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Voorwoord
Hetjaarverslag geeft als regel een beknopt overzicht van de vele en veelzijdige
activiteiten waarmee het Proefstation voor deAkkerbouw en de Groenteteelt in
deVollegrond indeloopvaneenjaarte makenheeft.Hetverslagover 1981heeft
in de serie van de tot nu toe uitgebrachte verslagen een enigszins afwijkende
opbouw. Naast gebruikelijke informatie over personeel, bestuur e.d.wordt een
beperktaantal inonderzoekzijndeonderwerpen uitvoeriger en meersamenhangend behandeld. Daarbijworden naast de bijdrage van het proefstation aan het
betreffende onderwerp ook deactiviteitenvananderen,waarmeewordt samengewerkt, vermeld. Verwacht wordt dat de gegeven informatie voor de lezer op
dezewijze van meer waarde is. Degekozen opzet maakt dat vele andere onderwerpenwaaraan binnen hetproefstation wordt gewerkt,nietworden besproken.
Deze komen mogelijk in eenvolgend verslag aan de orde. Onderzoekresultaten
dievoor de praktijk van belang zijn worden overigens regelmatig gepubliceerd,
zodat belanghebbenden hiervan kennis kunnen nemen. Uit de lijst van in 1981
verschenen publikaties, die in dit verslag is opgenomen, komt de inzet en de
inspanning van de medewerkers duidelijk naar voren.Snelle doorstroming van
onderzoekresultaten heeft ookplaatsvia de regionale consulentschappen enhet
bedrijfsleven waarmee ook in hetafgelopen jaar intensief werd samengewerkt.
Ikhoop datdeveleactiviteiten in1981van nutzijngeweestvoor de ontwikkeling
van de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond.
DeAlgemeen Directeur,
ir. M. Heuver

Bestuur
Debestuursleden werden bij deoprichting van het PAGV per 1-1-1977, voor deduur van
vierjaartot lidvan bestuur benoemd.Dit betekent dat door de Minister van Landbouw en
Visserij per 1-1-1981opnieuw een benoeming moest plaatsvinden. Bij de oprichting van
het PAGV werd bepaald dat het bestuur van het PAGV zou worden samengesteld uit
achttien leden, t.w.
a. Vijf leden uit de akkerbouwsector en vijf leden uit devollegrondsgroentesector. Deze
tien leden, die worden benoemd op voordracht van het Landbouwschap, dienen bij
voorkeur bij het regionaal praktijkonderzoek te zijn betrokken.
b. Eén lid uit de akkerbouwsector en één lid uit devollegrondsgroentesector, beiden op
voordracht van het Landbouwschap.
c. Tweeledenuitdekringenvanverwerkingenafzetopvoordrachtvanhet Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
d. Eénliduitdekringenvanverwerking enafzetopvoordrachtvanhetProduktschapvoor
Groenten en Fruit.
e. Drie ambtenaren van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Voor hettijdvaktot en met31december 1984heeft deMinistervan Landbouw enVisserij
de volgende personen benoemd:
a. vijf leden uit de akkerbouwsector:
Ch. Backbier (in de vacature Huyts)
ir. W. Westhoff (in de vacature Kemmeren)
S.J. de Regt (in de vacature Van de Linde)
J.D Leeuwma
ir. K. Meinders (in de vacature Huizing)
vijf leden uit de vollegrondsgroentesector:
P.J. Beers
H.S. Houtsma
G.H. Kooyman
W. Robben
M. Weys
b. één lid uit de akkerbouwsector:
drs. W. Oosterhuis
één lid uit de vollegrondsgroenteteeltsector:
M.H. Dekker
c. uitdekringenvanverwerking enafzet,opvoordrachtvanhetHoofdproduktschap voor
akkerbouwprodukten:
ir. P. Hijma
J. Glotzbach
d. op voordracht van het Produktschap voor Groenten en Fruit:
ir. J.Th. van Vugt
e. drie ambtenaren van het Ministerie van Landbouw enVisserij:
dr. ir. H.P.F. Curfs
ir. M. Miedema
drs. P.C. Muntjewerf
Verderisdeheerprof.ir.L.J.P.KupersteBennekomadviserendlidvandeStichtingPAGV.
Het bestuur heeft in 1981 driemaal vergaderd; het dagelijks bestuur iszesmaal bijeengekomen.

Inde bestuursvergaderingen isuitvoerig aandacht besteed aan devolgende onderwerpen:
- Personeelsbezetting proefbedrijven te Alkmaar en Lelystad
- Epipré
- Samenwerking in het onderzoek met het bedrijfsleven
- Centrale huisvesting van het PAGV te Lelystad
- Project benutting restwarmte
- Automatiseringsplan 1981-1985
De heer drs. P.C. Muntjewerf, voorzitter vanaf de oprichting van het PAGV, is per 1 januari
1982 afgetreden. Als voorzitter is nu benoemd de heer J.D. Leeuwma, die al lid van het
dagelijks bestuur was.

Afb. 1 Deaftredendevoorzitter,deheerdrs.P.C.Muntjewerf (links),denieuwevoorzitter,deheerJ.D.
Leeuwma (midden) en de heer dr. ir. H.P.F. Curfs (rechts),tijdens een vergadering van het dagelijks
bestuur.

Samenstelling bestuur
Per 1januari 1982 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

Proefboerderij Wijnandsrade en Proefboerderij Vredepeel

dr. ir. H.P.F.Curfs*

Ministerie van Landbouw enVisserij,DirectieAkkerbouw en
Tuinbouw

J. Glotzbach

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

ir. P. Hijma

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

H.S. Houtsma

Regio Noord en Noordoost Nederland

G.H. Kooyman

Proeftuin Vierpolders

ir. K. Meinders

Stichting voor de Akkerbouwproefboerderijen op zand- en
dalgrond in Midden-Oost en Noord-Oost Nederland

ir. M. Miedema

Ministerie van Landbouw enVisserij,DirectieAkkerbouw en
Tuinbouw

drs. W. Oosterhuis*

Landbouwschap

S.J. de Regt

Proefboerderij Westmaas en Proefboerderij Rusthoeve

W. Robben

Proeftuin Breda

ir. J.Th. van Vugt

Produktschap voor Groenten en Fruit

M. Weys

Proeftuin Meterikseveld

ir. W. Westhoff

Proefboerderij DeKandelaar enProefboerderij Prof.Dr.J.M.
van Bemmelenhoeve

Adviserende leden:
prof. ir. I I.P. Kupers

Landbouwhogeschool

ir. G. Wansink

Nationale Raad TNO

* leden dagelijks bestuur

Personele-, Materiële- en
Financiële Zaken
Huisvesting van dedienst
Hetprogramma vaneisenvoor eencentrale huisvestingvanhetPAGVteLelystadisinhet
begin van 1981 bij de afdeling Bouwzaken van de Directie Materiële Zaken van het
Ministerie van Landbouw enVisserij ingediend. Erwordt naar gestreefd de met de fusie
samenhangende uitbreiding vóór 1 januari 1985te realiseren.
Door het vertrek van een aantal Alkmaarse medewerkers, was het mogelijk de nog in
Alkmaar aanwezige personeelsleden inhet hoofdgebouw te huisvesten.Deleeggekomen
barak zal worden gesloopt.
OphetproefbedrijfteAlkmaariseenkoelcelgebouwdvoorhetbewarenvanwitlofwortels.
Personeel
In1981verlietenzevenmedewerk(st)ers hetPAGV,terwijl negenpersonenbijhetPAGVin
dienst traden.
Door debenoemingvandr. ir.G.J.H.Grubbenkon per 1november 1981worden voorzien
indevacature van Hoofdvan deAfdeling Teeltonderzoek. Deheer Grubben zalde sector
vollegrondsgroenten gaan begeleiden, terwijl de heer ir. B.A. ten Hag als sectorhoofd
Akkerbouw zal optreden.
Hetaantal stagiairs in 1981was23,evenveel alsin 1980.Intotaal isdoor destagiairs 9,88
manjaar gewerkt, met eengemiddelde stageduur van ruim vijf maanden.Voorts hebben
tijdens de seizoendrukte nog zestijdelijke arbeidskrachten op de proefbedrijven meegewerkt.
VoorhetprojectEpipré(waarschuwingssysteem bijziekteninwintertarwedoormiddelvan
decomputer) istoestemming ontvangen éénextra medewerker voor deduur van anderhalf jaar aante trekken.
Ten behoeve van het onderzoekproject naar de mogelijkheden en gevolgen van het
gebruikvanrestwarmte indeland-entuinbouw kunnengedurendedejaren1982t/m 1984
twee extra medewerkers worden aangesteld.
Het aantal deeltijdbanen breidt zich uit. Aan het einde van 1981 waren veertien medewerk(st)ers voor minder dan 40 uur per week bij het PAGV werkzaam.
Eenformatie-overzicht wordt gegeven op blz. 5.
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Landbouwonderwijs enhet
PAGV
De betrokkenheid van het PAGV met het landbouwonderwijs is een logisch gevolg van
datgenewaterophetProefstationzoalwordt gedaan.DoordecentraleplaatsdiehetPAGV
inneemt, wordt in het onderzoek aandacht geschonken aan een zeer breed scala van
aspectenvandeland-entuinbouw.Deresultatenvanditonderzoekzullenindejuistevorm
op dejuiste plaats moeten komen.
Deweg naar de praktijk
Er is een aantal mogelijkheden om de gewenste informatie naar de ondernemer in de
praktijk te brengen.
Het meest geëigende kanaal loopt via de regionale voorlichtingsdienst, waar indeeerste
plaats de bedrijfstakdeskundigen decontactpersonen zijn. Eenvoortdurende begeleiding
vandezefunctionarissen leidt ertoe,datwederzijdse ervaringen en ideeënworden uitgewisseld. De inhoud en de richting die het onderzoek en de voorlichting moeten krijgen,
komen mede uit deze contacten naar voren.
Andere vormen van kennisoverdracht zijn de eigen publikaties, de artikelen in de landbouwpers en het houden van voordrachten.
Eenintensieveenbelangrijkevormvancontact metdeland-entuinbouwpraktijk looptook
via het landbouwonderwijs op verschillende niveaus. Een belangrijk contact, omdat juist
daar de toekomstige ondernemer opgeleid wordt.
Erzijn diverse mogelijkheden beschikbaar om kennis en inzichten aan deze doelgroepen
door te geven en daarmee gelijktijdig aan eenverdere verhoging van het niveau van het
landbouwonderwijs meetewerken.Dewijzewaaropditgebeurt isafhankelijkvanhettype
onderwijs.
Het Universitair Onderwijs
Wat het universitair onderwijs betreft, gaat het voornamelijk om de contacten met de
Landbouwhogeschool in Wageningen, hoewel contacten met andere universiteiten en
hogescholen inbinnen-en buitenland ookvoorkomen.Derelaties met hetwetenschappelijk onderwijs zijn in drie categorieën onder te verdelen:
- hetuitwisselenvanwetenschappelijke kennisenervaringinclusief hetkennisnemenvan
ontwikkelingen op het gebied van onderzoektechniek;
- hetgezamenlijk uitvoeren vanonderzoek,waarbij vanuit devakdisciplines de inzet van
onderzoekmethodieken en -technieken een belangrijk onderdeel vormt;
- het beschikbaar stellen van stageplaatsen aan studenten die universitair onderwijs
volgen, waarbij de uitvoering van onderzoekprojecten in de doctoraalstudie wordt
ingepast.
Ten aanzien van het Hoger Land- en Tuinbouwonderwijs worden voortvloeiend uit het
verschil in karakter andere contactvormen gehanteerd.
- Het beschikbaar stellen van stageplaatsen heeft enerzijds tot doel de student een trainingsmogelijkheid te bieden om relatief zelfstandig onderzoek uitte voeren. Daarnaast
biedtdestagedestudentendegelegenheid omgedegenkennistenemenvanhettotaal
aan activiteiten binnen het Proefstation.
- Hetintensievecontact metdocentenvanhetHogerLand-enTuinbouwonderwijs betreft
voornamelijk deinhoudvandete brengen leerstof. Bijdecontactentussendocentenen
de onderzoekers van het Proefstation wordt hier in ruime mate aandacht aan besteed.
Daarnaastworden elkjaaropcontactdagen,georganiseerd door deDirectie Landbouwonderwijs, actuele onderwerpen door medewerkers van het Proefstation aan de orde
gesteld en in discussie gegeven.
- Het merendeel der Hogere Land-enTuinbouwscholen bezoekt elkjaar het Proefstation
metstudentenvanhettweedeofderdestudiejaar. Hierbij ishetdebedoeling dat-zoals

dat heet-met "deTaakenDoelstellingen van het Proefstation" kenniswordt gemaakt.
Op zo'n dag worden de studenten na algemene informatie over taken,organisatie en
contacten naar buitenvanhet Proefstation ookgeïnformeerd over het"wat,waarom en
hoe" van het onderzoek. De onderzoekers geven daartoe informatie over hun eigen
werk.
HetMiddelbaar Landbouw Onderwijs komt in contact met het Proefstation via de eerdergenoemde contactdagen voor docenten bij het landbouwonderwijs. Anderzijds wordt
door medewerkers van het Proefstation medewerking verleend aandeopbouw en het op
peil houden van de basisleerstoffen.
Incidenteel wordt het PAGV door klassen van het Middelbaar Landbouwonderwijs bezocht.
Overige vormen van onderwijs
Bijhetverzamelenvaninformatievoorafstudeeropdrachten enhetmakenvanscriptiesen
werkstukken nemen individuelestudentenenleerlingenvandiverse onderwijsinstellingen
regelmatig contact op met hetProefstation.Hoewel afhankelijkvan hetonderwerp verwijzing naar hiervoor meer gespecialiseerde instellingen voorkomt, wordt het mede tot de
taak van het Proefstation gerekend om dergelijke verzoeken om informatie zo gericht
mogelijk te beantwoorden.
Ook bij overige vormen van onderwijs binnen de Land-en Tuinbouwsector, wordt door
medewerkers van het Proefstation deskundigheid ingezet. Dezeonderwijsactiviteiten betreffen bijvoorbeeld devormingvan middelbaar enhogertechnisch personeel,werkzaam
bijLandbouwhogeschool,institutenenproefstations.Eenanderevormvanonderwijsstelt
ondernemers die reeds inde land-entuinbouw werkzaam zijn,instaatzichvan de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Dit gebeurt via cursussen die de Agrarische
Onderwijs Centra speciaal voor deze groepen organiseren.
Uit het voorgaande blijkt wel,dat dank zij de brede opstelling van het PAGV kennisoverdrachtopalleniveausvanland-entuinbouwonderwijs opuiteenlopende manieren plaatsvindt.

Bedrijfssynthese
Automatisering
Sindsenigetijd isook het PAGVin het bezitvaneen(mini)computer, eenPDP11/34.Deze
computer zalnietalleenvoor administratievetakeningezetworden,maarookeenbelangrijke rol in het onderzoek en in de voorlichtingsbegeleiding gaan vervullen. Zoals de
computer doordringt invrijwel allesectorenvandehuidigesamenleving,zospeelt hijook
eensteedsbelangrijker rol indeonderzoekwereld.Daarbij islang nietaltijdtijd-ofgeldbesparing het motief, maar vaker vooral kwaliteitsverbetering van het onderzoek en de
voorlichting een reden om de computer in te schakelen.
Eencomputer wordt al lang niet meer uitsluitend geassocieerd met rekenwerk, statistiek,
enz. Het is nu wel duidelijk geworden dat hij tevens een interessant instrument is in de
informatievoorziening. Het komende tijdperk wordt door sommigen dan ook wel aangeduid metinformatietijdperk, d.w.z. eentijdperk waarinsteeds meer informatie voor iedereenvolledig envooral gemakkelijk beschikbaar zalzijn.Juist voor eenproefstation als het
PAGV is dit een belangwekkende ontwikkeling, omdat de onderzoekresultaten via de
voorlichtingsnelenuitgebreidterbeschikkingvanhetbedrijfsleven moetenkunnenstaan.
Automatisering in het onderzoek
Onderzoek bestaat inveelgevalleneerst uit hetdoenvanwaarnemingen.Ophet ogenblik
gebeurtditveelaldoor hetnoterenvancijfersoppapier,maarindenabijetoekomstzalhet
zeker mogelijk zijn dewaarnemingen rechtstreeks ineenvoor decomputer toegankelijke
vorm vastte leggen,bijvoorbeeld met eenzogenaamde handterminal (eenop eenzakrekenmachine gelijkend geheugen). Door koppeling van dit apparaat aan de computer
kunnen de gegevens dan direct in de computer ingebracht worden.
Inbepaaldegevallenisookautomatische registratiemogelijk,bijvoorbeeldinhetgevalvan
temperatuurmetingen en bij koppeling van registratie-apparatuur aan balansen,penetrometers,enz.Deautomatisering zalhiertijd besparen endekansop het makenvan fouten
verkleinen. Bovendien zal het door deze automatische registratie voor de onderzoekers
mogelijkwordenomopeengemakkelijke manier relatiesoptesporentussenfysiologische
processen en klimaatsgegevens. Voorbeelden van zulke relaties zijn het tijdstip waarop
planten in bloei komen en de omstandigheden waaronder dat gebeurt. Schieters in
suikerbieten of koolgewassen en schot in granen zijn voorbeelden van fysiologische
processendiegekoppeldzijnaaneenbepaaldeklimaatsfactor, inditgevaldetemperatuur.
Eenandervoorbeeld ishetverbandtussen hettijdstip endematevankiemingvan planten
entemperatuur/neerslaggegevens. Zulkeverbanden zijnzowel voor de cultuurgewassen
als voor de onkruiden van belang, maar ook voor het optreden van ziekten en plagen.
In de komende periode zal het restwarmteproject op het PAGV een belangrijke aanzet
vormen voor de automatische registratie van onderzoek- en klimaatsgegevens.
Ook wat hetstatistisch rekenwerk betreft brengt de nieuwe computer enkele veranderingenteweeg.Nietalleenwordt deinvoervanonderzoekgegevens gemakkelijker, maar ook
ontstaat demogelijkheid vanopslagvangegevens.Dit maakt hetmogelijk om met relatief
weinig moeite gegevens van meerjarige proeven of van proeven met een gelijk karakter
samentevoegenenteverwerken.Bovendienzaldeaanschafvaneenzogenaamde plotter
hetmogelijk makenomvangeselecteerdegegevens rechtstreeksgedetailleerde grafieken
te maken.
De minicomputer brengt ook steeds meer statistische technieken binnen handbereik.
Hierbij kan men denken aan geavanceerde regressie-,variantie- en covariantie-analyses.
Eenvoorbeeld is het verwerken van niet-orthogonale proefschema's (ondermeer bij het
door pech verliezen van bepaalde waarnemingen), bij het verwerken van enquêtes en bij
praktijkonderzoek. Veelal zal voor deze incidenteel voorkomende technieken niet zelf
geprogrammeerd hoeventeworden,aangezien de mogelijkheid bestaatom deminicomputertelefonisch teverbinden meteengroter computercentrum inWageningen ofPetten,
waar grote statistische paketten ter beschikking staan.
In het algemeen kan gesteld worden dat de minicomputer hetwerken met grote databe8

standen mogelijk maakt, hetgeen de onderzoekers de kans geeft bepaalde relaties op te
sporen. Zo kunnen de grote hoeveelheden gegevens die bij bundeling van de resultaten
van de landelijke studieclubs beschikbaar komen op deze manier op passende wijze
worden verwerkt. Decomputer wordt dan echt een onderzoeksmiddel; door de genoemde
bundeling van gegevens winnen de waarnemingen van de individuele studieclubs aan
waarde.
Begeleidingssystemen
Het ligt in de lijn der verwachting dat de computer een grotere rol op de agrarische
bedrijven gaat spelen. Het met de computer ondersteunen van de beslissingen van de
ondernemer in de akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt is nu nog van geringe betekenis,
maar het is niet ondenkbaar dat binnen niet al te lange tijd betaalbare microcomputers
beschikbaar komen. Naast een administratieve taak, waarvoor ze waarschijnlijk in eerste
instantie aangeschaft zullen worden, zullen deze ook ingezet kunnen worden in andere
onderdelen van de bedrijfsvoering.
Tegen dietijd zal het landbouwkundig onderzoek met programma's moeten komen die de
individuele boer kan gebruiken bij zijn bedrijfsvoering.
Op dit moment wordt de computer op het PAGV al gebruikt voor de bedrijfseconomische
advisering. Met behulp van een lineair programmeringspakket geeft de computer een
passend advies voor afzonderlijke bedrijven bij ingrepen in de organisatie van het bedrijf.
Op het ogenblik gebeurt dit op ruime schaal voor akkerbouwbedrijven, terwijl een model
voor kleinere bedrijven met overwegend groenteteelten in ontwikkeling is.
Eenvoor het PAGV nieuw aspect in decomputermatige bedrijfsbegeleiding zal het Epipréproject vormen. Met ingang van 1 januari 1982 is Epipré, een adviessysteem voor het
bestrijden van ziekten en plagen in wintertarwe, voorlopig door het PAGV overgenomen
ter verdere ontwikkeling. In dit programma, dat ontwikkeld is door de vakgroep Fytopathologie van de Landbouwhogeschool, is kennis over epidemiologie, schadefuncties en

Afb.2 Eenbelangrijk aspectvande Epipré-bedrijfsbegeleiding isdeinstructievan wintertarwetelers
in de praktijk.

