1december werd een minimumtemperatuur geregistreerd beneden de 0°.
Het aantal zomerse dagen (dagen met een temperatuur boven 25°C) bedroeg in
1982 in Lelystad 27, hetgeen aan de hoge kant is. De verdeling hiervan over de
maanden was: mei 4, juni 5, juli 10, augustus 5 en september 3.
De totale hoeveelheid neerslag in Lelystad bedroeg 593 mm en was daarmee na
1975 en 1976 het droogste jaar sinds in 1972 de waarnemingen begonnen.
59

gem.
temp.
in°C

20-

em. max.temp. '72-'81
gem. max.temp.1982
gem. min.temp. 72-'81
gem. min.temp. 1982

15

10

j f m a m j j a s o n dmaanden
Afb. 20. Verloop van de maximum- en minimumtemperaturen (°C) op het PAGV in Lelystad in
1982 en gemiddeld over de periode 1972 t/m 1981.
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Afb. 21.Hoeveelheid neerslag (mm) per maand op het PAGV in Lelystad in 1982en gemiddeld
over de periode 1972 t/m 1981.
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De praktijkgewassen
De omstandigheden voor de werkzaamheden aan en de groei van de praktijkgewassen waren over het algemeen erg gunstig. Problemen met ziekten en aantastingen
kwamen niet of nauwelijks voor, zodat over het algemeen hoge tot zeer hoge opbrengsten werden gehaald. Alleen waren er dit jaar veel luizen, die bovendien erg
moeilijk te bestrijden waren. In tabel 23 wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten zoals die in 1982op het praktijkgedeelte van het proefbedrijf zijn behaald.
De opbrengsten zijn gegeven in netto kg/ha, kg drogestof per ha (snijmaïs), of
aantal stuks per ha (witlofwortels).
Bij de gewassen zijn nog de volgende opmerkingen te maken:
Wintertarwe
Dit gewas is vrij laat gezaaid, variërend van 26 oktober tot 13 november.
Achteraf gezien was dit een gelukkige omstandigheid, want sommige proeven die
begin oktober gezaaid waren, zijn door de vorst van begin januari zodanig zwaar
beschadigd, dat ze als verloren werden beschouwd en vervangen werden door een
praktijkgewas zomertarwe.
Aan de later gezaaide gewassen werd geen vorstschade van betekenis waargenomen.
Zomergerst
De opbrengst van dit gewas was zeer goed, met name het gedeelte op G 103gaf een
uitschieter te zien. Dit gedeelte had een te zware bemesting gekregen en is daarom
gespoten met Terpal groeiregulator. Daardoor trad geen legering van betekenis op,
hetgeen een grote bijdrage betekende aan deze opbrengst. Ook hier gold dat er
weinig problemen met ziekten waren.
Graszaad
Het roodzwenkgras was voor de winter wat weinig ontwikkeld, waardoor er enige
zorg bestond of er zich na de winter wel voldoende halmen zouden ontwikkelen.
Hoewel dit aantal wel iets groter had kunnen zijn, viel de opbrengst niet tegen. Er
werd van stam gedorst en op eigen bedrijf gedroogd tot 12,5%vocht. Het afvalpercentage bedroeg 23.
Het Engels raaigraszaadperceel had nogal geleden van de vorst, maar dit gewas
heeft zich zeer goed hersteld. In opbrengst komt deze holle stand niet tot uitdrukking. Ook dit perceel werd van stam gedorst en op eigen bedrijf teruggedroogd naar
12,5% vocht. Het percentage zaadafval bedroeg 9,8.
Blauwmaanzaad
Dit gewas werd op contract geteeld, waarbij het bolkaf werd afgenomen door
Diosynth B.V. en het zaad in eigen beheer kon worden afgezet. De stand was nogal
onregelmatig evenals de ondervrucht graszaad. Het geheel behoorde dan ook zeker
niet tot de best geslaagde gewassen.
Snijmaïs
Dit gewas neemt niet zo'n grote plaats in en dient meer voor perceelsvulling van de
maïsproeven. Deopbrengst was hoog, met name geldt dit voor het drogestofgehalte.
Aan vers produkt bedroeg de opbrengst 55.000 kg/ha bij een drogestofpercentage
van 33,2.
Pootaardappelen
Ook dit jaar leverde de selectie van pootaardappelen geen problemen op. Viruszieke
planten kwamen weinig voor, zodat er niet zoveel tijd besteed hoefde te worden aan
deze werkzaamheden.
Het perceel SE werd loofgetrokken en het perceel met A-pootgoed doodgespoten.