bedrijfskostenverwerkt. Dedeelnemende boer (in 1981waren dat er650)verstrekt enkele
perceelsgegevens (ras,zaaitijd,stikstof, enz.) endoet opafroep van decomputer waarnemingen over het optreden van ziekten en plagen. Op basis hiervan formuleert het programma een advies. De achterliggende gedachte is dat de boer zonder dit hulpmiddel
nauwelijks een juiste afweging kan maken van alle factoren die een rol spelen bij de te
nemen beslissing. Enkele van de factoren zijn het kostenaspect (schade door berijden,
middelenkosten,loonkosten),dematevan resistentievanhetgezaaideras,deteverwachtenschade(dieweerafhankelijk isvanhetgewasstadium,deoverbemesting,hetrasende
afslibbaarheid van de grond) en dewerkingsduur van al gespoten pesticiden. Naast een
goede afweging van al deze factoren, begeleidt de computer de boer ook door hem te
adviseren over hetjuiste tijdstip vanwaarnemen van deziekte-aantasting inzijn perceel.
Hethoofdprogramma van Epiprézal in 1982nogopdeLH-computer gedraaidworden.Inen uitvoer en deverdere organisatie zullen echter plaatsvinden op het PAGV.
Waarschijnlijk zal in de nabije toekomst, wanneer het gaat over het ontwikkelen van
soortgelijke programma's, het accent in eerste instantie komente liggen op degewasbescherming.Vooralwatditdeelvandebedrijfsvoering betreft isersprakevaneenduidelijke
beslissing die genomen moet worden en waarbij tevens sprake is van een financiële
afweging. In gevallen waarin bijvoorbeeld veel middelen voor een bepaald doel zijn
toegelaten,kandesituatie ontstaan dat een boer al gauw grijpt naar een middel dat ofte
duur isvoor dat bepaaldedoelöfzelfs minder geschikt. Indatgeval kaneencomputerprogramma,waaringebruikwordt gemaaktvanstriktlogischeenobjectievecriteria,eengoed
hulpmiddel zijn bij de bedrijfsuitoefening. Het PAGV als centraal proefstation stelt zich
onder meertendoelom debestaande kennistebundelenenomtezettenin programma's
dietezijnertijd van direct nut kunnen zijnvoor depraktijk.Vanveel belangzal het daarbij
zijn dat de uit onderzoek voortkomende relaties kwantitatief worden geformuleerd.
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Teeltonderzoek
Sector Akkerbouw
Bedrijfsvergelijkend onderzoek, een mogelijkheidtot opbrengstverhoging
Aangezien de produktprijzen achterblijven bij desterkstijgende produktiekosten staat het
inkomenvandeakkerbouwer sterkonder druk.Hijzalditvooral moetenopvangenviaeen
verhoging vandekg-opbrengst per ha.Het PAGV-onderzoek ishierookvooral opgericht.
Een ingang tot het verkrijgen van een hogere ha-produktie, gewoonlijk gebruikt door de
meer fundamentele onderzoeker, is het bestuderen van devoorwaarden voor een maximaleproduktie.Dezeresultatenvanfundamenteel onderzoekworden door hettoegepaste
onderzoek naar actueleteeltmaatregelenvertaald. Dit heeft met name bijtarwe bijgedragentotdegroteopbrengststijging gedurendedelaatstetienjaar.Ditwerd bereiktdooraan
tetonen dat de schijnbaar theoretische opbrengsten van meer dantien ton in de praktijk
tegen redelijke kosten te verwezenlijken ;:ijn. Hoewel het gemiddelde opbrengstniveau
gestegenis,blijktdatdespreidinginopbrengstniveau hierzekernietbijachtergeblevenis.
Degrotespreiding inopbrengstniveau geldteigenlijkvoorallegewassenenkomtookvoor
opgrondenmeteengelijkproduktievermogen.Hierligtdanookdetweedemethodeomde
gemiddeldeopbrengsttedoentoenemen.Bijdezemethodegaatheteromte onderzoeken
door welke oorzaken deze verschillen in produktieniveau worden veroorzaakt.
Hiervoor isalleen praktijkonderzoek geschikt waarbij zo mogelijk aanallefactoren die de
opbrengst bepalen aandacht wordt besteed. Hierbij gaat het om drie duidelijk te onderscheiden groepen van factoren:
- De niet beïnvloedbare weersfactoren.
- De op lange termijn beïnvloedbare grondgebonden factoren.
- De op korte termijn beïnvloedbare teellfactoren.
Eenbedrijfsvergelijkend onderzoek isgericht op hetontdekkenvandiefactoren binnende
bovenstaande groepen,die deoorzaakvormen vanverschillen in opbrengst onder nagenoegidentieke milieu-omstandigheden. Daarna kanworden nagegaan hoedeinformatiestroom,devoorlichting en/of hetonderzoekbeterkanworden gerichtophetopheffenvan
deze oorzaken.
Eenbedrijfsvergelijkend onderzoek wordt dan pas nuttig indienveel bedrijven met elkaar
vergeleken worden.Toevalligefactorenspelen daneenminder overheersende rol dan bij
een vergelijking van twee bedrijven. Echter indien er veel bedrijven in het onderzoek
worden betrokken, blijkt het moeilijk een goed inzicht te krijgen in de relaties die de
verschillen bepalen,juist door deveelheidvangegevens.Factoranalyse kanhier uitkomst
bieden.Dezemethodeisgeschiktom uiteenveelheidvangegevensdeonderlinge relaties
blootteleggenendemogelijkeopbrengstbepalendefactorenaantewijzen.Deuitspraken
die op basis van dit onderzoek gedaan worden, gaan echter niet verder dan de kennis
waarop de metingen en waarnemingen gebaseerd zijn.
HetPAGV heeft delaatstejaren eenaantal bedrijfsvergelijkende onderzoeken uitgevoerd:
in 1975-1976 in de veenkoloniën voor suikerbieten; in 1979-1980 voor aardappelen en
suikerbieten in hetzuidwesten.Eendergelijk onderzoek gaatzijntweedejaar invoor maïs
in Twente en is voor de fabrieksaardappelteelt in de veenkoloniën in voorbereiding.
Met deze onderzoekmethode is een beter inzicht te verkrijgen in de factoren die de
verschillen inopbrengst bepalen enwat debelangrijkste knelpunten zijn. Dittemeer daar
het onderzoek vanuit meerdere disciplines wordt begeleid. Ook wordt een goed beeld
verkregenvandeteeltuitvoering indepraktijkendetekortkomingen daarin.Ditallesmaakt
een meer gerichte voorlichting mogelijk. Deonderzoeksresultaten kunnen ook aanleiding
zijn voor nieuw onderzoek over gevonden knelpunten, zoals ondergrondbekalking in de
veenkoloniën en de bestrijding van bietecysteaaltjes in het zuidwestelijke kleigebied.
Deresultatenvanzo'nbedrijfsvergelijkend onderzoekzullen inhetgebiedintensief moeten
worden uitgedragen en kunnen zovooral bijdragen tot eenverbetering van deopbrengsten op bedrijven die op dit punt relatief laag scoren.
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Ontwikkelingen in de teelttechniek en korrelopbrengst bij granen
In de laatste tien jaar is de teelttechniek van granen sterk veranderd. De ontwikkeling van
het gewas is nu beter dan voorheen te beïnvloeden. Mede hierdoor is de korrelopbrengst
van granen sterk gestegen en ligt nu aanzienlijk hoger dan tien jaar geleden (zie tabel 1).
Tabel 1. Korrelopbrengsten (kg/ha) van granen in de periode 1962/1971 en in 1972/1981.

wintertarwe
wintergerst
zomertarwe
zomergerst
haver

1962/1971

1972/1981

toename

4920
4300
4160
4220
4570

5970
5330
4810
4700
5220

1050
1030

650
480
650

De opbrengststijging is voor de diverse graansoorten echter niet gelijk geweest; bij de
wintergranen was deze stijging duidelijk groter dan bij dezomergranen. Tussen de zomergranen zijn de verschillen klein, al is de opbrengst van zomergerst wat achtergebleven bij
die van zomertarwe en haver. De verschillen in opbrengststijging en in opbrengstniveau
tussen de graansoorten zullen mede een gevolg zijn van het onderzoek, dat aan de diverse
gewassen is besteed. Met name bij wintertarwe is veel onderzoek uitgevoerd en juist dit
gewas heeft de laatste jaren zeer hoge opbrengsten opgeleverd. Van de graangewassen
gaat devoorkeur van detelers danook duidelijk uit naar wintertarwe: van het areaal granen
is in 1981 in dezeekleigebieden bijna 70% met wintertarwe ingezaaid.Anderzijds is dételer
veel meer aandacht gaan besteden aan de teeltuitvoering zoals ook in de opkomst van
talrijke tarwestudieclubs tot uiting kwam.
De verbetering van de teelttechniek bij wintertarwe is bereikt door een grotere inzet van
meerdere produktiemiddelen, hetgeen meestal een intensivering van de teelttechniek

Afb. 3 Wielsporen: consequentie van de moderne tarweteelt.
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wordt genoemd. Hierbij kunnen met name worden genoemd een hogere, gedeelde stikstofbemesting en het gebruik van chloormequat en chemische middelen ter bestrijding
van ziekten en plagen.De mate en hettijdstip van inzetvan de produktiemiddelen heeft veel
aandacht in het onderzoek gekregen, ook al omdat de ermee gepaard gaande hogere
teeltkosten een steeds grotere rol gingen spelen bij de rentabiliteit van de teelt.
Bij het begrip "teelttechniek" is sprake van een geheel van toe te passen maatregelen die
elkaar beïnvloeden. Onderzoek naar typen teeltsystemen is sinds 1977 bij wintertarwe
uitgevoerd door het PAGV, aanvankelijk alleen in Lelystad, maar de laatste driejaar ook op
enkele regionale proefboerderijen. Door de keuze van de teeltmaatregelen zijn vier teeltsystemen ontwikkeld, waarbij een "gangbaar" systeem (produktiemiddelen worden volgens adviesnormen ingezet) en een "intensief" systeem (produktiemiddelen worden in
overmaat aangewend) centraal stonden. Uitgaande van het gangbare teeltsysteem is in
een aantal proeven de bestrijding van ziekten en plagen achterwege gelaten (= "onbehandeld"), danwei een extra stikstofbemesting gegeven ("gangbaar + N"). De resultaten van
dit onderzoek staan vermeld in tabel 2.
Tabel2. Korrelopbrengsten bij vier teeltsystemen op zeeklei (10 proeven: 1979, 1980, 1981).
teeltsysteem
onbehandeld
gangbaar
intensief
gangbaar + N

kg/ha
6720
7810
8320
7870

relatief
86
100
107
101

Door chemische middelen ter bestrijding van ziekten en plagen in te zetten is de korrelopbrengst aanzienlijk gestegen. Een verdere verhoging is verkregen door een intensieve
teeltwijze. Een gecombineerde inzet van produktiemiddelen was daarvoor echter noodzakelijk. Werd uitsluitend de stikstofbemesting verhoogd (object "gangbaar + N"), dan steeg
de opbrengst maar weinig: het gunstige effect van de verhoogde stikstofgift werd vrijwel
volledig teniet gedaan door een verhoogde ziektedruk. Het veranderen van een bepaalde
teeltmaatregel ter verhoging van de korrelopbrengst vraagt o m de juiste aanpassing van
andere teeltmaatregelen.
Tegelijk met het onderzoek naar teeltsystemen is bij wintertarwe meer fundamenteel
gericht onderzoek uitgevoerd o m meer inzicht te krijgen in het proces van korrelproduktie
van gewasbestanden. Kennis omtrent uitstoeling, fertiliteit en produktiviteit van spruiten,
korrelzetting en korrelvulling was nodig o m de optimale ontwikkeling van een plant in een
gewasbestand te kunnen karakteriseren. Met behulp van dit onderzoek was het mogelijk
een gewasmodel te construeren, dat als leidraad kan fungeren bij het inzetten van teeltmaatregelen gericht op hoge en oogstzekere opbrengsten.
Mede door deveelzijdigheid inaanpakvan het onderzoek isbijwintertarwe de teelttechniek
verbeterd en de korrelopbrengst sterkverhoogd. Bijdeandere granen isbetrekkelijk weinig
onderzoek verricht, dat bovendien vrijwel uitsluitend praktijkgericht was. Het inzicht in de
gewasontwikkeling en in de processen van korrelproduktie is hier nog gebrekkig. Ook is
nauwelijks kennis aanwezig omtrent de diverse gewaskenmerken en hun onderlinge
samenhang bij deze granen. Naast praktijkgericht onderzoek zal ook meer fundamenteel
gericht onderzoek naar uitstoeling, aarvorming, spruitproduktiviteit, korrelzetting en korrelvulling uitgevoerd moeten worden. De korrelopbrengsten zullen ook bij deze granen
zeker stijgen. De hoge opbrengsten die in enkele veldproeven zijn behaald, wijzen op
mogelijkheden van een aanzienlijke produktieverhoging. Het PAGV-onderzoek richt zich
momenteel juist op deze aspecten bij gerst. Meer aandacht van de teler voor het gewas,
zoals bij deteelt van wintertarwe vrij gebruikelijk is,zal ookvoor de andere graangewassen
positief uitwerken op de opbrengst.

Problemen en ontwikkelingen bij de pootaardappelteelt
De pootaardappelteelt geldt als een van de sterkste sectoren van de Nederlandse akker13

bouw. Indelaatstetienjaarishetpootgoedareaal inonslandmetca.50%uitgebreid,dank
zij vooral een nog voortdurend toenemende export. Deomvangrijke export iste danken
aan een kwalitatief goed produkt en aan een uitstekend afzetapparaat. Toch wordt de
kwaliteitvoortdurend bedreigddoor allerleiziektenenkomtderendabiliteit inhetgedrang
door een stijgende kostprijs.
Problemen en knelpunten
1. Gezondheid vanhet pootgoed
Degezondheid,kwaliteitsaspect bij uitstekvan pootaardappelen,staat voortdurend opde
tocht. Ditblijkt duidelijk uitonderstaand overzichtoverdelaatstetienjaar. Inhet beginvan
dejaren zeventig werd voor het eerst in ons land Phoma geconstateerd. Dankzij snel en
doeltreffend ingrijpen van Overheid en Bedrijfsleven gezamenlijk, kreeg deziekte nauwelijks kans om zich uit te breiden.
NadePhomawerddeaandacht opgeëist dooreenvirusexplosie nadewarmezomersvan
1975en 1976. Eenuitstekende samenwerking tussen NAK,enkele onderzoekinstellingen
en bedrijfsleven leiddeertoe,dat dekwaliteit vanhet pootgoed reeds binnen enkelejaren
weer volledig op peil was. Hoewel vanwege devatbaarheid van veel rassen,virusziekten
voorlopig nogeenpotentiëlebedreigingzullenblijvenvormen,zijndemogelijkheden voor
bestrijding de laatste jaren verbeterd. Nadat de gevolgen van de virusexplosie waren
overwonnen hebben inmiddels debacterieziektenzwartbenigheid enstengelnatrotdekop
opgestoken.Hetlatentvoorkomenvanbesmettingen maaktdebestrijdingvandezeziekten
extra moeilijk. Schoon uitgangsmateriaal en het vermijden van zijlijnbesmettingen door
toepassing van een strikte bedrijfshygiëne vormen de belangrijkste wapens tegen deze
belagers.
Bepaald niet nieuw, maar wel een voortdurende bron van zorg vormt de Rhizoctonia.
Ondanksjarenlang onderzoek ishet nogsteeds nietgelukt om eenafdoende bestrijdingswijze te ontwikkelen.
2. Oogst-en transportbeschadiging
Het optreden van schimmelziekten als Phoma en Fusarium enook van bacterieziekten is
ongetwijfeld inde hand gewerkt door desterktoegenomen mechanisatie. Beperking van
beschadiging,zoweldoorverbeteringvanmachinesalsdooreenjuistgebruikervan,isdan
ook een duidelijke noodzaak.
3. Teeltfrequentie en aardappelopslag
Defrequenteteeltvanpootgoedopveelbedrijven,metéén keerper3of4jaarpootaardappelen op hetzelfde perceel bevordert het optreden van ziekten en plagen. Met name de
opslagspeelt hierbijeenbelangrijke rol.Decombinatievaneenfrequenteteelt enopslagplantenbetekentinfeiteeencontinuteeltvanaardappelen.Hierdoorkunnennematodenen
ziekten gemakkelijker overleven en zich bovendien sneller uitbreiden.
4. Beïnvloeding knoltal per plant
Een hoog percentage van de opbrengst in de dure maten is van groot belang voor de
rendabiliteit van de pootgoedteelt. Verwacht mag worden dat er in detoekomst minder
afzetmogelijkheden zullen zijn voor de grote maten. Stijgende transportkosten en het
steeds meer veld winnende inzicht in de importerende landen,dat de waarde van pootgoedmedewordt bepaalddoor hetaantalstengelsdaterperkguitkangroeien,liggenaan
dezeverwachting ten grondslag.
5. Vaststellinggroeivermogen van pootgoed
Nietdirecteengrootprobleem,maartochmedemethetoogoponzeexporteenongewenstesituatie,vormt onsonvermogen om hetgroeivermogen vanpootaardappeleneenvoudigensnelvasttekunnenstellen.Eengoedemethodehiertoezoukunnenbijdragentoteen
verminderingvanhetaantalonaangename verrassingen bijonzebuitenlandse afnemers.
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6. Kostprijs
In de jaren zeventig zijn de produktiekosten van pootaardappelen sterk gestegen. Nu de
opbrengstprijzen de laatstejarenflink onder druk staan,komt de rendabiliteit van deteelt in
het gedrang.Om deze reden enteneinde de buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen
blijven bieden is beteugeling van de kostprijsstijging dringend gewenst.
Nieuwe ontwikkelingen van de laatste jaren
In het recente verleden hebben zich op hetterrein van deteelt en de ziektenbestrijding van
pootaardappelen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Enkele hiervan kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren in het kader van kwaliteitshandhaving en -verbetering.
7. ELISA
Deze naam v o r m t de Engelse afkorting voor een serologische toets waarbij gebruik wordt
gemaakt van enzymen. De Elisa-techniek, die oorspronkelijk in de medische wereld is
ontwikkeld, wordt de laatste jaren op steeds meer terreinen bruikbaar gemaakt voor het
aantonen van ziekten en plagen bij pootaardappelen. Het verst is men hiermee gevorderd
bij de virusziekten. In 1981 is de Elisa-toets reeds als routinemethode toegepast bij de
Keuringsdienst Noordzeepolders van de NAK voor het testen van bladmateriaal op X-, S-,
Y- en A-virus. Veel belangrijker is echter, dat deze methode in principe de mogelijkheid
biedt o m virussen in knollen aan te tonen. Daarmee zou de tijdrovende nacontrole in
kassen kunnen vervallen. Bovendien zouden de resultaten van de nacontrole veel sneller
beschikbaar kunnen komen. Tot nu toe zijn echter alleen M- en S-virus voldoende betrouwbaar aan te tonen in de pas geoogste knol. Voor onder meer het Y N -, het A - en het
bladrolvirus dient nog een aantal hindernissen te worden genomen alvorens algemene
toepassing verantwoord is.
Ook bij de strijd tegen de bacterieziekten wordt de Elisa-toets reeds ingeschakeld en kan in
detoekomst een nog belangrijker rol gaan spelen. Een besmetting metzwartbenigheidkan
reeds met een grote mate van zekerheid in knollen worden aangetoond. Dit geldt nog niet
voor stengelnatrot, maar hier zijn de laatste tijd duidelijke vorderingen gemaakt.
In de derde plaats wordt er zelfs op gespeculeerd dat de Elisa-techniek in de toekomst
ingezet kan worden voor het onderscheiden van biotypen van het aardappelcysteaaltje.
Tenslotte worden er in het buitenland vorderingen gemaakt bij de toepassing van de
Elisa-test voor het aantonen van de verwelkingsziekte (Verticillium spp.) in loof en knollen.
2. Snelle
vermeerderingstechnieken
Na de indertijd onder meer in Schotland geïntroduceerde stemcuttingtechniek o m basismateriaal voor de pootaardappelteelt snel te vermeerderen, is inmiddels de nog snellere
zgn. " i n vitro"-methode ontwikkeld. Deze methode maakt het mogelijk o m binnen enkele
maanden duizenden plantjes uit één, uitvoerig op ziekten onderzochte, moederplant te
kweken. Op dezewijze kan een snellere o p b o u w van eenstam worden verkregen dan bij de
traditionele methode. Dit gaat gepaard met minder risico voor een besmetting met virusen knolziekten. De " i n vitro"-methode biedt voorts de mogelijkheid o m nieuwe rassen
sneller op de markt te brengen en o m een ras, waarvan nog slechts weinig gezond
materiaal aanwezig is, weer snel op te bouwen.
3. Aardappelen uit zaad
Sedert enkele jaren wordt er door het Internationale Aardappelinstituut (CIP) in Peru veel
aandacht besteed aan de teelt van aardappelen uit zaad. Enkele potentiële voordelen van
deze methode zijn, dat met het zaad vrijwel geen ziekten worden overgebracht en dat de
produktiekosten per ha relatief laag kunnen zijn, evenals detransportkosten. Daarentegen
vraagt zaadveel meer zorg in de beginperiode, heeft zaad een langere groeiperiode nodig
en bestaat de oogst uit knollen van erg variabele kwaliteit. Vrij algemeen zijn deskundigen
van mening dat deteelt van aardappelen uit zaad hoofdzakelijk levensvatbaarheid biedt in
bergstreken in de tropen. Behalve voor de teelt van consumptie-aardappelen lijkt dit
systeem veel meer geschikt o m in bedoelde gebieden als uitgangsmateriaal voor de
produktie van pootgoed te dienen.
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Afb. 4 De snarenbedpootmachine geeft weinig kiembeschadiging.
4. Teelttechniek
a. Voorkiemen. De belangstelling voor het voorkiemen van pootaardappelen is de laatste
jaren weer toegenomen. Dit is mede in de hand gewerkt door het beschikbaar komen van
nieuwe typen pootmachines, die weinig kiembeschadiging veroorzaken. Verder heeft de
toepassing van pallets en gebruik van hefapparatuur een arbeidsbesparing en arbeidsverlichting mogelijk gemaakt. Voorkiemen blijft echter een arbeidsintensieve methode van
pootgoedvoorbehandeling, zolang met kleine kiembakjes gewerkt moet worden.
b. Looftrekken. Het machinaal looftrekken is reeds enkele tientallen jaren geleden geïntroduceerd. Het heeft echter tot het midden van de jaren zeventig geduurd alvorens de
looftrekmachines zowel kwalitatief en kwantitatief aanvaardbaar werk leverden. Thans
w o r d t bij ca. 25% van de Nederlandse pootaardappelen loofgetrokken. Dit is in drieërlei
opzicht een goede zaak:
- ten opzichte van doodspuiten kan een betere Rhizoctoniabestrijding worden bereikt.
- dekansop een knolbesmetting m e t P h o m a i s n a looftrekken kleiner dan na doodspuiten.
- looftrekken is een milieuvriendelijke methode.
Verwacht mag worden dat het looftrekken zich de komende jaren verder zal uitbreiden ten
koste van doodspuiten.
c. Minerale olie als bestrijdingsmiddel tegen non-persistente virusziekten. Onderzoek, dat
is gestart tijdens de Y N -virusexplosie in het midden van de jaren zeventig, heeft aangetoond, dat een wekelijkse bespuiting met minerale olie vanaf de opkomst tot één à twee
weken voor loofvernietiging, de virusbesmetting van de nateelt met ongeveer 2/3 kan
beperken. Deze bestrijdingswijze is met name waardevol voor hoogwaardig materiaal van
Y N -virus gevoelige rassen injaren met reeds vroeg veel luizen en/of veel infectiebronnen.
d. Aardappelopslagbestrijding. Aardappelopslag kan het optreden en het instand houden
van ziekten en plagen in sterke mate bevorderen.Veeljarig onderzoek van een omvangrijke
werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsmethode, die het mogelijk maakt het probleem aanzienlijk te beperken.
e. Kunstmatige beregening is bij de teelt van pootaardappelen de laatste jaren sterk
toegenomen. Hiermee kan zowel de kwaliteit (schurft), het aantal knollen,alsin droge jaren
de opbrengst worden beïnvloed.
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f. Benzimidazolen. De bestrijding van de knolziekten Fusarium enZilverschurft met behulp
van benzimidazolen is bijzonder succesvol gebleken en heeft dan ook op grote schaal
ingang gevonden.
Een aantal van de hierboven genoemde nieuwe ontwikkelingen kan in de toekomst zeker
bijdragen tot het op peil houden en eventueel verbeteren van het Nederlandse pootgoed.
Onder meer zijn de " i n v i t r o " snelle vermeerderingsmethode en de Elisa-toets van vitaal
belang voor het op peil houden van de kwaliteit van het basispootgoed. Daarnaast zal
echter bijzonder veel aandacht moeten worden besteed aan de bedrijfshygiëne, o m de
besmetting met en de verspreiding van ziekten en plagen te beperken. Dit zal in een aantal
gevallen extra kosten met zich meebrengen. Teneinde de kostprijs in t o o m te houden zal
getracht moeten worden o m waar mogelijk de kosten te verlagen (samenwerking), meer
eigen arbeid te benutten (zelf sorteren) en de kg-opbrengst te verhogen, met name in de
dure maten.
Bijdrage van het PAGV aan het pootaardappelonderzoek
Hetonderzoek van het PAGV bij pootaardappelen heeftin deeerste plaats betrekking op de
teelt. Daarnaast wordt echter ook veel aandacht besteed aan teeltaspecten van de ziektenbestrijding. Naast het werk in eigen projecten, wordt een aanzienlijk deel van de onderzoekcapaciteit besteed aan gezamenlijke projecten met andere onderzoekinstellingen, al
dan niet in werkgroepverband. Bij het onderzoek wordt zowel aandacht besteed aan
actuele praktijkproblemen als aan meer fundamentele zaken. Er wordt gestreefd naar een
flexibel onderzoekprogramma, opdat snel kan worden ingespeeld op problemen en vragen uit de praktijk.
In het recente verleden isveeltijd besteed aan ouderdomsresistentie tegen virusziekten en
aan de bestrijding van niet-persistente virusziekten met behulp van minerale olie. Een
voortzetting van dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het IPO. Hierbij wordt
behalve een gerichte toepassing van minerale olie ook de mogelijkheid onderzocht o m de
luisontwikkeling in een gewas te beïnvloeden door middel van de bemesting respectievelijk bespuitingen met lithiumchloride.
Het PAGV heeft in samenwerking met anderen veel aandacht besteed aan de bestrijding
van aardappelopslag, h e t g e e n - t o t aleerderg e n o e m d e - duidelijke resultaten heeft geleid.
Naar de mogelijkheden o m het knoltal te beïnvloeden met de groeiregulator Alar is thans
met verschillende rassen onderzoek gaande. Ditjaarzal een begin worden gemaakt met de
vergelijking van de groei en het opbrengend vermogen van pootgoed afkomstig van " i n
vitro"-vermeerdering respectievelijk van normale stamselectie.
Inwerkgroepverband w o r d t meegewerkt aan onderzoeknaar deteelttechniekvan aardappelen uitzaad. Eveneens in werkgroepverband w o r d t e e n bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een eenvoudige en snelle methode o m het groeivermogen van pootaardappelen tijdens de bewaarperiode te kunnen karakteriseren. Op dit terrein ligt ook het onlangs
succesvol afgesloten onderzoek naar de mogelijkheid o m de kiemrust van pootgoed te
breken door middel van een koudestoot kort na de oogst. Aan bepaalde aspecten van de
Erwiniaproblematiek w o r d t gewerkt binnen het kader van de Werkgroep Knolziekten.
Uit dit overzicht blijkt, dat het onderzoek bij pootaardappelen een belangrijke plaats
inneemt op het PAGV. De nadruk ligt hierbij duidelijk op de kwaliteit. Behalve aan onderzoek werkt het PAGV mee aan landelijke voorlichtingsacties, zoals deactie Bedrijfshygiëne,
en aan andere voorlichtingsactiviteiten.
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Teeltonderzoek
Sector Vollegrondsgroenten
Kleine gewassen
Inhet kadervan assortimentsverbreding wordt delaatstejaren vrijveel aandacht besteed
aan de introduktie van weinig bekende groenten. Soms betreft dit gewassen die uit het
teeltplan zijn verdwenen, maar die door een verbeterde teeltmethode en/of andere presentatieopnieuw indebelangstelling komen.Daarnaastwordenverschillende buitenlandsegroentengetoetstopdeteeltmogelijkheden inNederland.Hetgaathierbij nietalleenom
groenten dieelders inEuropaworden geteeld,maar ookom gewassen uitanderewerelddelen.Samen metdeInstitutenenderegionale proeftuinenwordt door hetPAGVgewerkt
aandejuisterassenkeuzeenteeltmethode.HetCentraalBureauvandeTuinbouwveilingen
trachtdoor middelvanprijsgaranties destartvannieuwegewassentestimuleren.Innauw
overleg met de NTS-commissies kleine gewassen glasenvollegrond wordt jaarlijks vastgesteld welke gewassen voor respectievelijk de teelt onder glas en in de vollegrond in
aanmerking komen.Indevollegrond werdeenpaarjaar geleden gestart meto.a.broccoli,
knolvenkelenijsbergsla.In1981 werdinhetkadervandegarantieregelingvooralaandacht
besteed aan bindsla,stengelui ensuikermais. Daarnaast werd in het verslagjaar gekeken
naar de teeltmogelijkheden van snelgroeiende bladkooltypen en nieuwe bosuitypen uit
Azië,grootpeulige peulenrassen,groenblijvende selderij,eetbare pompoenen,witte rammenas en snijbietribben.
Broccoli
Broccoli heeftin kortetijd eenvrij grote bekendheidgekregen.In1980bedroeg de produktie510ton meteen gemiddelde prijsvanƒ2,48 per kg.Bijeengemiddelde opbrengst van
8ton perhabetekentditeenoppervlaktevanruim60ha.In1981 vondeenkleineareaaluitbreiding plaats.Degemiddeldeopbrengst wasietsbeterdanin1980waardoor deproduktie toenam tot 550ton met een gemiddelde prijs van ƒ2,75 per kg.
Door de Nederlandse kweekbedrijven zijn uitstekende hybriden gewonnen die in het
gematigde zeeklimaat goed gedijen. De middenvroege hybride Corvet kan bijvoorbeeld
voor alle teeltwijzen worden aanbevolen. Bij broccoli zijn de bloemknopjes in de "kool"
reedsvolledig ontwikkeld.Dit houdt indat het produkt goed optijd moetworden geoogst
enweinig spelinginoogsttijdstiptoelaat.Dehoofdknop groeit namelijkspoedig los,schiet
niet, maar gaat wel bloeien. Ook na deoogst is het een kwetsbaar produkt met een korte
houdbaarheid. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat het produkt na de oogst zo snel
mogelijk wordt gekoeld. Verder is vastgesteld dat het verpakken in rekfolie een positief
effect heeft op de houdbaarheid. In verband met het verder uitbouwen van de markt in
zowel binnen- als buitenland, zal voor het seizoen 1982 het verpakken van broccoli in
rekfolie nogmaals met een prijsgarantie worden gestimuleerd.
Knolvenkel
Knolvenkel reageertvrij sterkop deweersomstandigheden enkandaardoorteleurstellende resultaten geven.Eenwarme periodetijdens een bepaalde groeifase kan bijvoorbeeld
eensnellestrekking vandeknoltot gevolg hebben.Zowerd in 1980veel"schot" waargenomen. In 1981 isdit probleem veel minder ernstig geweest. Afgezien van enkele kinderziektenkangesteldworden datditgewas inkortetijdeenvasteplaatsinhet groentepakket
heeft verworven. De produktie nam toe van 825 ton in 1980 tot 870 ton in 1981.De
gemiddelde prijs bedroeg respectievelijk ƒ 1,36 en ƒ 1,68 per kg.
Derassenkeuze beperktzich hoofdzakelijktot hetZwitserse ras Fino.Daarnaast komt voor
de late herfstteelt het Zwitserse rasTardo in aanmerking. Door strenge selectie is het bij
deze rassen misschien mogelijk de uniformiteit nog verder op te voeren. Belangrijke
eigenschappen zijn een ronde knolvorm en een goede weerstand tegen schieten. De
knolvorm wordt niet alleen door de erfelijke aanleg bepaald, maar isook afhankelijk van
uitwendige omstandighedenzoalsopkweekvandeplanten,plantgetalenteeltmethode.In
1980 is bijvoorbeeld gebleken dat het uitplanten van (te) oude planten het voortijdig
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schieten bevorderde.
Opkweekproef
In 1981 isdaarom een opkweekproef uitgevoerd. Op22 april,29april, 6 m e i e n 13mei werd
het ras Fino in perspotten gezaaid bij eentemperatuur van 20°C. Eenweek later werden de
pasopgekomen plantjes overgebracht naar 17°Cenweertweeweken later buiten gezet. De
proef w e r d op 3juni geplant op een afstand van 40x25 cm. De belangrijkste resultaten van
de eerste oogst op 31 juli worden in de tabel weergegeven.
Tabel 3 Resultaten van opkweekproef met knolvenkel.
opkweekduur

opbrengst in kg/are
totaal
netto

6 weken
5 weken
4 weken
3 weken

287
324
296
227

143
199
190
198

schot
in %
44
24
15
8

gem. knolgewicht
in gram
278
331
290
251

In bruto-opbrengst gaven 5weken oude planten de hoogste opbrengst. In netto-opbrengst
waren de opbrengstverschillen minder duidelijk. Het " s c h o t " nam toe naarmate de opkweekduur langer was. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat defysiologische ouderdom van de planten verschillend was,wat van invloed kanzijn geweest op dit resultaat. Op
7 augustus was het percentage schot toegenomen tot respectievelijk 81, 57,43 en 18% en
behaalden 3 weken oude planten duidelijk de hoogste netto-opbrengst. Een nadeel van
deze jonge planten is de kans op extra uitval na het planten. De 6 weken oude planten
waren duidelijk te groot ente oud. Devoorkeur wordt derhalve gegeven aan een opkweekduur van 4 à 5 weken.
Ongelijke kieming
Een probleem bij knolvenkel is de vaak zeer ongelijke kieming van het zaad. De plantenkweekbedrijven zijn daardoor vaak verplicht in bakjes te zaaien en na opkomst in potjes te
verspenen. Door deze bewerkelijke methode wordt de kostprijs van de potplant onaanvaardbaar hoog. Naar aanleiding hiervan wordt gezocht naar een andere opkweekmethode. Het rechtstreeks zaaien in de pot is mogelijk, mits het zaad een hoge kiemkracht bezit.
Verder bestaat het vermoeden dat ook de kiemtemperatuur een belangrijke rol speelt. Bij
een hoge temperatuur kan namelijk wel eens sprake zijn van kiemremming. De opkweektemperatuur kan o.i. zonder bezwaar terug worden gebracht tot 17 à 18°C en zelfs misschien nog lager.
Bij de zaadje/potje-methode is de opkweek geheel gemechaniseerd en kan het plantmateriaal tegen een acceptabele prijs worden aangeboden.
Het zaaien op zaaibed gevolgd door het uitplanten van een zogenaamde losse plant of
trapplant is mogelijk, maar wij raden dat niet aan. Voor deze methode is namelijk een vrij
grote plant nodig die fysiologisch wel eens te oud kan zijn.
Een andere mogelijkheid is het ter plaatse zaaien. Voor de herfstteelt zijn hiermee goede
resultaten behaald. Erzijn nog geen ervaringen met het ter plaatse zaaien van Fino in april
en mei. Onderzoek in deze richting is gewenst en zal in 1982 worden uitgevoerd.
Plantafstand
Bij knolvenkel wordt gewoonlijk uitgegaan van 1000 a1100planten per are.In 1979werd de
indruk verkregen dat het ras Fino zonder bezwaar nauwer zou kunnen worden geplant. In
1980 werd daarentegen de voorkeur gegeven aan 1000tot 1250 planten per are. Nauwer
planten gaf meer platte, gerekte knollen, die als " s c h o t " werden afgekeurd. In 1981 werd
het ras Fino op 12 maart in perspotjes onder glas gezaaid en op 15 april op de tuin te
Alkmaar uitgeplant. Het resultaat op 7 juli was als volgt.
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Afb. 5 Bij de oogst van knolvenkel wordt het groene blad kort boven de knol weggesneden.
Tabel 4 Resultaten van plantafstandenproef met knolvenkel.
plantafstand

30 x 20 cm
30 x 25 cm
30 x 30 cm
30 x 40 cm
30 x 50 cm

aantal
planten
per are

opbrer igst in kg/are
totaal

netto

1670
1330
1110
830
670

445
390
370
299
245

291
269
286
210
197

schot
in %

gem.
knolgewicht
in gram

36
29
16
16
12

314
326
359
394
395

Evenals in voorgaande jaren nam ook dit jaar de opbrengst toe naarmate nauwer werd
geplant. Bij de netto-opbrengst is dit minder duidelijk. Het verschil tussen bijvoorbeeld
1110 en 1670 planten per are is niet betrouwbaar. De ruime plantafstanden van 30x40 en
30x50 cm gaven een duidelijk lagere opbrengst. Bovendien hebben de planten bij een ruim
plantverband meer te lijden van de w i n d .
Het " s c h o t " nam toe naarmate nauwer werd geplant. Vooral in verband hiermee kan
gesteld worden dat een plantgetal van 1000 à 1200 per are het minste risico en de beste
kwaliteit zal geven.
Ijsbergsla
Ijsbergsla of ijssla is infeite geen nieuw gewas. Dit produktwerd namelijk reedszo'n dertig
jaar geleden op bescheiden schaal in Nederland op contract geteeld voor het Amerikaanse
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Afb. 6 Door selectie is een uitgebreid slasortiment ontstaan, waaronder
bindsla, kropsla en pluksla.
leger in West-Europa. Sinds kort bestaat een groeiende belangstelling van de Westeuropese consument voor dit harde, knapperige kropslatype. Het produkt kan na de oogst zonder
veel kwaliteitsverlies enige tijd in de koelkast worden bewaard.
De produktie nam toe van 3190 ton in 1980 tot 3470 ton in 1981. De gemiddelde prijs
bedroeg in 1980 ƒ 1,15per kg of 54cent per kropen in 1981ƒ 1,50 per kgof 69cent per krop.
Naast afzet op de binnenlandse markt vindt export plaats naar ongeveer tien landen.
Hiervan is West-Duitsland veruit de belangrijkste afnemer.
In teeltwijze is er weinig verschil met de gewone kropsla. Ijsbergsla vormt wel een
zwaarder gewas en moet dus ruimer worden geplant. Een gangbare plantafstand is 40x40
cm of 45x40 cm, dit zijn ruim 55.000 à 60.000 planten per ha. Een ander verschil is de
groeiduur van zaai tot oogst. Deze is ongeveer twee weken langer dan bij de gewone
21

kropsla.
Langzamerhand beginnen nieuwe rassen op de markt te komen die minder gevoelig zijn
voor rand. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan Nabucco en Astral voor de vroege, zomeren herfstteelt en Nerone voor de herfstteelt.
Een moeilijk punt in sommige gebieden is het veilingklaar maken van het produkt. Ook
voor de binnenlandse markt moet alleen de vaste, gesloten krop worden aangeboden,
zonder omblad. De kale bol wordt in een poly-zakje verpakt. Ijsbergsla kan als een blijver
worden beschouwd, mits men streng de hand houdt aan een goede presentatie.
Bindsla
Bindsla is een oud groentegewas dat in 1981 opnieuw getoetst is op teelt- en afzetmogelijkheden. De resultaten zijn teleurstellend geweest. De aanvoer van het Klasse-I produkt is
ver achtergebleven bij de verwachting. Geraamd was namelijk een aanvoer van ± 200.000
stuks en dit zijn slechts 57.000 stuks geworden. De behaalde middenprijs van / 14,56 per
100stuks lagver beneden de kostprijs. Degrote gevoeligheidvoor rand kanals het grootste
struikelblokworden beschouwd. Ook in deteeltproevente Alkmaar met bindsla,kropsla en
ijsbergsla bleek bindsla veel gevoeliger voor rand te zijn dan kropsla en ijsbergsla. Aangezien bij dit gewas op korte termijn geen veranderingen in het rassensortiment worden
verwacht, ishet perspectief bijzonder klein.Ookten aanzien van deafzetmogelijkheden zijn
de geluiden negatief. Met de introductie van bindsla wordt namelijk geen kwaliteitsverbetering van het sla-assortiment bereikt. In verband hiermee is besloten voor dit gewas geen
prijsgarantie meer te verlenen.
Stengelui
Stengelui (Allium fistulosum) isop de Westeuropese markt nog vrijwel onbekend. In 1981
is een bescheiden aanvang gemaakt met de teelt op praktijkschaal. De garantieregeling
was afgestemd op een prijsniveau van tenminste 50 ct/bos van 3 stuks, Klasse I en een
oppervlakte van maximaal 2 ha.Volgens deopgave kon een aanvoer worden verwacht van
200.000 bos,inwerkelijkheid ishiervan ± 30% gerealiseerd,namelijk ± 66.000 bos met een
gemiddelde prijs van ƒ 16,45 per 100 bos. Oorzaken van dit negatieve resultaat waren de
totale onbekendheid van telerszijde met het produkt, het ontbreken van voldoende vraag,
door onbekendheid bij handel en consument, en de aantasting door verschillende ziekten
zoals roest, valse meeldauw en Alternaria. Afgesproken is dit gewas in 1982 aan een
produkt-test te onderwerpen en daarna te bezien wat er verder met stengelui moet
gebeuren.
Suikermaïs
De teelt van suikermaïs is niet nieuw. Reeds in het begin van de zestiger jaren is door het
toenmalige PGV enig teelt- en rassenonderzoek bij dit gewas verricht. Deteelt in de praktijk
is beperkt gebleven tot enkele bedrijven die het produkt meestal buiten de veiling o m
verkochten. Het betrof de gewone zoete suikermaïs. In 1981 werden extra zoete hybride
rassen aangeboden die vanwege het hoge suikergehalte wellicht meer perspectief bieden
dan het oude sortiment. Ter stimulering was het mogelijk deze nieuwe hybriden onder
garantie te telen. Hieraan was de voorwaarde verbonden dat binnen een straal van 500
meter geen andere maïs mocht worden geteeld. Dit in verband met de kans op verbastering wat direct een ernstig kwaliteitsverlies tot gevolg heeft. Voor de aanvoer van het
Klasse Iprodukt werd een prijs van 25 ct/kolf gegarandeerd. In de periode van 17 augustus
t / m 16 oktober werden onder deze voorwaarden circa 162.000 kolven aangevoerd tegen
een gemiddelde prijs van 27 et. Naast de aanvoer los in kistjes is ook een proef genomen
met het verpakken van suikermaïs op een "foodtainer" met rekfolie en uitsluitend verpakt
in rekfolie. Deveilingprijs bedroeg 32 ct.per stuk losverpakt,43 ct. perstuk bijverpakking in
rekfolie en 63 ct. per stuk bij verpakking op een foodtainer met rekfolie.
In 1982 wordt de garantieregeling voortgezet. Hiervoor komen alleen extra zoete hybriderassen in aanmerking. De mate van verbastering was in 1981 minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. De straal waarbinnen geen andere maïssoorten mogen worden geteeld
is daarom verlaagd naar 300 meter. De garantieprijs blijft 25 et. per kolf van Klasse I.
Uit een oriënterende rassenproef te Alkmaar en Wageningen is gebleken dat de vroege
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Afb. 7 Gegrillde maïskolven.
extra zoete hybriden in Nederland een goed resultaat kunnen geven. Te Alkmaar werd op
4 mei in 4 cm perspotten onder glas gezaaid. Op 10 mei stonden de plantjes boven de
grond en op 19 mei zijn ze geplant. De plantafstand bedroeg 75 x 20 cm, dit komt overeen
met 667 planten per are. De kolven zijn in de loop van september geoogst. Hierbij is de
doorpluk toegepast. De extra zoete hybriden kunnen in twee keer worden geoogst en
desnoods in één keer. Na de oogst zijn de kolven gesorteerd in groot en klein en met 1à2
lagen schutblad gewogen. De resultaten waren als volgt:
Tabel 5 Resultaten van rassenproef suikermaïs.