Het SE-uitgangsmateriaal was voorgekiemd, hetgeen resulteerde in een opkomstvervroeging van ruim een week. Hoewel het doodspuiten en het looftrekken vrijwel
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gelijktijdig plaatsvond (rond 20 juli), komt deze vervroeging niet in de opbrengst tot
uitdrukking.
Consumptie-aardappelen
Ook de opbrengst van dit gewas was goed, hoewel t.o.v. het gebied geen uitschieter.
Met name het percentage > 50 mm is aan de lage kant, hetgeen aanleiding is om het
bemestingsplan voor de toekomst op dit punt nog eens kritisch te bekijken. De
maatverdeling was als volgt: < 35 4,3%; 35-50 47,9%; > 50 47,8%.
Suikerbieten
De opbrengsten van dit gewas lagen dit jaar zeer hoog. De zaaitijd was eind maart
en begin april; de zaaiafstand 181/2 en 20 cm. De opkomst en stand waren goed,
terwijl er zich geen problemen van betekenis hebben voorgedaan.
De oogstdata voor de drie percelen waren: D3 3-8 september; B6 24-26 september;
B5 26-28 oktober. Het suikergehalte en de suikeropbrengst in kg per hawaren resp.
16,3% en 10.160 kg; 16,3%en 10.700 kg; 16,6%en 14.700 kg. Het bedrijfsgemiddelde
exclusief de proeven komt hierdoor uit op een opbrengst van 71.700 kg suikerbieten
per ha met 16,4%suiker en een suikeropbrengst van 11.760 kg per ha. Het tarrapercentage lag dit jaar rond 16%,hetgeen ongeveer 5%lager is dan het gemiddelde van
de laatste 9 jaar.
Zaaiuien
De teelt van dit gewas vond plaats op een perceel waar in 1981 aardappelen hadden
gestaan, waardoor de opslagbestrijding de meeste tijd kostte. Ook moest dit jaar een
bestrijding tegen trips uitgevoerd worden, iets wat nog niet eerder voorgekomen
was. Het tarrapercentage lag voor Hyper op 6,5 en voor Jumbo op 4%.
Stamslabonen
Bij de teelt van dit gewas werd gekozen voor een late zaaidatum om eventuele
aardappelopslag nog voor detijd te kunnen bestrijden. Dit bleek niet nodig:door het
perceel laat te ploegen, was de aardappelopslag al bevroren. De opbrengst was niet
zo groot als het voorgaande jaar, maar dat is voor een fijnpeulig ras ook moeilijk te
halen. De kwaliteit was goed en afgezien van de luizen viel er weinig te bestrijden.
Witlof
Dit jaar was het de eerste keer dat witlof als praktijkgewas in het bouwplan voorkwam. De wortels zijn aan drie tuinders op contract geleverd. Er is gezaaid met een
Miniair zaaimachine, met 1rij per rug. Deopkomst en het plantaantal waren goed en
de stand was het hele jaar door uitstekend. Bij de oogst viel echter het aantal
opzetbare wortels tegen, omdat de diameter te klein was ( 3 cm voor Zoom en 3,5
cm voor de andere rassen). Achteraf gezien zou een kleine stikstofgift een gunstiger
resultaat gehad kunnen hebben.
Spruitkool
Van dit gewas is de kg-opbrengst zeer goed geweest, dit in tegenstelling tot de prijs,
die zeer slecht was.
De sorteerverhouding was:
Lunet
A = 63,7% B = 29,1% D = 7,2%
Rampart
A = 51,2% B = 43,3% D = 5,5%
Fortress
A = 53,1% B = 42,3% D = 4,6%
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Tabel 23. Gegevens praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad.
gewas

perceelI opp.
in ha

ras

netto opbr.
in kg/ha

voorvrucht

wintertarwe

A2
B3

6,4
6,0

Arminda
Arminda

8640
8330

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

Okapi
8000
Okapi
8570
Swifta
7900
Marksman
7430
Melchior
6480
Trumpf
6860
Trumpf
6700
Trumpf
6730
Trumpf
7710
Moncorde(roodzw.) 1330
Morenne(Eng.raai ) 1780
Diosynth.selectie
1310
LG11
18260
Bintje SE
31000
Bintje A
35000
Bintje
58500
Bintje
57600
Monohil
62400
Primahil
65700

6,2
0,8
6,6
6,0
2,2
1,1
1,0
1,0

Arigomono
Hyper
Jumbo
Belami
Zoom
Zoom
Terosa
Tardivo
Lunet
Rampart
Fortress

uien
suikerbietenproeven
snijmaïs
pootaardappelen
suikerbieten
zomergerst
suikerbieten
stamslabonen
spruitkool
groenteproeven
haver
pootaardappelen
stamslabonen
suikerbieten
vlas
suikerbieten
graanproeven
wintertarwe
graszaad
wintertarwe
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88700
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