Mellogold
Super Sweet M i d Early
Super Sweet Early
Early Extra Sweet
Tasty Sweet
Extra Early Super Sweet

opbrengst per are

gem. kolfgew. kolven in %

stuks

kg

in gram

groot

klein

729
685
827
661
636
618

195
117
185
173
177
148

267
171
224
262
278
239

77
7
53
68
72
68

23
93
47
32
28
32

Mellogold geldt als een goede vroege hybride van het normale suikermaïstype en was als
standaardras opgenomen.
Super Sweet Mid Early isvoor Nederland een te late hybride. Bovendien bleven de kolven
te klein en was de zaadzetting slecht. Deze hybride kan niet worden aanbevolen.
Super Sweet Early gaf het hoogste aantal kolven per are, maar het gemiddelde kolfgewicht
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vieltegen. Het percentage kleine kolven waste groot. Deze hybride was later oogstbaar dan
de drie andere vroege extra zoete hybriden. Dit ras is verkrijgbaar bij Royal Sluis te
Enkhuizen.
Early Extra Sweet was vroeg oogstbaar en gaf mooie, dikke, goedgevulde kolven. Tasty
Sweet wordt als een verbetering van Early Extra Sweet beschouwd. Te Alkmaar gaf Tasty
Sweet bij de opkweek reeds zwakke planten waardoor het gewas steeds wat achterbleef.
Het aantal kolven was relatief laag. Tasty Sweet bevatte het hoogste suikergehalte en
leverde gemiddeld de zwaarste kolven. Early Extra Sweet en Tasty Sweet kunnen via Meo
Voto te Andijk worden geleverd.
Extra Early Super Sweet is met een plantlengte van 150 cm feitelijk te laag gebleven. De
opbrengst viel tegen en ook de korrelzetting liet te wensen over.
Hetzaaizaad van extra zoete hybriden issterk gerimpeld en aanmerkelijk fijner dan dat van
degewone suikermaïsrassen. Dit betekent dat men met minder zaad kanvolstaan, namelijk
met 125 à 150 gram per are.
Paksoi
Paksoi of pak-choy iseen snelgroeiende bladkool die nauw verwant isaan Chinese kool. Bij
paksoi wordt geen gesloten kool of krop gevormd. Het is een rozetachtige plant, vaak met
kale,witte bladstelen en grijsgroen blad. Erzijn echter ook rassen met groene bladstelen en
rassen met korte witte bladstelen en donkergroen blad. Deze laatste zien erzeer aantrekkelijk uit, maar schieten inonslandzeersneldoor. Hettype metgrijsgroen bladen lange, witte
bladstelen is minder gevoelig voor schieten en kan met succes in de vollegrond worden
geteeld. Een goed ras is bijvoorbeeld Taisai van Takiï. Bij een temperatuur van 20 à 22°C
duurt de opkweek van de perspotplanten circa twee weken. De groeitijd van uitplanten tot
oogst varieert van vijf à zes weken in het voorjaar en herfst tot vier weken in de zomer.
Taisai kan behoorlijk nauw worden geplant. In 1981 werd met dit ras een plantafstandenproef opgezet. De planten werden in perspotten onder glas opgekweekt bij een temperatuur van 23°C (1 week) en 17°C (2 weken). De proef werd op 7 april gezaaid en op 29 april
geplant. Deeerste oogst vond plaats op 29 mei bij een plantgewicht van ruim 400 gram wat
aan de jonge kant is. Op 4 juni varieerde het plantgewicht van 700 tot 900 gram en
begonnen de planten door te schieten. De resultaten van detweede oogst op 1juni zijn in
tabel 6 opgenomen.
Tabel 6 Plantafstandenproef met paksoi, rasTaisai.
plantafstand
36x25cm
36x30cm
36x40cm
36x50cm

aantal
planten/are
1110

930
700
560

opbrengst
in kg/are
646
589
464
389

gem. plantgewicht
in gram
600
635
689
700

Deopbrengst neemt af naarmate ruimer wordt geplant. Denauwste afstand van 36 x 25 cm
is nog te ruim. Taisai kan zeker op 30 x 25 cm en misschien zelfs op 25 x 25 cm worden
geplant.
Rassencollectie
Verder werden in 1981 verschillende snelgroeiende bladkooltypen uit Azië getoetst. Bij de
paksoitypen heeft naast Taisai het ras "Chinese Pakchoi" van Royal Sluis de aandacht
getrokken. Dit is een groenstelige paksoi. Van het korte type met witte bladstelen en
donkergroen blad heeft "Bak Choy" van Christianson redelijk goed voldaan. Dit ras is wel
gevoelig voor schieten, moet vrij nauw w o r d e n geplant en in een jong stadium worden
geoogst.
Santoh (Van Dijk & Co.) is een lichtgroene bladkool met groot, los en flodderig blad.
Vermoedelijk is het een niet sluitende Chinese kool. De groei is buitengewoon snel, de
gevoeligheid voor schieten is gering.
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Choisum of Tsoi-sum v o r m t langwerpige, smalle, glanzendgroene bladeren en is zeer
gevoelig voor schieten. In Azië wordt de geschoten stengel met bloemknoppen en enkele
blaadjes voor consumptie gebruikt. Het is een fijn smakende koolsoort die echter in
West-Europa weinig perspectief zal bieden. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Chinese
broccoli of Kailan. Dit is een witbloeiende koolsoort, lekker van smaak, maar met een
nauwelijks ontwikkelde hoofdknop. Alleen de late typen vormen een zware hoofdknop,
vooral bij de teelt onder glas.
In de rassencollectie waren ook tien Chinese kool-rassen opgenomen. Deze zijn op 18 juni
gezaaid, op 3 juli geplant en begin augustus geoogst. Gezien de vrij grote verschillen in
koolontwikkeling, in-en uitwendige kwaliteit en gevoeligheid voor Alternaria verdient een
officiële rassenproef voor de zomer- en vroege herfstteelt aanbeveling.
Bosui
Voor deteelt vanvroege bosuiworden vaak plantuitjes gebruikt van het rasStuttgarter. Een
andere mogelijkheid voor vervroeging van de oogst is het opkweken van uieplantjes in
perspotten. Voor dit doel kan men Japanse winterui of een vroege Rijnsburger selectie
gebruiken. In 1981 is een oriënterende proef genomen met twee Japanse hybriden te
weten Buffalo, met een gele ui en Renared met een rode ui. Beide geleverd door
D. v.d. Ploeg te Barendrecht. Hetzaadw e r d op 5 maart rechtstreeks op de perspot bij 20°C
gezaaid. Bij deze temperatuur staan de plantjes een week na zaai boven de grond. Het
uitplanten gebeurde op 16 april, de plantafstand bedroeg 25 x 10 cm. Op 5juni vond de
eerste oogst plaats. De schoongemaakte planten wogen 50 gram per stuk en werden in
bosjes van 3 stuks geveild. Buffalo was duidelijk vroeger dan Renared,wat resulteerde in
minder blad en een grotere ui. Toch brachten de bosjes Renared een hogere prijs op,
waarschijnlijkvanwegederodeui. Hetgebruik van perspotplanten voor deteeltvan vroege
bosui biedt o.i. goede perspectieven. In Engeland wordt voor dezeteeltmethode in toenemende mate gebruik gemaakt van vroege Rijnsburger selecties die iets meer blad vormen
dan de Japanse winterui. Bovendien worden minstens 3 à 4 planten per perspot aangehouden wat bij dit gewas zeer goed mogelijk is.
Peulen
Naar aanleiding van vragen over grofpeulige peulen en suiker- of vleeserwten werd op 20
maart een rassencollectie ter plaatse gezaaid en tijdelijk afgedekt met plastic folie. Op
16 april stonden de planten goed boven de grond en is de foliebedekking verwijderd. Op
4 juni konden deeerste peulen worden geplukt. Enkele indrukken kunnen alsvolgt worden
samengevat.
Rijspeulen. Het standaardras Record kwam qua vroegheid bij de rijspeulen goed naar
voren. De peulen waren tamelijk fijn van stuk, vooral onderaan de planten zaten veel (te)
korte peultjes. Pronto (A.R. Zwaan) was eveneens een vroeg ras en gaf een mooiere
peulkwaliteit. Reuzensuiker en Zwitserse Reuzen vormden een zwaar gewas, kwamen laat
in bloei en gaven grote, brede, zware peulen. In de zomer worden dergelijke grote peulen
door de handel en de consument met argwaan bekeken. Het perspectief wordt niet hoog
ingeschat.
Stampeulen. Bij destampeulen heeft vooral het rasAgio (A.R.Zwaan) goed voldaan. Het is
een vroeg ras met een mooie peulvorm. Norli (Nunhem) is eveneens een vroege, produktieve stampeul. Oogstbare peulen wegen 2 à 21/2 gram per stuk, de peulen van Agio zijn
dubbelzwaar, namelijk 5 gram per stuk. Voor een betrouwbare opbrengstvergelijking
waren de veldjes te klein.
Vleeserwten. Dit zijn zoete kreukerwten met een vrij harde en dikke peulwand die niet
vliezig wordt. De groene peulen w o r d e n gesnipperd en kunnen zowel rauw als gekookt
worden gegeten. InAmerika bestaat eentoenemende vraag naar dit produkt, in Nederland
is deze consumptievorm van peulen nog vrij onbekend. Voor amateurtuinders wordt de
rijserwt "Sugar S n a p " aangeboden. In een opbrengstproef zou men dittype eens kunnen
vergelijken met een rijspeul en met Blauwschokker die als doperwt wordt gegeten.
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Bleekselderij
Ondanks verschillende pogingen die in het verleden zijn genomen o m de teelt voor de
verse markt te stimuleren, is de oppervlakte ver onder de 100 ha gebleven. De laatste tijd
bestaat de indruk dat er wat meer vraag naar dit produkt komt. Het gaat hierbij niet alleen
o m de zelfblekende rassen, maar ook o m "bleekselderij" die op het veld groen blijft. De
groenblijvende selderij zou kwalitatief beter zijn, namelijk minder vezel en meer aroma
(smaak) dan de zelfblekende rassen.
In 1981 is een oriënterende rassenproef gehouden. Acht rassen werden op 21 mei onder
glas gezaaid en op 10juli buiten uitgeplant. In deze proef hebben vooral de bleekselderij
Golden Spartan (Asmer) en een groenblijvend Amerikaans type (Royal Sluis) de aandacht
getrokken. Beide rassen gaven vanaf het begin een mooi,opstaand gewas mettamelijkfijn
blad. Verder onderzoek naar de gebruikswaarde van groenblijvende selderijrassen verdient aanbeveling.
Pompoenen
Vooral op biologische bedrijven bestaat belangstelling voor de teelt van kleinvruchtige
eetbare pompoenen. Het is een gemakkelijk te telen gewas dat door weinig ziekten wordt
aangetast. Dit betekent dat bij enige uitbreiding van deteelt spoedig sprake zalzijn van een
te groot aanbod.
De rassen kan men indelen in zogenaamde zomer- en wintertypen. Zomertypen zijn
beperkt houdbaar en worden vaak in een jong stadium geoogst. Hiertoe behoren bijvoorbeeld courgette en pâtisson. Uitgegroeide vruchten kunnen trouwens vrij lang worden
bewaard, mits ze gezond en volkomen gaaf zijn. Spaghettigroente en groentepompoen
worden soms tot het zomertype en in andere publikaties tot het wintertype gerekend. De
Latijnse naam voor bovengenoemde typen is Cucurbita pepo.

Afb. 8 Verschillende eetbare pompoenen.
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Tot Cucurbita maxima en Cucurbita moschata behoren pompoenen die lang houdbaar zijn.
Men laat de vruchten aan de plant zitten tot ze zijn uitgegroeid. Een bekende v o r m van
Cucurbita maxima is bijvoorbeeld Gele Reuzen die vaak voor wedstrijden " w i e kweekt de
grootste p o m p o e n " wordt gebruikt. InJapan zijn doorkruisingen van Cucurbita maxima en
Cucurbita moschata kleinvruchtige hybriden gewonnen met een betere consumptiekwaliteit. Ook inAmerika bestaan kleinvruchtige wintersquash typen met een prima kwaliteit. In
1981isteAlkmaar vrijwel uitsluitend gewerkt met materiaal uitAzië.Op 17meiwerden zo'n
22 monsters onder glas gezaaid, na opkomst in potten verspeend en op 5juni uitgeplant.
De volgende rassen hebben de aandacht getrokken.
Vegetable spaghetti of spaghettigroente is een matig rankend vroeg en produktief ras. De
vruchten vormen draderig vruchtvlees, dat veel overeenkomst vertoont met spaghetti. De
ovale vruchten zijn eerst crème-achtig wit en worden in een rijper stadium geelachtig. Er
werden gemiddeld 8vruchten per plant geoogst met een gemiddeld gewicht van bijna 2 kg
per stuk.
Azazukin of oranje zoet is een nieuwe hybride met ronde, oranjerode vruchten waarop 10
verticale geelachtige strepen zijn te onderscheiden. Dit ras gaf een matig zware gewasontwikkeling. Het aantal vruchten per plant viel enigszins tegen, namelijk 36 per tien planten
met een gemiddeld gewicht van 1,86 kg.
Seiun of blauwe wolk is een ronde blauw-groene pompoen met oranje vruchtvlees. De
ranken zijn korter dan die van andere rassen waardoor nauwer kan worden geplant. Het
vruchtvlees smaakt naar t a m m e kastanje. Er kan een voortreffelijke kastanjepuree van
worden gemaakt. Vandaar dat dit ras ook wel kastanjepompoen wordt genoemd. In de
vollegrond was het een laat ras met een matige vruchtzetting. Gemiddeld slechts 24
vruchten per tien planten met een vruchtgewicht van 1,23 kg per stuk.
Rammenas
De teelt van zwarte winterrammenas neemt reeds jarenlang in Nederland een zeer bescheiden plaats in.Daarnaast kent men dewitte zomerrammenas die meestal rettich wordt
genoemd. Inverband met degrote gevoeligheid voor wormstekigheid was hettot voor kort
zeer riskant o m dit gewas in de vollegrond te telen. Door de betere bestrijdingsmogelijkheid biedt dit produkt misschien indetoekomst wat meer perspectief. Naast het Duitse type
met een halflange, konische wortel komen diverse rammenas of daikon typen uit Japan
voor beproeving in Nederland in aanmerking.
In 1981 werden twee oriënterende rassenproeven genomen. De eerste proef werd op
21 meiter plaatse gezaaid en op 30 juni en 16juli beoordeeld. Het standaardras Minowase
Summer Cross v o r m d e een mooie cilindrische, lange wortel. Een nadeel is de grote
gevoeligheid voor schieten. De Minowase rassen behoren feitelijk tot het wintertype die
laat in de zomer moeten worden gezaaid. Opvallend is, dat de wortel van geschoten
planten zacht en sappig blijft, bovendien worden ze niet gauw voos.
Tama cross is te herkennen aan het lichtgroene blad. De vlezige wortel is cilindrisch van
vorm. Ook dit ras is zeer gevoelig voor schieten. Op 16juli stonden de planten volop in
bloei.
April cross vertoonde qua gewas en wortel veel overeenkomst met Minowase, maar was
op 16juli nog niet geschoten. Dit raszou dus in aanmerking kunnen komen voor de vroege
teelt.
Daikon was eindjuni reeds oogstbaar. Opvallend bij dit raswaren de knapperige, spierwitte
bladstelen. Volgens de heerH. Verwegen (CBT) behoort dit rastot hettype Kameto-daikon
dat inJapan voor deverse marktw o r d t geteeld enwaarvan ook het bladwordt gegeten. Op
3 juli werden reeds bloemknoppen in het hart van de plant waargenomen.
De tweede proef werd op 5 augustus gezaaid. Op 21 september vond de eerste beoorde27

ling plaats, vervolgens zijn de planten blijven staan tot 20 november. Op die datum
kwamen duidelijke verschillen in groeikracht en in smaak naar voren. lama cross gaf een
dikke, stompe wortel van 33 à 34 cm lengte. De grootste wortels waren voos, in het
algemeen was desmaakvrij scherp.April cross kwam ookin november gunstig naar voren.
Depuntige wortel was 34 à 35cm lang, nietvoos en lekkerzachtvansmaak.Daikon was op
21 september reeds overrijp. Dit ras moet vroeger worden geoogst en kan dan een goed
gevormde ijspegel leveren. Daikon vertoont namelijk meer overeenkomst met radijs dan
met rammenas.
Ball cross is een mooi gevormde ronde, witte winterrammenas met een groene kop. De
groeitijd is vrij lang. Op 20 november waren de knollen pas goed gevuld.
Snijbiet
In Midden- en Zuid-Europa en ook in Amerika worden vrij veel snijbietribben geteeld, die
los of gebost worden verhandeld. Hiervoor worden rassen gebruikt met brede, vlezige
bladstelen. Bij het rassensortimentzijnvijf typen te onderscheiden, namelijk donkergroene
gladbladige en gekroesdbladige typen met brede, witte bladstelen, geelgroene gladbladige en gekroesdbladige typen met minder brede en iets groenachtige bladstelen en een
fraai rood gekleurde snijbiet met gekroesd blad en rode stelen gelijk rabarber. Deze typen
werden op 6 mei in 4 cm perspotten onder glas gezaaid en op 26 mei op 4 0 x 4 0 cm
geplant. Op 16juli w e r d een proefoogst gehouden. Hierbij werden per rastien planten bij
de grond afgesneden en gewogen, terwijl van tien andere planten de oogstbare stelen
werden geplukt. Het resultaat was als volgt:
Tabel 7 Resultaten van een rassenoriëntatie snijbiet.
rassen

Lucullus
Donker Groene Witribbige
Donker Groene sel. de Nice
Donker Groene sel. Bressanne
Fordhook Giant
Gele Witribbige
Rex
Gul
Paros
Rhubarb Chard

herkomst

Royal Sluis
Royal Sluis
Clause
Clause
Royal Sluis
Royal Sluis
Sluis & Groot
Sluis & Groot
Sluis & Groot
Christianson

opbrengst van tien planten op 16/7
bladstelen

hele planten

6,0
5,8
9,1
7,0
7,0
6,5
10,1
6,2
12,0
5,7

12,6
9,3
13,1
8,8
10,2
12,2
13,9
11,0
15,0
7,6

Lucullus heeft geelgroen, gekroesd blad met vrij smalle bladstelen. De uitgegroeide stelen
zijn matig van uiterlijk, maar minder vezelig dan de brede,witte ribben van de donkergroene rassen.
Donkergroene Witribbige is gladbladig en matig produktief.
Donkergroene, sel. de Nice iseveneens gladbladig metwitte,brede bladribben van ± 7cm.
Deze selectie is gevoelig voor schieten, op 20 augustus ± 2 0 % .
Donkergroene, sel. de Bressanne heeft gekroesd blad met witte, brede bladribben. De
planten zijn korter dan die van sel. de Nice.
Fordhook Giant behoort tot het donkergroene gekroesdbladige type met lange, vaak
gedraaide bladeren. De witte bladribben zijn 6 à 7 cm breed, maar krijgen een iets ronde
vorm.
Gele Witribbige heeft lichtgroen, glad blad met brede ribben.
Rex komt overeen met Fordhook Giant, maar het gewas is iets forser. Op 14augustus 2 %
schieters.
Gul komt overeen met Lucullus. Gul was niet geheel zuiver. Er stonden namelijk enkele
gladbladige planten tussen.
Paros gaf een zwaar en grof gewas met donkergroen, glad blad. Bij de oogst waren het
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Afb. 9 Snijbiet, dat vroeger op vrij grote schaal werd geteeld, komt nu
opnieuw in de belangstelling; hier een rood gekleurd type.

29

lange planten, misschien zelfs iets te fors. Paros was wel zeer produktief.
Rhubarb Chard bleekzeergevoelig voor schieterstezijn. Op 14augustus werden bijna 40%
schieters geteld. Het is een rode snijbiet met gekroesd blad en geen brede bladstelen.
Samenvatting
Het onderzoek naar de teeltmogelijkheden van nieuwe gewassen werd in 1981 op ruime
schaal voortgezet. Gewassen zoals broccoli, knolvenkel en ijsbergsla worden inmiddels op
praktijkschaal geteeld. Van de drie nieuwe "garantiegewassen" biedt suikermaïs het
meeste perspectief. Bindsla isqua teelten afzet sterktegengevallen en stengelui bleekeen
te onbekende groente te zijn. Dit laatste betekent dat de introduktie van nieuwe gewassen
vooraf gegaan moet worden door een goede marktverkenning, waaronder produkt-tests
bij consumenten. Naast stengelui komen hiervoor paksoi, snijbietribben, grootpeulige
peulen en groenblijvende selderij in aanmerking. Bij de teelt van vroege bosui is de
opkweek in perspotten een interessant aspect dat voor verder onderzoek in aanmerking
komt.
Klimaatonderzoek bij de trek van witlof op water
In het seizoen 1980/'81 is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar het optimale
temperatuurregime bij de hydrocultuur van witlof. Daartoe zijn in oktober 1980 de cultivars
Zoom en E8310 en in januari 1981 de cultivars Z o o m , Normato en Videna geforceerd bij
een groot aantal lucht- en watertemperaturen. Het optimale temperatuurregime bleek in
oktober 20 °Cwater/18 °Clucht tezijn voor Z o o m en 20 °Cwater/16°C lucht voor E8310. In
januari kwamen als optimale temperatuurcombinaties naar voren 18°C water/13°C lucht
voor Zoom en 19°C water en 13°C lucht voor Normato en Videna.
Behalve de lofopbrengst in de kwaliteitsklassen Ien IIen hetaandeel klasse Ilof hierin,is bij
een keuze voor een optimaal forceerregime ook de relatieve pitlengte beoordeeld. De
pitlengte bleek in de regel toe te nemen bij zowel hogere lucht- als watertemperaturen.
Bij de hydrocultuur van witlof is de trek uit klimaattechnisch oogpunt het eenvoudigst te
realiseren bij een lucht- en watertemperatuur die zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Uit
teelttechnisch oogpunt kan dit echter niet zonder meer worden aanbevolen. De vuistregel
bij detraditionele trek: de voet van dewortel w a r m en de krop koud,geldt min of m e e r o o k
voor de trek op water. Wel was het gewenste temperatuurverschil bij de vroege trek in
oktober geringer dan bij de middenvroege trek in januari. Indien men als maximaal
toelaatbare pitlengte de grens van 50% hanteert, is bij enkele rassen een breder traject van
forceertemperaturen mogelijk.
Bewaaronderzoek witlofwortels en teeltmethoden voor de extra-vroege trek van witlof
Om tot een definitief advies te komen over de optimale bewaarmethode van witlofwortels
v o o r d e z e e r l a t e e n z o m e r t r e k i s i n het seizoen 1980/'81 naast de invloed van het rasook de
wortelherkomst in het onderzoek betrokken. De wortels zijn bewaard op het Sprenger
Instituut bij een luchttemperatuur van 0 °C en - 1 °C. Om vochtverlies zo veel mogelijk te
voorkomen zijn de wortels verpakt in plastic folie.
Op 10april en 16julizijn dewortels opgezet en geforceerd bij 14°Cwater en 11 °Clucht. Uit
de in tabel 8 vermelde resultaten blijkt dat bij de trek in april de wortels van de vijf
herkomsten van het ras Tardivo (nog) niet gunstig reageerden op een bewaartemperatuur
van -1°C. Die van Liber L.O. en Viproda daarentegen wel. Bij de trek in juli (oogst 10-14
augustus) werd steeds de hoogste lofopbrengst bereikt na bewaring bij - 1 °C. Bijna alle
herkomsten van Tardivo reageerden bij beide opzetdata op dezelfde wijze op de bewaartemperatuur. De gewichts- en bewaarverliezen waren vrij gering en varieerden van 2 % tot
5%.
De resultaten van zeer lange bewaring bij - 1 °C wettigen de verwachting dat de zeer late
trek met op deze wijze bewaarde " o u d e " wortels, kan concurreren met dezeer vroege trek
van " j o n g e " wortels. Beide trekmethoden zijn dan ook met elkaar vergeleken, aangevuld
met enige reeds lang bestaande methoden o m de wortelteelt voor deze moeilijke trekperiode te vervroegen, te weten: de teelt van perspotplanten en "losse" planten.
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Tabel 8 Invloed van de bewaartemperatuur op lofopbrengst (in kg per 100 opgezette wortels) en
pitlengtebijwitlofwortels vanTardivo(gemiddeldover5herkomsten),LiberL.O.enViproda.PAGV/SI,
seizoen 1980/'81.
cultivar

opzetdal:um

bewaartemperatuur
(°C)

10 april
lofopbrengst (kg)
totaal

16 juli
lofopbrengst (kg)

% l Dit

klasse l+ll

totaal

% pit

klasse l+ll

Tardivo

0
-1

10,1
9,2

9,1
8,0

41
39

8,8
9,5

7,0
8,7

46
42

über L.O.

0
-1

10,5
11,3

9,2
9,9

37
35

9,7
10,4

7,4
9,9

50
36

Viproda

0
-1

12,5
12,1

10,1
10,6

40
35

9,3
11,0

5,3
10,0

44
37

In tabel 9 zijn de resultaten van deze teeltmethodenvergelijking vermeld. De wortels van
Tardivo zijn gerooid op 10december 1980entot eind augustus bewaard bij—1 °C (bewaarverlies: minder d a n 5 % ) . Deze" o u d e " wortels zijn geforceerd bij 14°Cwater en 10 "Clucht.
De " v e r s e " wortels (Zoom) zijn ter plaatse gezaaid (t.p.z.) en afgedekt met 5% geperforeerde folie, c.q. uitgeplant als losse plant (l.p.) of als perspotplant (p.p.) op 4 mei 1981 en
geforceerd bij 23 °C water en 17 °C lucht.
De lofopbrengst van " o u d e " wortels kon concurreren met die van perspotplanten (oogst
lof: eind september). Welke van de teeltmethoden het meest in aanmerking komt zal uit
meerjarig onderzoek, waaraan een bedrijfseconomische evaluatie gekoppeld is, moeten
blijken.
Tabel9 Vergelijking teeltmethoden voor deextra-vroegetrekvanwitlof. Lofopbrengst inkgper100
opgezette wortels. Opzetdatum 1-3 sept.1981.
lofopbrengst (kg)

object

Tardivo -1°C
Zoom t.p.z.
Zoom l.p.
Zoom p.p.

totaal

klasse l+ll

9,6
7,2
8,6
9,8

8,6
6,5
7,1
8,4

% pit

gewicht
100 wort.
(kg)

aantal
wortels
per m 2
trekopp.

plantgetal
per ha
x 1000

opzetbaar
per ha
x 1000

36
17
12
12

15,4
16,3
20,9
21,5

387
436
312
256

229
231
185
185

195
218
166
172

Forceren van asperge op water
Het onderzoek op het PAGV naar het forceren van asperge heeft mede dank zij de samenwerkingm e t de afdeling Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool en het IMAG
een vlotte start gehad met het onderzoek naar de invloed van water- en luchttemperatuur
op de produktie. De eerstetwee proeven zijn in enkelvoud uitgevoerd m e t e e n groot aantal
objecten en 150 pollen per object; tabel 10 geeft hiervan de belangrijkste resultaten.
Dezeproefwees uit dat hetoptimale forceerklimaat zal liggen bijeen luchttemperatuur van
22°C en een watertemperatuur die daar 2 tot 6 graden boven ligt.
In de voorjaarstrek, die duurde van 21 februari tot 3 april 1981, was de opbrengst van de
objecten met een luchttemperatuur van 20°Cen watertemperaturen van 22°Cen 26°C met
75 gram per pol 5 gram hoger dan bij een luchttemperatuur van 22°C.
De derde proef, waarvoor het IMAG tweejarige pollen van het ras Limbras 22 ter beschikking stelde, is in viervoud met 420 pollen per object aangelegd. Twee luchttemperaturen
31

Tabel 10 Produktie in grammen per pol van Limbras 18 in de herfsttrek (21 nov. - 29 dec. 1980).
luchttemp.

watertemperatuur °C

°C

18

20

22

24

26

28

16
18
20
22

27,4
41,1

38,2
38,9
46,2

43,9
43,7
52,6
44,1

51,5
52,9
57,0
60,8

55,3
57,1

72,2

van 22°C en 24°C zijn elk gecombineerd met watertemperaturen van 25°C en 27,5°C. Op 7
januari 1982,41 dagen na het opzetten van de pollen,was in drie van devier objecten een
produktie van 212gram per polgerealiseerd.Dit komt overeen met eenopbrengst van ruim
7000 kg asperge per ha en met 7 kg per m 2 trekbak. Het object met een luchttemperatuur
van 22°C en 27,5°C watertemperatuur was met 195 gram per pol het laagst in opbrengst,
maar het verschil is niet significant.
Vanwege energieverbruik, arbeidsklimaat en stengeldikte moet de voorkeur uitgaan naar
een luchttemperatuur van 22°C en een watertemperatuur van 25°C. Lagere temperaturen
hebben een nadelig effect o p de kwaliteit door toenemende vezeligheid en verlengen de
trekperiode. Het produktievermogen van de pollen is van primaire betekenis voor de
economische haalbaarheid van deze nieuwe produktietechniek.

Afb. 10 Voor de watercultuur gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke planten.

Chinese kool: opkweektemperatuur en plastic bedekking
Innavolging van de proeven in 1980(zie PAGV-jaarverslag 1980)isin 1981 heteffectvan de
opkweektemperatuur en van plastic bedekking op opbrengst en schietneiging voor de zeer
vroege teelt nader onderzocht.
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Erisgeplant op 17maart (alleen bedekt) en31maart (bedektenonbedekt). Deminimumtemperatuur tijdens de opkweek van drie weken bedroeg 17°C,20°Cof 23°C.Het raswas
Granaatenhetplasticbleeferoptotaandeoogst.Eenplantgewichtvanb.v.700gramwerd
bijdeplantingvan 17maart bereiktop 11mei;bijdeplantingvan31maart (bedekt) op14
mei en bij die van 31 maart (onbedekt) op 24 mei, waarbij in alle gevallen de pitlengte
acceptabelwas.Devervroeging van 10dagendoor plastic bedekkinggingsamen meteen
kortere pit.
De strekking van de bloemstengel begon bij de planten opgekweekt bij 20°C of 23°C
ongeveertwee dagen later dan bij 17°C.Dit betekent datalsdepitlengte gemiddeld 10cm
is, het plantgewicht bij planten opgekweekt bij 20°C of 23°C hoger is dan bij planten
opgekweekt bij 17°C.Tussen 20°C en 23°Cwas geen betrouwbaar verschil.
Bloemkool
Koudebehandeling. Zowel in1980als1981 zijnproevengedaanomteonderzoekenofdoor
middel van een koudebehandeling vóór uitplanten eenkortere oogstperiode kon worden
verkregen.Beproefdzijndehoogtevandetemperatuur,deduurvandebehandeling ende
leeftijd van het plantmateriaal bij het ras Raket.
Het beoogde doelwerd door deze behandeling nietgehaald.Hetprobleem was,dat inde
behandelde objecten eengroot aantaltekleinekooltjes (doorsnede 10cm) moest worden
geoogst. Dit aantal bleek groter te zijn naarmate de plantleeftijd hoger was. Binnen een
partij planten blekendeplantendie het meestebladeren haddengevormd voor het begin
van de behandeling kleine kooltjes te leveren. Planten van dezelfde leeftijd of grootte die
niet werden behandeld vormden een normale kool.
Doorperiodiekplantenteoogstennahetplantenendezeteontledenomteonderzoekenof
dekoolwasaangelegd,bleekdat bijdebehandeldeobjecten deeerste"kooltjes" 2dagen
na uitplanten werden gevormd, terwijl dat bij de onbehandelde na ongeveer 10 dagen
plaatsvond. Laatstgenoemde haddenopdat moment eengrotere plantgevormd. Hetlijkt
dusdatdeplanteenzekeregroottemoethebbenbereiktophetmomentvankoolaanlegwil
deze een normale kool leveren. Uit het feit dat dit verschijnsel zich niet bij kleine (jonge)
plantenvoordeed,blijkt datdeplanttevens een bepaalde minimumgrootte moet hebben
bereiktwildezegevoeligzijnvoordekoudebehandeling.Hetprobleemvaneentoepassing
in de praktijk ligt nu hierin dat de minimum plantgrootte waarover wordt gesproken
aanzienlijk groter is (vergelijkbaar met een normale plant 14dagen na uitplanten) dande
plantendienormaalworden uitgeplant.Daarbijkomtnogdatzekerhetlaatstegedeeltevan
de opkweek plaats moet vinden bij temperaturen van minimaal 20°C, hetgeen lange,
breekbare planten oplevert.
Teeltplanning. Erbestond behoefte omteonderzoeken hoedeteeltplanning inde praktijk
verloopt. Hiertoe isbijnegentelers indeStreek hetgebeuren ronddeteeltgedurende het
seizoengevolgd.Bijgehouden iswanneer gezaaid,geplantengeoogstwerd.Tevensiseen
aantal andere zaken rondom de teelt gevolgd,zoals bemesting en ziektebestrijding.
Tenaanzienvandeteeltplanning kunnen noggeenconclusiesworden getrokken,daarde
waarnemingen nog maar pas zijn afgesloten. Wel kunnen een paar opvallende zaken al
worden genoemd,te weten:
- De uniforme rassenkeuze van de verschillende telers gedurende zomer en herfst. De
belangrijkste rassen waren Delira, Elgon en SG 112.
- Het nog veelvuldige gebruik van Ridomil tegen kanker.
- De grote verschillen tussen bedrijven in het percentage kolen dat werd geoogst
(70-95%).
Uitplant- en plantafstandenproef bij Deensewitte bewaarkool
Ineen proef in het Geestmerambacht met witte bewaarkool is plantmateriaal,al dan niet
opgekweekt onder geperforeerde plastic folie, uitgeplant bij 24.000 en36.500 planten per
ha.Erwaren drie rassen opgenomen,teweten Bartolo, Bisleten Bison.Dekool isop drie
tijdstippen geoogst. Op 1 april isgezaaid.Deopkomst van deplanten onder foliewas 6%
hoger dan die van onbedekt. Het plantmateriaal opgekweekt onder folie kon op 25 mei
worden uitgeplant,datvanonbedektop4juni. Bijdeopplukwarendeplantenvan Bartolo
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het zwaarst, en die van Bislet het lichtst.
De gemiddelde opbrengstverschillen tussen al dan niet met folie bedekt plantmateriaal bij
36.500 planten waren 85 kg bij Bartolo, 102 kg bij Bislet en 89 kg per are bij Bison in het
voordeel van onder folie opgekweekt plantmateriaal.
Tussen beide plantafstanden waren nauwelijks opbrengstverschillen. Het gemiddelde
koolgewicht verschilde echter wel nl. 2850 gram bij 24.000 planten en 1975 gram bij 36.500
planten.
Tussen de rassen bleek een duidelijk verschil in de stikstofbehoefte te bestaan. Bij Bison
was deze het grootst en bij Bislet het kleinst. Het gewas van onder folie opgekweekt
plantmateriaal vertoonde meer slijtageverschijnselen dan dat van onbedekt.

Teeltvergelijking kropsla, ijsbergsla en bindsla
Op de PAGV-proeftuin in Alkmaar is vorig jaar een teeltproef opgezet waarin kropsla,
ijsbergsla en bindsla met elkaar zijn vergeleken. Desla-soortenzijngeteeld indrie perioden,
te weten in het voorjaar (zaai 6 maart), in de zomer (zaai 1juni) en in de herfst (zaai 13 juli).
Per sla-soort waren drie rassen opgenomen, die op vijf opeenvolgende tijden zijn geoogst,
met tussenpozen van drie dagen. De rassen bij kropsla waren Cindy, Palmiran en T30152;
bij ijsbergsla Ithaca, Nabucco en Astral en bij bindsla Barcarolle, blanke en Paris White.
Bij kropsla duurde de teelt van zaaien tot een kropgewicht van 200 gram in het voorjaar
80 dagen,in dezomer 50 dagen en inde herfst 53 dagen.Telkens werd 9 dagen daarna een
kropgewicht van 400 gram behaald. De vijfde en tevens laatste oogst gaf een versleten
gewas. Het rasT30152 bleektijdens het gehele seizoen een uitzonderlijke sterke randresistentie te bezitten.
De ijssla had in het voorjaar vanaf zaaien 91 dagen nodig o m tot een krop van 350 g r ä m t e
groeien. D e g e w a s g r o e i i n d e z o m e r e n inde herfstwas duidelijk korter, namelijk resp.67 en
70 dagen.Vanaf deeerste oogst groeiden de kroppen zeer snel. In 10tot 13dagen steeg het
kropgewicht tot 900 gram. De randaantasting was in alle drie teeltperioden minimaal.
Ithaca is voor de herfstteelt ongeschikt gebleken.
In devoorjaarsteelt is de bindsla voor het eerst geoogst bij een kropgewicht van 375 gram.
Hiervoor waren vanaf de zaai 86 dagen nodig. Het hoogste gewicht (450 gram) is behaald
bij 98 dagen.
De krop van de eerste oogst in de zomerteelt w o o g 220 gram. Dit gewicht is behaald in 53
dagen groeiduur. Ook in dezomerteelt is het gewicht niet boven de 450 gram uitgekomen.
In de herfst was het hoogste kropgewicht slechts 375 gram. Na 56 dagen is voor het eerst
geoogst, bij een kropgewicht van 250 gram.
De eerste en tweede oogst gaven een acceptabel produkt, daarna liep de kwaliteit door
randaantasting sterk terug. Bij blanke en Paris White kwamen in de herfstteelt veel virusplanten voor. In 1982 zal de proef worden herhaald.

Gebruikswaarde-onderzoek aan sluitkool, witlof en doperwt
Het gebruikswaarde-onderzoek is in 1981 bij diverse gewassen afgerond, waaruit veel
nieuwe aanbevelenswaardige rassen/selecties zijn voortgekomen. Uitgebreide informatie
hierover is te vinden in de Rassenberichten en de Rassenlijst 1982,terwijl ook in diverse
artikelen en lezingen uitvoerig op de resultaten van deverschillende gebruikswaarde-proeven wordt ingegaan. De ontwikkelingen op het rassengebied worden dan ook hier in het
kort geschilderd.
Op het gebied vansluitkool rukt de hybridisatie op allefronten op. Beperkte dit zichtot voor
kortvoornamelijk tot savooiekool enwitte kool voor zuurkool,nuzien w e een groot aanbod
van nieuwe hybriden bij alle sluitkoolsoorten en alle teeltwijzen. Voor vroege witte kool
voor de verse markt zijn in 1981 een aantal hybriden van het type Vroege Witte, maar ook
van het meer gewaardeerde Vroege Denen type aanbevolen. Daarnaast zijn nog enkele
goede Tussentypen uit het onderzoek naar voren gekomen.
Binnen het sortiment van zuurkoolhybriden zijn veel rassen vervangen. Duidelijke vooruitgang isgeboekt bij de verminderde gevoeligheid voor rand, de koolkwaliteit en de produktiviteit.
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In het in 1981 afgeronde uitgebreide onderzoek "Bewaarwitte" waren naast selecties voor
het eerst ook hybriden opgenomen. Deze maken nu al de hoofdmoot uit van het aanbevolen sortiment. Bij dit onderzoek is behalve op kg-opbrengst en bewaarbaarheid ook sterk
gelet op schoningsarbeid en gevoeligheid voor "grijs".
Bijwitlof'zien we naast grote ontwikkelingen opteelt- enforceergebied ook een toenemend
aanbod van nieuwe selecties, maar voornamelijk van nieuwe hybriden. Dit nieuwe aanbod
isvooral gericht op detrek zonder dekgrond c.q.op water. Bij dezeer vroege en vroege trek
hebben echter veel van deze nieuwe rassen/selecties niet voldaan door onvoldoende
produktiviteit, of wegens ziekten en kwalen zoals rood- en blauwverkleuring, gevoeligheid
voor smet e.d.
Het gangbare rassensortiment van lichtgroene, rondzadige rassen dat w o r d t geteeld voor
verwerking tot doperwten is opnieuw in onderzoek genomen. Voor verscheidene rassen
was dat al het vijfde proefjaar. Het blijkt echter noodzakelijk deze beproeving continu te
laten verlopen, aangezien de opbrengsten van jaar tot jaar, vooral bij sommige rassen,
sterk variëren. Daarnaast treedt er door weersinvloeden binnen een jaar nog een verschuiving op tussen de verschillende vroegheidsgroepen. Ook binnen een bepaalde vroegheidsgroep zijn aanzienlijke opbrengstverschillen tussen de rassen gemeten.
Zo heeft Odé alle jaren een vrij constante opbrengst van ± 5,3 ton korrel per ha gegeven,
terwijl een ander vroeg ras twee jaar ± 6 ton erwten produceerde maar in andere jaren
slechts de helft. Bezien we de verschillende vroegheidsgroepen, dan constateren we dat
t.a.v. de rassenlijstrassen deopbrengst van vroeg naar laat met gemiddeld 20% terugloopt.
Wanneer daarbij alleen naar de laatste twee jaar wordt gekeken, dan bedraagt deze
opbrengstreductie zelfs 30%. Daarbij dienen w e te bedenken dat de bloei en afrijping van
de late rassen in 1980en 1981 in een extreem natte periode viel. Desondanks gaven delate
gekreuktzadige rassen, die dezelfde weersomstandigheden doormaakten, een opbrengst
die gemiddeld 50% hoger lag dan de late ronde en dus ook hoger dan die van de vroege
rassen. Kennelijk verdragen de gekreuktzadige rassen het natte weer beter. In 1979 lagen
de opbrengsten van deze rassen echter nog duidelijk hoger, ook veel hoger dan de in
datzelfde jaar beproefde rondzadige rassen. Het is daarom waarschijnlijk dat de gekreuktzadige een potentieel hoger produktievermogen hebben. Om deze reden en tevens vanwege de goede consumptiekwaliteit is het aannemelijk dat ze meer in de belangstelling
zullen komen.

35

TechnischOnderzoek inBedrijfsverband
Vorderingen in het vruchtwisselingsonderzoek
Voorjaar 1981heeft het PAGVinhetInternationaal Agrarisch Centrum inWageningen een
themadag over vruchtwisseling gehouden, met inleidingen van medewerkers van het
proefstation,het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid endeLandbouwhogeschool. Detot
nu toe behaalde resultaten van onderzoek met betrekking tot verhoging van deteeltfrequentie van gewassen zijn daarbij voor een groot aantal voorlichters en practici belicht.
Zowel het feit dat dit thema is gekozen als ook het tijdstip waarop, heeft een bijzondere
betekenis.
Sedert de vijftiger jaren heeft zich in de akkerbouw een vernauwing van het bouwplan
voltrokken,waarbij hetzwaartepunt binnen debouwplannen steeds meer kwamte liggen
bij aardappelen,suikerbieten enwintertarwe. Landelijk gezien gaat dezevernauwing nog
steedsdoor.Gemiddeld ishetpercentagerooivruchtenengranensamencirca85.Daarvan
isongeveer30%granen.Ophetindividuele bedrijfechterisdebouwplanvernauwing vaak
nogverder doorgevoerd. Bouwplannen met60-100% rooivruchten komenvoor.Afhankelijk van bedrijfsgrootte en bedrijfsstructuur zijn op deze bedrijven de grenzen van de
bouwplanvernauwing bereikt.
Dit voorjaar was het tien jaar geleden dat op hettoenmalige Proefstation voor de Akkerbouw hetvruchtwisselingsonderzoekvanstartging.Alseersteprojectisdebouwplannenproef"DeSchreef" aangepakt. Indeafgelopen periodezijnopdit proefveld zeereenduidige resultaten verkregen. Deruime zesjarige rotaties hebben er nu drie omlopen voltooid,
de nauwe driejarige rotaties zes.
Daarnaast is in 1973 begonnen met een proef met continuteelt van rooivruchten en
combinaties van rooivruchten op het proefbedrijf van het Proefstation (Afb. 12).Deresultatenvandezeproefveldentonen hetnutvanaanbouwplanvernauwing testellengrenzen
duidelijk aan.

Afb. 11 Een drukbezochte Themadag Vruchtwisseling in het IAC in Wageningen.
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Afb. 12 Gedeelte van het proefveld met continuteelt van rooivruchten (PAGV 1): rijbanen.
Zo is uit de bouwplannenproef "De Schreef", ondersteund door enkele andere proefveldresultaten (continuteeltenproef PAGV1, graanfrequentieproefveld PrLov 1, vruchtwisselingsproef Van Bemmelenhoeve) een duidelijke relatietussen teeltfrequentie en opbrengst
verkregen, met name voor consumptieaardappelen en granen. De relatie is gevonden
onder omstandigheden van optimale bemesting en gewasverzorging en bij afwezigheid
van schadelijke dichtheden van aaltjes of andere schadeverwekkers. In tabel 11 zijn deze
resultaten schematisch weergegeven.
Tabel 11 Relatie tussen opbrengst en teeltfrequentie bij enkele gewassen.
relatieve opbrengst
teeltfrequentie

consumptieaardappelen

suikerbieten

wintertarwe

zomergerst

100
93
85

100
100
99
98
99

100
100
100
96
85

100
100
100
100
95

Suikerbieten reageren onder genoemde omstandigheden nauwelijks op verhoging van de
teeltfrequentie. Bij granentreden pasopbrengstdervingen op bij ergfrequente teelt. Vooral
bij consumptie-aardappelen blijken de opbrengst en ook de kwaliteit echter duidelijk te
verminderen bij verhoging van de teeltfrequentie. Hieraan dient nog te worden toegevoegd, dat bij hoge teeltfrequentie (1 : 3) de voorvrucht suikerbieten ten opzichte van
andere voorvruchten een extra opbrengstdepressie veroorzaakt van ca 8%.
In de afgelopen periode lag het accent vooral op het registreren van deze opbrengsteffecten. Voor de bedrijfseconomische programmering van akkerbouwbedrijven zijn deze ge37

gevens van grote betekenis. Door bouwplanvernauwing worden opbrengsteffecten geconstateerd,diesamen mettoenemende kosten (grondontsmetting,extra bemesting) het
saldo per hanegatief beïnvloeden enopdiewijze ook bedrijfseconomisch geziengrenzen
aan de bouwplanvernauwing stellen.
Het begin van een nieuwe fase in het vruchtwisselingsonderzoek is door de themadag
vruchtwisseling gemarkeerd. In die nieuwe fase zal het zwaartepunt van het onderzoek
vooral liggen op het opsporen van oorzaken van de opbrengstdepressies, en het zoeken
naar wegen en middelen om deze weg te nemen, of de effecten ervan te verkleinen.
Uiteraard is hiermee in de voorgaande jaren al een begin gemaakt. Het registrerend
onderzoekzalechter ook moeten voortgaan, maar zalvoornamelijk gerichtworden op de
invloed van grondsoort en gebied op de effecten, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Deervaringen uit devoorliggende jaren met registrerend onderzoek geven aangrijpingspunten voor de richting waarin het verklarend onderzoek zal moeten gaan. Dit is vooral
gebeurdvia het principe van negatieve selectie: welke factoren kunnenniet aansprakelijk
gesteld worden voor het ontstaan van opbrengstdepressies bij bouwplanvernauwing. Dit
heefttotdeconclusiegeleid,datdehoofdoorzaaktochinbodembiologischefactoren moet
worden gezocht, hoewel aannemelijk isdat bodemfysische enbodemchemische factoren
afzonderlijk belangrijk kunnenzijn.Doorvolledigeengedeeltelijkesterilisatievangrond uit
het proefveld "De Schreef" bleken de teeltfrequentie-effecten te verdwijnen. Omdat bekende bodempathogenen (aaltjes, pathogène bodemschimmels) niet inschadelijke dichthedenaanwezig zijn,moeten vooral onbekende bodempathogenen en/of hunafbraak-en
omzettingsprodukten, eventueel in wisselwerking met bodemfysische en bodemchemischefactoren,verantwoordelijk zijn voor frequentie- envoorvruchteffecten. Inde bodem
optredende verdichtingen,plaatselijketekorten aanzuurstof enomzettingsprodukten van
organisch materiaal zijn waarschijnlijk bodemfysische en chemische factoren diesamenhangend met bodemorganismen eveneens een rol spelen.Juist op op dezegebiedenzal
het onderzoek inde komende periode extra aandacht krijgen.Door aanpak in samenwerkingmetdeLandbouwhogeschool enInstituten kunnenindekomendejarenopditgebied
goede resultaten worden verwacht. De mede hierom in 1981 opgerichte Subcommissie
Bouwplanvraagstukken met deContactcommissie Vruchtwisselingseffecten kunnen hierbij een belangrijke stimulerende rol vervullen. De hierboven aangeduide vraagstukken
vereisen namelijk een multidisciplinaire benadering.
Toepassing van Remote Sensing technieken
In de afgelopen vijf jaar is op het proefstation nagegaan hoeremote sensing (letterlijk:
waarnemen,voelenopafstand)techniekentoepasbaar gemaakt kunnenworden inonderzoek en praktijk van de akkerbouw.
Remotesensing iseentechniekdievooral door deruimtevaart ineenstroomversnelling is
gekomen. Behalve van het zichtbare licht, kan ook gebruik gemaakt worden van het
infrarode en het ultraviolette deelvan het spectrum.Ookallerlei anderegolflengten,zoals
microgolvenenradiogolven kunnengebruiktworden.Metmodernetechniekenkunnende
onzichtbaregolflengtenzichtbaarwordengemaakt.Doordatdeverschillendedelenvanhet
spectrum specifiek reageren op bepaalde eigenschappen vanobjecten ishet mogelijk om
opafstand informatie te krijgen over dezeobjecten.Inhetgevalvan deakkerbouw betreft
het informatie over kenmerkenvangrond engewas (temperatuur, vochtgehalte,verdamping,bedekkingsgraad,soortgewas,ziekte-aantasting).Uiteenbreedscalavantechnieken
kunnen vier mogelijkheden praktisch in de akkerbouw worden gebruikt:
- luchtfotografie
- multispectral scanning
- warmtebeelden
- radar
Luchtfotografie
In het geval van luchtfotografie wordt gebruik gemaakt van zichtbaar en nabij infrarood
licht. Detechniek isalgemeen bekend,maar indeakkerbouw wordt erdoor onderzoek en
praktijk betrekkelijk weinig gebruik van gemaakt. Bij het opsporen van valplekken van
aardappelmoeheid, ziekte-aantasting in bepaalde gebieden en het nagaan van water- of
droogteschade is luchtfotografie een goed hulpmiddel.
38

Afb. 13 Een false color foto van een deel van het vruchtwisselingsproefveld PAGV1.
Eveneens is luchtfotografie bruikbaar als hulpmiddel bij het onderzoek. Luchtfoto's van
proefvelden in bepaalde ontwikkelingsstadia van gewassen kunnen een betere indicatie
geven van bijvoorbeeld de homogeniteit van het proefveld dan waarnemingen op de
grond. Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden o m geringe verschillen in het veld
duidelijk op de foto naar voren te laten komen.
Behalve de normale lichtgevoelige film kan gebruik gemaakt worden vanfilms,waarbij ook
het nabije infrarode lichtzichtbaarwordt gemaakt. Met name gewassen blijken in het nabije
infrarode deel van het spectrum beter verschillende eigenschappen te tonen, waardoor
dezetechniek goedetoepassingsmogelijkheden biedt. Speciale films zijn ontwikkeld, zoals
de false color of valse kleurenfilm, waarbij de groene, rode en infrarode straling in afzonderlijke emulsielagen wordt omgezet in een respectievelijk blauwe, groene en rode kleur.
Het voordeel hiervan is dat bepaalde contrasten duidelijker worden en dat de kleurintensiteiten met behulp van een densitometer bepaald kunnen worden.
Multispectral
scanning
Multispectral scanning is een tamelijk nieuwe techniek, waarbij van een bepaalde oppervlakte-eenheid (één tot vele vierkante meters) een groot aantal gegevens wordt vastgelegd, betreffende reflectie en/of emissie in verschillende spectraalbanden. Door het
gehele oppervlak puntsgewijs aftetasten kaneentotaalbeeld w o r d e n verkregen. Uiteraard
is voor deze techniek aparte opname-, registratie- en verwerkingsapparatuur nodig. Met
behulp van deze techniek is het in principe mogelijk o m vanuit vliegtuigen en satellieten
dezelfde eigenschappen van objecten vast te leggen als met luchtfotografie en warmtebeelden, maar de mogelijkheden voor verwerking van de gegevens zijn groter.
Warmtebeelden
Met dezetechniek is het mogelijk o m de temperatuur van bodem en gewas te registreren.
Deze methodiek is voor militaire doeleinden ontwikkeld, nl. voor het 's nachts vanuit
bijvoorbeeld vliegtuigen waarnemen van voorwerpen die in temperatuur afwijken van de
omgeving (gecamoufleerde voertuigen, personen). Door verbetering en verfijning is het
mogelijk zeer geringe temperatuurverschillen op afstand vast te leggen.
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Afb. 14 Eenwarmtebeeld van hetPAGV-proefbedrijfgenomenop20maart 1980.Dekleur roodgeeft
de oppervlakte met de lagere temperatuur weer, groen de gemiddelde kleur en blauw de hogere
temperatuur.
1 = gebouwen
2 = hoogspanningsmast en kabels
3 = oude gedempte sloot
4 = proefvelden
5 = heterogeen perceel

In de akkerbouw biedt de methode mogelijkheden o m in het voorjaar verschillen in
opdroging van percelen vast te stellen. Op deze wijze kan onder meer het optreden van
verslemping worden vastgesteld.
Ook is het mogelijk o m na te gaan of de gewassen watergebrek vertonen, aangezien de
temperatuur stijgt, wanneer de verdamping daalt door het sluiten van de huidmondjes.
Radar
Met radar is het mogelijk o m ook bij slecht weer gegevens te verzamelen. De radargolven
kunnen in tegenstelling tot de hiervoor genoemde delen van het spectrum door wolken
heendringen. Toepassingsmogelijkheden liggen op het gebied van het karteren van bodemreliëf en bodemvochtigheidsverschillen en het karteren van verschillende gewassen.
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Onderzoeksresultaten
Onderzoek insamenwerking metandereinstitutenenhet Nationaal Lucht-en Ruimtevaart
laboratorium heeft indeafgelopenjarenvoor hetproefstation geleidtoteenaantal directe
toepassingsmogelijkheden.
Allereerst is gebleken, dat met behulp van luchtfotografie en warmtebeelden een goed
beeld verkregen kan worden van de homogeniteit van het proefbedrijf. Met behulp van
verschillende soorten beelden is het proefbedrijf gekarteerd enzijn afwijkende gedeelten
aangegeven.InAfb.14wordt ditgedemonstreerd.Afhankelijkvandesoortproeven kanen
wordt hiermeerekeninggehoudenbijhetkiezenvandesitueringenhetaantal herhalingen
in een veldproef.
Met behulp van thermische infrarood fotografie en false color fotografie, maar ook met
normale luchtfoto's kandesituatievaneengewasopeenproefveldvastgelegdworden en
kunnen,afhankelijkvandegebruikte methode,geringeverschillen"aanhetlicht" gebracht
worden, en/of kunnen deze verschillen worden gekwantificeerd. Veelal zijn daarnaast
(uiteraard) ook visuele veldwaarnemingen nodig om oorzaken van de gefotografeerde
verschillen vast te stellen.
Overigens zal het duidelijk zijn dat met behulp van dezetechnieken gemaakte luchtfoto's
voor demonstratieve doeleinden (voorlichting) van grote betekenis kunnen zijn.
Bijaanvangvanhetonderzoekaandegenoemdetechniekenwarendeverwachtingen voor
hetvindenvanbelangrijketoepassingsmogelijkheden hooggespannen.Hoewel hetinzicht
in remote sensing technieken sterk is verdiept, moet worden geconcludeerd, dat een
veelvuldige toepassing voor de praktijk er nog niet inzit. Het onderzoek heeft echter wel
bijgedragen tot andere ontwikkelingen.
Zozijnmomenteelopremotesensinggebaseerdeontwikkelingen gaande,dieeenvoudige
toepasbaarheid en algemeen en goedkoop gebruik beloven te combineren.
Een voorbeeld hiervan is een aantal handspectrometers waarmee in een gewas direct
kwantitatieve informatie kanworden verkregen over de bodembedekking (via infraroodreflectie), de verdamping c.q.vochtbehoefte (via gewastemperatuurmeting) en mogelijk
nog meer toepassingen.
Vooralsnog betreft hetdeexperimentelefasevandezeapparatuur. Detotnutoe opgedane
ervaring heeft wel reeds tot het besluit geleid om in 1982 waarnemingen m.b.v. deze
apparatuur te doen om op deze wijze tot verdere uitbouw van de methodiek te komen.
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Onderzoek in de Regio's
De regionale onderzoekcentra in Limburg
Het praktijkonderzoek in Limburg is geconcentreerd op drie regionale onderzoekcentra.
Voor de akkerbouw zijn dit de Stichting Proefboerderij "Wijnandsrade" in de gelijknamige
plaats en de Stichting Proefboerderij "Vredepeel" te Venray. Voor de groenteteelt in de
vollegrond betreft het de Stichting Proeftuin " N o o r d - L i m b u r g " met de proeftuin Meterikse
Veld en de dependance te Helden.
Deeerstgenoemde proefboerderij iser voor de loss- en overgangsgronden, globaal betreft
dit 26.000 ha. De proefboerderij "Vredepeel" verricht onderzoek voor de zand-bouwlandgronden in Limburg en Noord-Brabant; hierbij gaat het globaal o m 60.000 ha, waarvan
32.000 ha in Limburg en 28.000 ha in Midden- en Oost-Brabant.
De centrale proeftuin " N o o r d - L i m b u r g " te Meterik bestaat uit drie gescheiden onderdelen,
namelijk vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerijprodukten en fruitteelt. Deteelt van vollegrondsgroenten in Limburg, met name in het midden en noorden van deze provincie, heeft
een orde van grootte van 6.000 ha met ongeveer 3.000 tuinbouwbedrijven.
Aangezien de aspergeteelt in Limburg een belangrijke plaats inneemt, wordt op de proeftuin veel aandacht aan onderzoek aan dit gewas besteed. De veredeling en zaadvermeerdering bij dit gewasvindt in Nederland alleen hier plaats,inoverleg metdezaadbedrijven.
Ontwikkelingen in de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt
De grote gewassen in de werkgebieden van beide proefboerderijen zijn suikerbieten en
snijmaïs met granen en aardappelen als goede tweede. Afb. 15geeft de ontwikkeling weer
van het bouwplan in procenten van de provincie Limburg. Inhet oog springend isde sterke
uitbreiding van snijmaïs in de zeventiger jaren en de navenante inkrimping van het areaal
granen door vooral rogge en zomergerst. Wintergerst daarentegen is toegenomen van
ongeveer 3.000 ha tot 3.600 ha. Het belangrijkste graangewas is tarwe met een 6.000 ha.
Het aandeel van suikerbieten en aardappelen is de laatste 10 jaar betrekkelijk weinig
veranderd.
Op de lössgronden worden voornamelijk consumptie-aardappelen geteeld. Deteelt op de
zandgronden richt zich vooral op industriële verwerking van de aardappelen.
Enige belangstelling is er de laatste jaren voor veldbonen (oppervlakte ca. 70 ha), met
name in Zuid-Limburg. Daarnaast worden overwegend op de zandgronden 2.500 ha
conservengewassen geteeld, met name stamsla- en tuinbonen, doperwten en schorseneren.
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Afb. 15 Ontwikkeling bouwplan in Limburg in procenten.
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De vollegrondsgroenten in Limburg vertegenwoordigen een veilingaanvoer van rond
66 miljoen gulden. Dezeproduktiewaarde isde laatstejaren vrij constant. De gemiddelde
bedrijfsgrootte is iets toegenomen, maar ligt met bijna 2ha nog beneden het landelijk
gemiddelde.
Hetbelangrijkstegewasiswelaspergesmetca.2.000ha.Anderebelangrijkegewassenzijn
prei, augurken, aardbeien en sla. De belangstelling voor de witlofteelt neemt iets toe.
Knelpunten en belangrijke onderzoekactiviteiten
Binnen de akkerbouw bestaan belangrijke verschillen in het "type" landbouw tussen het
lössgebiedenerzijdsendezandbouwlandgrondenanderzijds.Ditisgeennieuweconstatering. Om dezereden isookeencentrale proefboerderij,representatief voor deakkerbouw,
niet mogelijk en istoentertijd gekozen voor twee afzonderlijke proefboerderijen.
De lössgrond inZuid-Limburg iseenvoor Nederland afwijkende grondsoort met hellinglandbouw. Daarnaastzijn erook klimatologische verschillen: relatief meer neerslag in het
voorjaar en de zomer en wat hogere maximumtemperaturen. De ligging tussen de aangrenzende, bodemkundig te vergelijken akkerbouwgebieden in België en de Bondsrepubliek heeft eveneens invloed op dewensen voor onderzoek vanuit de praktijk. Hieraan
kan niet worden voorbijgegaan.
Specifieke regio-gerichte vraagstukken voor onderzoek in dit gebied zijn:
- Behoud c.q. verbeteren van de fysische en chemische bodemvruchtbaarheid bij een
sterk gemechaniseerde akkerbouw zonder deteelt van vlinderbloemige groenvoedergewassen.
- Hetvoorkomenvanerosie(verslempen,afspoelen)tijdensdebegingroeivandegewassen.
- Verbeteren van de in-en uitwendige kwaliteit van consumptie-aardappelen, mede ook
ter verbetering van het aandeel in de export naar West-Duitsland.
- Verhogen van het suikergehalte bij de bietenteelt met behoud van de goede verwerkingskwaliteit. Normaliter ligt dit gehalte 0,2-0,4% lager dan het landelijk gemiddelde.
Dezandbouwlandgronden indevoornoemde regiozijn aeolische afzettingen en behoren
tot de dekzandgronden. Kenmerkend voor dit gebied is de relatief fijne, uniforme korrelgrootte van het zand en de homogene profielopbouw met weinig gelaagdheid. Het opbrengstpotentieel van deze gronden is goed, mits een aantal voorwaarden in acht genomen wordt. Genoemd moeten hierbij worden:
- Devruchtbaarheid van de grond met het bemestingsregime en de kalktoestand.
- Dewater- en luchthuishouding vanwege degrote gevoeligheid voor zowel wateroverlast als -tekort en de daarmee samenhangende aeratie van de grond met de gevolgen
voor de gewasgroei.
- De behandeling c.q. bewerking van de grond en het vermijden van winderosie in het
voorjaar.
- Het in de hand houden van het onkruidbestand.
Eenaantalonderzoekactiviteiten hangtten nauwstesamen met dezeaspecten. Daarnaast
kent dit gebied een groot overschot aan dierlijke mest, reden waarom onderzoek wordt
verricht naardeinvloedvandeze mestendewijzenvantoepassing ervanopde produktie
van de gewassen.
Ookvaltdelaatstetienjaareenduidelijkevernauwingvanhetbouwplanteconstaterentot
somstwee ofdrie gewassen op een bedrijf. Dit heeft geleidtot onderzoek naar rotatie-en
voorvruchteffecten.Vanwegedegeschiktheidvanditbodemtypevoor deteeltvanconservengewassen heeft het onderzoek dienaangaande hier ook een duidelijke prioriteit.
Bijdeaspergeteelt isdebodemmoeheid éénvandegrootste problemen.Deopkweekvan
plantmateriaalendeaanlegvannieuweasperge-produktievelden opsteedsversegronden
komen hierdoor op den duur voor grote problemen te staan. Het kweken van nieuwe
hybriden met hoge opbrengsten en een goede kwaliteit neemt een groot deel van de
capaciteit van de proeftuin voor zijn rekening.
Hetonderzoek naarvervroeging vanverschillendegewassen door middelvan hetgebruik
van plastic folie heeft een belangrijke plaats ingenomen. Deontwikkeling en stimulering
vandeteeltvan nieuwegewassen,zoalsChinese kool,ijssla,broccoli,venkel,behoort ook
tot detaken van de proeftuin. Daarnaast blijft het rassenonderzoek een belangrijk onderdeel van het totale onderzoekpakket uitmaken.
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Afb. 16 Onderzoek met "Limbras 18" op de proeftuin Meterikseveld.

Met name voor de late witlofteelt heeft men belangstelling voor de wortels afkomstig van
de lössgronden. Overigens verloopt het laat rooien van dewortels op deze zware gronden
bepaald niet zonder problemen.
Doorstroming van onderzoekresultaten
De resultaten van de proeven worden ieder jaar per onderzoekcentrum gebundeld in
verslagen, die aan de consulentschappen (CRA- en CT-Roermond) en de praktijk ter
beschikking worden gesteld. Opdezewijze wordt eensnelleenefficiënte doorstroming van
de meest recente gegevens gerealiseerd. Daarnaast verzorgen - in samenwerking met de
voorlichtingsdienst-de beide PAGV-onderzoekers inde regio regelmatig lezingen over het
onderzoek voor belangstellenden als studie- en telersclubs en docenten van land- en
tuinbouwonderwijs.
Enkele recente onderzoekresultaten
Hier volgen zeer beknopt de belangrijkste resultaten van enkele lopende projecten op de
betreffende regionale onderzoekcentra.
Effect van extra organische stof op de produktie van akkerbouwgewassen

op lössgrond

Bij dit in 1978 gestarte onderzoek w o r d t getracht het produktieniveau te verhogen en
tevens de structuur van de grond gunstig te beïnvloeden.Jaarlijks worden in volgorde van
vruchtopvolging aardappelen,wintertarwe,suikerbieten enwintergerst geteeld.Per gewas
zijn drie organische stofniveausgerealiseerddoor elk najaar respectievelijktoetedienen op
basis van droog organisch materiaal: 4750 kg (normaal, zoals in de praktijk), 9350 kg
(praktijk + 40 m 3 stalmest) en 17.670 kg (praktijk + 40 m 3 stalmest + 50 m 3 champignoncompost). Bovendien worden per niveau in het voorjaar bij de stikstofbemesting drie
trappen aangehouden, te vergelijken met de praktijkgift, en deze gift plus en min 20 kg N
per ha.
De structuur istot nu toe uitsluitend op het oog bepaald. Daarbij blijkt de extra organische
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Afb. 17 Toelichting bij het onderzoek naar het effect van extra organische stof op lössgrond; proefboerderij Wijnandsrade.
stof in het voorjaar te zorgen v o o r e e n grotere stabiliteit van hetzaai-en pootbed,wat heeft
geleid tot minder verslemping en daardoor bij suikerbieten tot een hogere veldopkomst.
Van alle gewassen zijn de opbrengsten met globaal 5-8% gestegen. Bij de granen geldt dit
mits legering wordt voorkomen. Bij de suikerbieten valt echter wel een kleine verhoging te
constateren van de gehalten aan K + Na en schadelijke stikstof. De kwaliteit van de
consumptie-aardappelen, bepaald als verkoopbaar produkt, is in de jaren 78-80 duidelijk
positief beïnvloed; in 1981 daarentegen enigszins negatief door wat meer misvormde
knollen. Voor wat betreft de voorjaarsstikstofbemesting is tot nu toe geen eenduidige
reactie gebleken.
De pootbedbereiding

en de produktie van aardappelen op

lössgrond

De verhoogde kwaliteitseisen bij consumptie-aardappelen bemoeilijken in het lössgebied
de afzet en prijsvorming van dit produkt. Misvormde knollen, groeischeuren en doorwas
komen nogal vaak voor. Ongetwijfeld spelen hierbij meerdere factoren een rol, maar ook
leek het zinvol de invloed van de methoden van pootbedbereiding te onderzoeken. Daarbij
is vooral de aandacht gericht op de intensiteit en de diepte van deze bewerking bij twee
tijdstippen van ploegen: half februari en half april. De gekozen objecten zijn:
- intensieve, ondiepe (ca. 8 cm) bewerking met de rotorkopeg;
- grond opentrekken meteencultivatortot ca. 16 cm gevolgd door eenondiepe bewerking
met de rotorkopeg;
- intensief bewerken met de rotorkopeg tot ca. 16 cm diepte.
Dit onderzoek is gestart in 1979. Uit de resultaten tot nu toe blijkt het vroegere tijdstip van
ploegen gemiddeld genomen gunstig te zijn voor de kwaliteit en de opbrengst van het
produkt.
Het dieper losmaken van het pootbed, vooral de intensieve bewerking, heeft een gunstig
effect op de opbrengst, een toename van globaal 5%, en was in 1979 en 1980 ook gunstig
voor de kwaliteit door ca.7% minderuitval. Dit laatste isin 1981 niet gebleken, hetgeen kan
samenhangen met het vrijwel ongestoorde groeiverloop in datjaar. Devoorlopige conclu46

sie isdan ook dat het positieve effect van dediepere bewerking vooral zal blijken in jaren
met minder gunstige groeiomstandigheden voor de aardappel.
Hettegengaan vandeverstuiving vanhetzaaibedvansuikerbieten dooreen bodembedekkend gewas
Winderosie enverstuivingvanhetzaaibedbijsuikerbietenopzandgrond iseenprobleem.
Opgrondvan ontwikkelingen in depraktijk isin 1980op de proefboerderij Vredepeel een
onderzoek gestart naar hetvoorkomen vanwinderosie door tussen de bietenrijen zomergerst te zaaien. De zomergerst zal hierbij door zijn veel snellere beginontwikkeling de
verstuivingtijdensdebegingroeivandebietentegengaan.Inhet6à8bladstadiumvande
bieten ishetgevaar geweken enmoet degerstverdwijnen.Deresultaten in 1980toonden
aandatditprincipeinderdaadwerkt.Voortsbleekdatdezomergerstalsrijenzaaigelijktijdig
metdesuikerbietengezaaidkanworden metgecombineerdezaaimachinesendatdegerst
niet enige tijd van te voren gezaaid hoeft te worden.
Door toepassing van het middel Fervin bleek de gerst goed af te sterven, zij het wat
langzaam. Deze methode isechter nogal kostbaar en ook kan de normale onkruidbestrijding bij dit systeem gemakkelijk in het gedrang komen. Daarom is in 1981 dit onderzoek
vooral op deze laatste facetten gericht.
De onkruidbestrijding gaf met de nieuw toegelaten middelen Goltix en Nortron/Tramat
beduidend minder problemen. Het verwijderen of laten afsterven van de gerst door
schoffelen gaf eenzeer onvoldoende resultaat. Ook detoepassing voor dit doel van het
snelwerkende middel Paraquat met een strokendruppelaar bleek niet zonder problemen
door het gevaar voor het bietengewas. De gerst daarentegen en het tussen de rijen
aanwezige onkruid worden effectief opgeruimd.

Afb. 18 Zomergerst tussen debietenrijen tervoorkoming vanwinderosie; proefboerderijVredepeel.
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Oogstvervroeging

van augurk

Om de oogst van augurken te vervroegen, kan het gewas afgedekt worden met geperforeerde plastic folie. Onderzocht is of door vroeger dan gebruikelijk te zaaien en te planten
een nog grotere vervroeging isteverkrijgen.Tevens isnagegaan of één oftwee planten per
pot bij een gelijk aantal planten per ha van invloed is op vroegheid en/of produktie.
Het ras Elena is op 17 april gezaaid onder platglas in 10 cm perspot en op 4 mei in 8 cm
perspot. Het onkruid op het veld is bestreden met Bladex, een week later is transparante
plastic folie als bodembedekking aangebracht o m de bodemtemperatuur te verhogen.
Het eerste zaaisel is geplant op 18 mei, het tweede op 26 mei. De plantafstanden waren
300 x 40 cm (1 plant per pot) en 300 x 20 cm (2 planten per pot). Het gewas is bedekt met
2,50 m brede geperforeerde folie van 0,05 m m dik en met 5% perforatie.
Bij het begin van de bloei is het plastic verwijderd, voor de vroegste objecten op 19 juni,
voor de andere op 25 juni. Van 26 juni tot 22 september istwintig keer geoogst, de eerste
tien keer vóór 4 augustus.
Bij de resultaten in 1981 bleek datvóór 5augustus devroege zaai-enplantdatum ca.10ton
meer opbrengt bij eenzelfde gemiddelde vruchtgewicht dan het object met plastic bedekking dat later gezaaid en geplant was. Deopbrengst van onbedekte objecten van de tweede
plant- en zaaidatum ligt ongeveer op de helft van de bedekte objecten bij die plantdatum.
Aan het einde van de oogst (22/9) zijn de verschillen tussen de zaai- en plantdata teruggelopen bij de bedekte objecten; de verschillen tussen bedekt en onbedekt blijven echter
groot: 19,5 ton bij 2 planten per pot en 10,5 ton bij 1 plant per pot.
Aan het einde van het oogstseizoen zijn de verschillen tussen 1en 2 planten per pot bij de
bedekte objecten geringer dan bij de onbedekte objecten.
Tabel 13 Opbrengstgegevens augurk1981.
teelt

plantafstand

plastic
folie

opbrengst in kg/ha
t/m 4-8

t/m 22-9

vroeg
(plantdatum 18/5)

300 x 40 cm
200 x 20 cm

+
+

38120
39 000

73620
68 980

normaal
(plantdatum 26/5)

300x 40 cm
300 x 20 cm
300 x 40 cm
300 x 20 cm

+
+

28040
29 740
14100
16 060

69 000
67 490
49560
57 080
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Proefbedrijf
Algemeen
Hoewel het niet altijd eenvoudig is om alle werkzaamheden die aan proefvelden en
praktijkgewassen moetengebeurenopdegeplandemomenten uittevoeren,kantochmet
tevredenheid op het afgelopen jaar worden teruggezien.
De aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat er af en toe pieken in de
arbeidsbehoefte ontstaan. Dezepieken kunnen als gevolg van de weersomstandigheden
groter of kleiner worden.Deervaring isdat heteerste meervoorkomt dan het laatste,met
gevolg dat er ook in 1981 nogal eens overuren gemaakt moesten worden. Door de grote
inzetvandemedewerkers ishettochweergeluktomdewerkzaamheden klaartekrijgen.
Een nadelige factor bij dit geheel is de beperkte gebouwenaccommodatie, met name in
Lelystad.Hierdoor kunnenbepaaldewerkzaamheden nietgelijktijdigworden uitgevoerdof
moeterregelmatig metmachinesenopstellingenwordengeschoven,hetgeenextrawerk
betekent. Ook de werktuigenberging is te klein, waardoor eerst een aantal machines
verplaatst moet worden voordat men bij hette gebruiken werktuig kan.Veel werktuigen
blijven daarom noodgedwongen buiten staan.
In Alkmaar is het kassenbestand een bron van zorg. Ze zijn niet alleen sterk verouderd,
waardoor extra werk entoezicht nodig isom goede resultatenteverkrijgen,maar ook de
staat van onderhoud is zodanig dat bij een flinke storm het gevaar van instorten niet
denkbeeldig is.
Gelukkigzijnerookverbeteringen enuitbreidingen gerealiseerd.InAlkmaar isdehelftvan
de tuin waar veel wateroverlast voorkwam, van tussendrainage voorzien en met een
spitfreestoteendieptevan± 50cmbewerkt.Doordezeingreepzijndeproblemenvooreen
groot deel verholpen.
Ook kwam er in Alkmaar een nieuwe koelcel gereed,die bedoeld is voor de opslag van
witlofwortels bestemd voor het demonstratie-object op de Floriade.
InLelystadzijndebestaandekoelcellenvoorzienvaneennieuw bevochtigingssysteem en
een electronische regeling,waardoor nu een nauwere klimaatsbeheersing mogelijk is.
Ookiseenstofafzuiginstallatie aangeschaft opdeaardappelsorteermachine,waardoor het
werkklimaat bij het sorteren aanmerkelijk is verbeterd.
De overige aanschaffingen hadden betrekking op het machinepark, waarvan als belangrijkste zijn te noemen:
- augurkenoogstmachine
- vervanging maishakselaar voor proefvelden
- drainreiniger
- pottenpersmachine
- perspotplantmachine
- vervanging loofklapper/strohakselaar
- vervanging temperatuurrecorder
- vervanging vierwielige trekker
- vervanging tweewielige trekker met freesbak
Door hetouder worden van deaanwezige machines moeteensteedsgroter deelvan het
voor materiaal beschikbare budgetworden besteedaanvervanging,zodat nieuwe machines maar in beperkte mate aangeschaft kunnen worden.
Het weer
Deweersomstandigheden in1981 werdengekenmerktdoortweenatteperioden,waarvan
de eerste de maand maart betrof en de tweede oktober en november.
Hetisnietaltijddehoeveelheid neerslag diemaaktdateenperiode natofdroog overkomt,
maar nogveelmeer hetaantaldagendathetregent.Inmaartvielerin Lelystad105mmen
inAlkmaar 72mm.Inoktoberwasdit resp.139mm en100mm eninnovember 63mm en
75 mm. Op zich niet extreem, maar aangezien het steeds op twee van de drie dagen
regende, stagneerden de werkzaamheden wel.
Demaandenapril,augustus enseptemberwaren inhetgeheelwataandedrogekant,wat
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Afb. 19 Verloop van de maximum- en minimumtemperaturen (°C) op het PAGV-proefbedrijf in
Lelystad per maand in 1981 en gemiddeld over de periode 1972t/m 1980.
weer een gunstige invloed had op de uitvoering van de werkzaamheden, terwijl de
gewassen niet direct een zichtbaar vochttekort hadden.
Vrij w a r m was het inde maand mei,beginjuni en de maand september. Intotaal werden er
in Lelystad 17zomerse dagen geregistreerd (temperatuur boven 25°C.) en geen enkele dag
met temperaturen boven 30°.
Koel was het in de tweede helft van juni en koud in december.
In december iso p 21 dagen vorst waargenomen en op 9 dagen kwam detemperatuur ook
overdag niet boven het vriespunt. De laagste temperatuur is gemeten in Lelystad op 12
december en was -12°C.

feb.

mrt.

april

mei

sept. okt.

nov.

dec. maanden

Afb. 20 Hoeveelheid neerslag (mm) op het PAGV-proefbedrijf in Lelystad per maand in 1981 en
gemiddeld over de periode 1972t/m 1980.
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De praktijkgewassen
In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten zoals die in 1981 op het
praktijkgedeelte van het proefbedrijf te Lelystad behaald zijn. De opbrengsten zijn gegeven
in netto kg per ha, dus gecorrigeerd op vochtgehalte, tarra e.d.
Hierbij kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt:
Wintertarwe
De opbrengst van Okapi op perceel A4 lag het hoogst, hoewel in dit perceel verreweg de
meeste meeldauw en bruine roest v o o r k w a m . De Okapi op perceel D3 was duidelijk
gezonder, maar hadeenwat holle stand door eenfritvliegaantasting in hetvroege voorjaar.
Ditzelfde gold voor het gewas Arminda op perceel C3, waar zelfs open plekken voorkwamen als gevolg van de fritvlieg. De voorvruchten van deze percelen waren dan ook niet de
meest gunstige voor tarwe. Gezien de stand van het gewas viel de opbrengst van Arminda
op C2 toch enigszins tegen.
Zomergerst
De opbrengst van het perceel A5 viel erg mee, in aanmerking genomen dat door de
voorvrucht spruitkool het perceel enigszins verreden was en pas laat geploegd kon worden. De opbrengst kon als brouwgerst afgezet w o r d e n , hoewel het doorvalpercentage vrij
hoog was (62% >2,5 m m ; 22% 2,2-2,5 m m ; 16% <2,2 mm).
Haver
Een goede opbrengst, met name van het perceel op G103. Het hl-gewicht varieerde tussen
49,2 en 50,8 kg.
Graszaad
Van stam gedorst met een vochtgehalte van ± 35% en op eigen bedrijf teruggedroogd tot
13% vocht. Het percentage zaadafval was iets kleiner dan 20.
Tabel 14

Gegevens praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad.

gewas

perc.

wintertarwe

A4
C2
C3
D3
V2
zomergerst
A5
V3
haver
C4
G103
graszaad
C5
vlas
C6
stamslabonen
A3
D4
spruitkool
B4
B4
B4
uien
A2
pootaardappelen
D5
D6
cons, aardappelen D1
suikerbieten
A1
A6
C1
G103
snijmaïs
B6
D2

opp.
in ha

ras

netto opbrengst
in kg per ha

voorvrucht

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

Okapi
Arminda
Arminda
Okapi
Marksman
Trumpf
Trumpf
Dula
Dula
Morenne
Natasja
Colana
Utopia
Lunet
Rampart
FasoIt
Hyduro
Bintje
Bintje
Bintje
Monohil
Arigomono
Primahil
Primahil
LG 11
LG 11

7690
7250
6570
7400
7280
6100
4900
5860
6820
1580
9170
17090
14930
14400
13270

suikerbietenproeven
uien
graszaad
haver
zomergerst
spruitkool
groenteproeven
cons, aardappelen
tuinbonen
blauwmaanzaad
pootaardappelen
graanproeven
suikerbieten
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
aardappelproeven
zomergerst
suikerbieten
wintertarwe
grasz./maïsproeven
groenteproeven
haver
diversen
vlas
pootaardappelen

46660
29200
29200
56600
70000
76500
56200
57000
16500
15300
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Vlas
Het areaal van dit gewas wordt ook op het PAGV-proefbedrijf steeds kleiner.
De opkomst was wat onregelmatig maar verder was het een mooi gewas.
Stamslabonen
Het gewas Utopia isaan de late kant geoogst waardoor 4 4 % van de opbrengst bestond uit
bonen meteen diameter > 1 0 m m . In het gewas trad een begin van vetvlekkenziekte op, die
dank zij het gunstige weer zich niet zo erg snel uitbreidde. Het ras Colana kon slechts
gedeeltelijk als gesneden boon verwerkt worden, omdat het afrijpen plotseling sneller
verliep dan decontracterendeconservenfabriek konverwerken. De rest is meteen plukdorsergeoogst en alswitte boon verwerkt. Deopbrengst hiervan is niet bekend. De afrekening
vond plaats op basis van het normaal geoogste gedeelte.
Spruitkool
Ook dit jaar isterplaatse gezaaid met de Mini-air precisiezaaimachine waarbij telkens drie
zaadjes op korte afstand van elkaar gezaaid zijn. Na opkomst is met de lange hak het teveel
aan planten verwijderd. De stand van het gewas op zich was goed, maar de beschikbare
hoeveelheid stikstof was aan de krappe kant. Een stikstofbemesting begin augustus kwam
onvoldoende tot haar recht, omdat het daarna nauwelijks regende. De opbrengst is daardoor duidelijk achtergebleven. Voor de vorst in december waren de rassen Lunet en
Rampart al geoogst. Van de 2,2 ha Fasolt is direct na nieuwjaar nog bijna 1ha geoogst. De
rest is door de vorst zodanig beschadigd, dat ze niet meer afgezet kon worden.
Uien
De teelt van dit gewas op gecultivaterd aardappelland heeft dit jaar voor de nodige
problemen gezorgd. Al bij het zaaien bleef het perceel veel langer nat dan de overige
percelen. Na het zaaientrad naeen beperkte hoeveelheid neerslag verslemping op. Dit had
tot resultaat dat de opbrengst zeker 3 0 % lager was dan voorgaande jaren. Het tarrapercentage was 6,3.
Pootaardappelen
Ondanks een vroegtijdige bespuiting met Daconil trad al vrij snel een aantasting van
Phytophthora op. Mede dankzijeen frequente bespuiting metfungiciden en de verbeterde
weersomstandigheden, viel achteraf de schade erg mee. Virusziekten leverden dit jaar
geen problemen op, zodat alles in de klasse bleef die maximaal haalbaar was. De sorteerverhoudingen van beide percelen samen waren: 25/28; 1,5% 28/35 2 3 , 1 % ; 35/45 63,3%
> 4 5 9,2%; uitschot 2,9%.
Consumptie-aardappelen
Dit gewas begon al vrij vroeg af te sterven, waardoor de opbrengst geen topper werd. De
sorteerverhoudingen waren 0/35 3,4%; 35/50 51,9%; > 5 0 42,5%; voer 2,2%.
Suikerbieten
De stand van de suikerbieten was dit jaar zeer goed. Er waren weinig problemen met
insekten en onkruiden zodat de opbrengst hoog was. Perceel C1werd al vroeg geoogst (8
en9september) inverband met de inzaaivan graanproeven. Degrond was droog zodat het
terrapercentage laag bleef (10%). Het suikergehalte was met 16,7% goed te noemen,
waarmee desuikeropbrengst op 9380 kg kwam. Het perceel op G103dattien dagen later na
eenflinke regenbui geoogst is,lag met2 0 %tarra nogal wat hoger en meteen suikergehalte
van 15,7% nogal wat lager. De beide andere percelen zijn eind oktober en begin november
geoogst, wat in een tarra van rond de 25% resulteerde. Het suikergehalte lag op 16,1% en
16,0%. Hettotale bedrijfsgemiddelde exclusief de proefvelden was 66.000 kg bieten per ha
meteen suikergehalte van 16,1%, zodat desuikeropbrengst 10.700kgwas. Het gemiddelde
tarrapercentage lag op 20,9%.
Snijmaïs
Dit gewas gaf een zeer goede opbrengst. De gemiddelde opbrengst aan vers produkt was
56.000 kg met een drogestofgehalte van 27,9%.
52

Publikaties
Aarts, H.F.M.
- De rope-wick applicator, een apparaat mettoekomst? Bedrijfsontwikkeling 12(1981)2:
182-184.
- De bijdrage van vorst aan de bestrijding van aardappelopslag. Bedrijfsontwikkeling 12
(1981) 2: 189-192.
- Kiemrust en kieming van onkruiden. Gewasbescherming 12 (1981) 2: 29-36.
- Debijdragevanvorst aandebestrijding vanaardappelopslag.De Pootaardappelwereld
34 (1981)8: 10-13.
- Hebbenmechanischeonkruidbestrijdingsmaatregelenwerkelijkeennadeligeffectopde
opbrengst van snijmaïs?
Onderzoek 1980: 77-79; ook in Jaarverslag 1980 Aver Heino: 73-75.
- Onkruidbestrijdingssystemen in suikerbieten.
Jaarverslag 1980Van Bemmelenhoeve: 67-72.
- Factoren die de samenstelling van akkeronkruidvegetaties beïnvloeden. Gewasbescherming 12 (1981): 180-182.
Aarts, H.F.M. en J. Jonkers
- Torenvalken beperken mussenschade op het PAGV. Agrion 10 (1981) 2: 15-16.
Aarts, H.F.M., C.van Ouwerkerk enJ.K. Kouwenhoven
- Invloedvantijdstipenwijzevanhoofdgrondbewerking opdestructuurvandegronden
de onkruidontwikkeling in suikerbieten.
LH-mededeling Vakgroep Grondbewerking 1981-5.
Aarts, H.F.M, en LM. Lumkes
- Bestrijding van aardappelopslag in suikerbieten door het druppelen van Rounduptussen de gewasrijen.Jaarverslag 1980 Van Bemmelenhoeve: 61-65.
- Debestrijding vanaardappelopslag insuikerbietenensnijmaïsdoor eentussenrijenbehandeling met glyfosaat. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 11:1037-1039.
Aarts, H.F.M, en R. Sijtsma
- De invloed van cultuurgewassen op aardappelopslag. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981)
7/8: 746-748.
- De invloed van cultuurgewassen op aardappelopslag. De Pootaardappelwereld 35
(1981)3: 16-19.
Alblas,J.
- Rassenberichten voorvroege consumptie-aardappelen, middenvroege- en middenlate
consumptie-aardappelen,zomertarweenzomergerst Land-entuinbouwbladZLM 6 8 Rassenbijlage 1981;Bedrijfsvoorlichting febr.1981.
- Bijdragen aan:Resultaten van het Landbouwkundig Onderzoek in Zuidwest-Nederland
1980. Uitgave Stichtingen proefboerderijen Westmaas en Rusthoeve.
Alblas, J. en G.J. Bom
- Rassenbericht voor wintertarwe. Land- entuinbouwblad ZLM 68 18 sept.1981.
Ast, K.J. van en N. Bogaerds
- Bedrijfsuitkomsten vanagrarische loonbedrijven indezandgebieden.Hetloonbedrijf34
(1981) 11:888-889.
Bom, G.J.
- Bijdragen aan:Resultatenvan het Landbouwkundig Onderzoek inZuidwest-Nederland.
Uitgave Stichtingen proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas.

53

Booy, R., J. Meulendijks, J.C. Smit en N.J. Snoek
- Verslag studiereis Duitsland enDenemarken van9tot 12december 1980.Intern PAGVverslag nr. 190,april1981.
Buishand,Tj.
- Precisiezaad wordt "per stuk" verkocht. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 1: 21.
- Introductie van precisiezaad bij teelt van groenten. Boerderij 65 (1981) 2: 10-13.
- Bindsla kan op veel grondsoorten worden geteeld. Boerderij 65 (1981) 2: 22-23.
- Groeiende vraag naargoed zaaizaad leidttot introductie precisiezaad. Boer enTuinder
35 (1981) 1721:78-79.
- Stengelui, een exotische groente in Nederlandse bodem. Boer en Tuinder 35 (1981)
1722: 83-85.
- Proefstation Alkmaar (be)proefde de stengelui. Boerderij 65 (1981) 4: 40-41.
- Nieuwe zoete suikermaïs-hybriden kunnen deze teelt nieuwe impuls geven. Boer en
Tuinder 35 (1981) 1724:73-75.
- Vruchtwisseling in schema. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 4: 10-11.
- Zijn er perspectieven voor (extra zoete) suikermaïs (hybriden)? Boerderij 66 (1981) 5:
22-25.
- Suikermaïs. Nieuwe extra zoete hybriden. Groenten en Fruit 36 (1981) 42: 38-41.
- Teelt van bindsla komt in de belangstelling. Boer en Tuinder 35 (1981) 1737: 54-55.
- Koudebehoefte bij forceren van rabarber. Groenten en Fruit 37 (1981) 17: 55.
- De sterksten blijven over. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 5: 10-13.
- Extra zoet gaat wel goed.Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 5: 15.
- Hersteld vertrouwen in knolvenkel. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 5: 22-23.
Bus, C.B. en A. Schepers
- Toepassing van Alar als groeiregulator bij pootaardappelen. Bedrijfsontwikkeling 12
(1981)3: 281-284.
- ToepassingvanAlaralsgroeiregulator bijpootaardappelen.DePootaardappelwereld35
(1981)6: 6-8.
Cevaal, P.K.
- Vruchtwisseling en bedrijfseconomie. In: Themadag Vruchtwisseling, Lelystad 1981,
5-15.
Cuperus,S.
- Verlaging van bewerkingskosten is mogelijk. Boerderij 65 (1981) 2: 7-9.
- Syllabus Landbouwpolitiek en EG-regelingen in de akkerbouw.
Darwinkel, A.
- Ackerbauheute-wiemachenesunsereNachbarn.DLG-Mitteilungen(1981)4:185-186.
- Hetproduktiepatroon vangranen.Bijdrage aan31eHeterosiscursus 1980/81,Wageningen, 9 pp.
- Hettijdstipvanstikstofaanwending,hetoptredenvanschimmelziektenenhuneffect op
opbrengst en opbrengstcomponenten van wintertarwe. Stikstof 8 (1981) 99: 484-490.
- Telervanwintertarwe kanaantalplanten perm2zelfbepalen(doorvermelding 1000-korrelgewicht van zaaizaad). Boerderij 67 (1981) 1:42-43.
- Richtlijnvoor dezaaizaadhoeveelheidvanwintertarwe.OnsPlatteland(1981)40:15;De
Landbode36 (1981)40: 15; Boer en Tuinder 35 (1981) 1751:33.
- Kanttekeningen bij dezaaizaadhoeveelheid enzaaitijdvanwintertarwe. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981)6: 623-625.
Darwinkel, A. en B. Belderok
- Schot gaf in 1980geen problemen. Boer en Tuinder 35 (1981) 1713:50.
Darwinkel, A. en B.A. ten Hag
- Verslag BTD-bijeenkomst granen; oktober1981.
54

Darwinkel, A., B.A. ten Hag en J. Kuizenga
- Rassenmengsels bij wintertarwe. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 6: 619-622.
Dekker, P.H.M.
- Contractareaal groenten voor de conservenindustrie 13% groter. Boer en Tuinder 35
(1981) 1734:49.
- Prognosecontractareaalgroentegewassen 1981(conservenindustrie). Grote uitbreiding
van areaal doperwten. Boerderij 66 (1981) 8: 22-25.
- Toepassing van de warmtesomtheorie bij de oogstplanning van doperwten. Intern
PAGV-verslag nr. 188, 1981.
- Oppervlakte contractteeltvan groenten indevollegrond bestemdvoor deconservenindustrie in1979en 1980eneenprognosevoor 1981.Intern PAGV-verslag nr. 194,1981.
- Invloed van opkweekmethoden op de opbrengst van knolselderij. Resultaten van het
Landbouwkundig Onderzoek in Zuidwest-Nederland 1980:40.
Dekker, P.H.M, en J.J. Neuvel
- Verbetering van de peulzetting en de opbrengst door regulatoren bij bruine bonen.
Intern PAGV-verslag nr. 175, 1981.
- Verbeteringvandepeulzettingendeopbrengst bijtuinbonen enveldbonen met behulp
van chemische groeiregulatie. Intern PAGV-verslag nr. 179, 1981.
- Opbrengst- en kwaliteitsverloop van rond- engekreuktzadige doperwten. Intern PAGVverslag nr. 181, 1981.
Dekker, P.H.M.,J.J. Neuvel en J. Jonkers
- Resultaten proeven winterspinazie 1977/1978 en 1978/1979. Intern PAGV-verslag nr.
189, 1981.
Dekkers,W.A.
- Voldeed de bietenoogst aan uw verwachtingen? Boer en Tuinder 35 (1981) 1715:51.
Driest, J.Ph.van,C.J. Roelands en F.M.L. Kanters
- Koolvlieg bestrijden in rammenas. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 6: 14-15.
Driest, J.Ph.van en N.J. Snoek
- Bestrijding wortelvlieg. Groenten en Fruit 36 (1981) 44: 52-54.
Hag, B.A. ten
- Teelt van snijmaïs kan nog veel worden verbeterd. Boerderij 66 (1981) 28: 38-39.
- Eenvoudige opbrengstbepaling bij snijmaïs. Jaarverslag 1980 Proefboerderij Averheino: 80-82.
- Grote hoeveelheden drijfmest opsnijmaïs.Jaarverslag 1980Proefboerderij Averheino:
65-70.
Hag, B.A. ten en F. Boone
- Invloed van verdichting van de bouwvoor op de groei en opbrengst van snijmaïs.
Jaarverslag 1980 Proefboerderij Averheino: 76-79.
Ham, M. van der
- Bijdrage aan:Takvisie Vollegrondsgroenteteelt 1981; Ministerie van Landbouw enVisserij, Den Haag,1981.
- Takvisie Vollegrondsgroenten. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 6: 594-596.
Hartmans, D.
- Aardappeloogst 1981. Eerste vereiste: oogst een kwaliteitsprodukt! PP-Magazine 11
(1981)7: 15.
- Het nut van rijpaden in wintertarwe. PP-Magazine 11 (1981) 8: 17.
- Opbrengstderving minimaliseren. PP-Magazine 11 (1981) 9: 17-19.
55

- Voorkom onnodige verliezen bijdesuikerbietenoogst. PP-Magazine 11(1981)9:61-63.
Heuver, M.
- A new course on seed technology for vegetable crops. Seed Science & Technology 9
(1981) 2: 495-499.
Hoekstra,O.
- Achttien jaar vruchtwisselingsonderzoek "De Schreef". Duidelijke reacties van gewassen op teeltfrequentie. Boerderij 66 (1981) 6: 6-9.
Houtman, H.J.
- Bijdragen aan: Onderzoek 1980.Uitgave: Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum
voor deAkkerbouw opZand-enVeenkoloniale grondinMiddenoost-en Noordoost-Nederland.
- Bijdragen aanJaarverslag 1978enJaarverslag 1979.Uitgave: Stichting Interprovinciaal
Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op Zand- en Veenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland.
Huiskamp,Th.
- Vergelijkingvanenkelebuitenlandsewintertarwerassen meteengoedebakkwaliteit met
de Nederlandse standaardrassen Arminda en Okapi (oogstjaar 1981). Boerderij/Akkerbouwsupplement 9 (1981) 1:13-14.
- Bestrijding van kleefkruid en muur in wintertarwe (oogstjaar 1981). Boerderij Akkerbouwsupplement 9 (1981) 2: 11-12.
- Fosfaat- en stikstoffosfaatrijenbemesting op aardappelen (oogstjaar 1980). Boerderij/
Akkerbouwsupplement 8 (1981) 10: 13-14.
- Vergroting vanderijenafstand bijconsumptie-aardappelen. Landbouwmechanisatie 32
(1981) 10: 989-991.
Jong, A. de
- Verslag "Van Onderzoek naar voorlichting". Onderzoekresultaten 1980voor de akkerbouw op lössgrond. Proefboerderij Wijnandsrade,1981.
- Verslag "Van Onderzoek naar voorlichting". Onderzoekresultaten 1980voor de akkerbouw op zuidelijke zandgrond. Proefboerderij Vredepeel,1981.
Kamminga, J. e.a.
- Automatiseringsplan 1981-1986. PAGV, Lelystad1981.
Kromwijk, P.A.M, en W.A. Dekkers
- Hetzaaibedvoor suikerbieten-eengrotezorg.Bedrijfsontwikkeling 12(1981) 1: 69-72.
Kruistum, G. van
- Invloedvandelucht-enwatertemperatuur opopbrengst enkwaliteit bijde hydrocultuur
vanwitlof. Enigeresultatenvanhetseizoen 1980/'81.In: ZesdeInternationaleWitlofbijeenkomst, 9 en 10oktober 1981te Barendrecht. Uitgave: PAGV1981.
- Lucht- enwatertemperatuur bij dewitloftrek op water. Groenten en Fruit 37 (1981) 15:
53-55.
Kuizenga,J.
- Groeiregulatoren enziektenbestrijding verhogen deopbrengstvanwintergerst.Boerderij/Akkerbouwsupplement 9 (1981) 3: 34-35.
- Zaaitijden en korrelopbrengsten bij wintergerst. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 6:
611-613.
- Teeltoptimalisatie bij zomergerst. Landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland
1981.
- Teeltsystemen bij wintergerst. Bijdrage aan de verslagen van de proefboerderijen
Ebelsheerd en Rusthoeve.
- Zaaitijden bij wintergerst in dejaren 1979t/m 1981.Onderzoekresultaten 1981van de
56

proefboerderij Wijnandsrade.
- Zaaitijden bij wintergerst in de jaren 1980 en 1981.Onderzoekresultaten 1981 van de
proefboerderij Vredepeel.
- Opbrengstvergelijking wintergranen (1978t/m 1981).Onderzoek 1981Stichting Akkerbouwproefboerderijen Middenoost- en Noordoost-Nederland.
Lalkens, R.H.
- Samenwerkingsvormen in de akkerbouw, LEI,interne nota 262,oktober 1981.
Lamers,J.G.
- Verwelkingsziekte veroorzaakt bij intensieve aardappelteelt opbrengstvermindering.
Boerderij 66 (1981) 8: 6-9.
Lande Cremer, LC.N. de la, B.A. ten Hag,G. Kist en H.P. Oosterom
- Fragen der Güllerei im Ackerbau und die Umwelt. Proceedings Symposium Gumpenstein; sept.1981.
Loon, CD. van
- Theeffectofwaterstressonpotatogrowth,developmentandyield.Am.Pot.J.58(1981)
1: 51-69.
- Agronomic constraints on potato production in the Middle East and North Africa. In:
On-Farm Research for optimising potato productivity, edited by G. Tansey and B.L.
Honess.The International Potato Center, Menemen, Izmir.
- Onderzoek naar de invloed van de poottijd op het optreden van Verticillium dahliae in
fabrieksaardappelen. Jaarverslag '78/'79 Proefboerderijen te Borgercompagnie, Emmercompascuum en Rolde.
- Pootaardappelen na de oogst snel droogblazen. In diverse landbouwbladen, juli/augustus1981.
- Looftrekken, doodspuiten en Phytophthora. In diverse landbouwbladen, juli1981.
- Naar een goede kwaliteit consumptie-aardappelen in 1981.PP-Magazine 11 (1981) 2:
21-23.
- Nieuweontwikkelingen bijdevoorbehandeling van pootgoedvoor deconsumptieteelt.
PP-Magazine 11j(1981) 2: 37.
- Devoorbehandeling vanaardappelpootgoed in relatietot demechanisatie. Landbouwmechanisatie 32 (1981) 2: 103-105.
- Voorjaarswerkzaamheden beïnvloeden opbrengst en kwaliteit van aardappelen. Boerderij 66 (1981) 26: 50-51.
- Deuitvoeringvandeactie"Bedrijfshygiëne bijdeaardappelteelt".DePootaardappelwereld35 (1981)4: 5.
Loon, CD. van en J.T. Andringa
- Landelijke actie"Beperking oogst- entransportbeschadiging bij consumptie-aardappelen". Gewasbescherming 12 (1981) 1:6-7.
Loon, CD. van and J.F. Houwing
- Aspects and preliminary results of physiological age. 3. Incubation period and plant
growth under field conditions. Abstracts of Conference papers 8th Tr. Conf. EAPR,
München, BRD.
Lumkes, L.M.
- Bieten ingerst. Een nieuwe methode voor hettegengaan van stuifgevaar. Boerderij 65
(1981)3: 38-39.
- Bestrijding van winderosie bij bieten met gerst. Landbouwmechanisatie 32 (1981) 3:
223-227.
- Recreatie met educatieve ondertoon, 10jaar Flevohof. Landbouwkundig Tijdschrift 93
(1981) 6: 146.
- Teeltvan bieten ingerst als bodembedekker, gelijktijdig gezaaid,een nieuwe mogelijkheid van bestrijding van winderosie. Gewasbescherming 12 (1981) 5: 187.
57

Lumkes, L M . en J. Maring
- Geentijdvoor bloemenplukken,toch RA11982.Landbouwkundigtijdschrift/ pt93(1981)
12: 306.
Lumkes, L.M. en U.D. Perdok
- Volgteelt van stamslabonen na doperwten. PAGV-publikatie nr. 17,oktober1981.
Maenhout, C.A.A.A. en J.A. Hulshof
- Pok in waspeen 36 (1981) 42: 35-36.
Meijer,W.J.M.
- Verhogingvandeopbrengstzekerheid bijveldbeemdenroodzwenkzaadgewassendoor
aangepaste teelt van de tarwedekvrucht. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 10: 937-940.
Meijer, W.J.M, en S. Vreeke
- Graszaadteeltproeven 1980.Verslag PAC Graszaadteelt.
Meijer, W.J.M.,S.Vreeke en G.J. Bom
- Bijdragen aan: Resultaten van het Landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland
1980: 59-62.
- De stikstofbemesting in herfst en voorjaar van veldbeemd.
- De stikstofbemesting in herfst en voorjaar van roodzwenk.
Mulder, C.
- Stikstofwerking van kippemest aangewend op twee tijdstippen op een grasgroenbemesterenop landwaar eenstoppelbewerking werdtoegepast. InternPAGV-verslagnr.
209, 1981.
- Bijdragen aanjaarverslag 1980van de Proefboerderij Prof.Dr.J.M.van Bemmelenhoeve,1981.
Noordam, W.P.,e.a.
- Bedrijfseconomisch rapportvoor het Landbouwbedrijf van het LandgoedWellsmeer te
Well.
- Bedrijfseconomisch rapport voor het Landbouwbedrijf van de Maatschappij Klazinaveen.
Noordam, W.P. en M. van der Ham
- Kwantitatieve Informatievoor deakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond.PAGVpublikatie nr. 14. Lelystad,sept.1981.
Preuter, H.
- Structuurenquête bedrijven met vollegrondsgroenten 1977-1978. Bedrijfsontwikkeling
12 (1981) 11:1040-1044.
- Samenvatting van de resultaten van de structuurenquête bedrijven met vollegrondsgroenten 1977-1978. Intern PAGV-verslag nr. 166.
Ridder, J.K.
- Bijdragenaan:Proefveldverslag 1980vandeklei-akkerbouwinGroningenenFriesland.
- Rassenberichten voor wintergerst enwintertarwe. Groninger Landbouwblad,OnsPlatteland, Fries Landbouwblad (1981) sept./okt.
Rozenveld,T.
- Bijdragen aan: "Onderzoek 1980". Uitgave: Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor deAkkerbouw op Zand-enVeenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland.
- BijdragenaanJaarverslag 1978enJaarverslag 1979.Uitgave:Stichting Interprovinciaal
Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op Zand- en Veenkoloniale grond in Midden58

oost- en Noordoost-Nederland.
Schepers, A.
- Bedrijfshygiëne in de pootaardappelteelt. De Pootaardappelwereld 34 (1981) 6: 2-5.
- Toepassing van groeiregulatoren bij aardappelen. PP-Magazine 11 (1981) 2: 25-27.
Schepers, A. en K.J. van Ast
- Aspecten van bedrijfshygiëne in de pootaardappelteelt. PAGV-uitgave, juli1981.
SchepersA, P. Harrewijn, B. van Rheenen and C.B. Bus
- Effects of mineral oil andfertilization on population development oftwo potato aphids.
Abstracts of Conf. Papers of the 8th Triennial Conference of the EAPR:44-45.
SchoneveH J.A.
- Vollegrondsbedrijfvergtoptimaal bedrijfsplan.Groentenen Fruit37(1981)24:102-103.
- Organiseren van een groentebedrijf. Groenten en Fruit 37 (1981) 24: 102-103.
Schoneveld,J.A. en N.J. Snoek
- Arbeid en economie bij zomerprei. Groenten en Fruit 36 (1981) 37: 62-64.
Snoek, N.J.
- Hoe nauw broccoli planten. Groenten en Fruit 36 (1981) 36: 50-51.
- Spruitkool-precisiezaad. Groenten en Fruit 36 (1981) 31: 54-55.
- Vroege spitskool via overwinteringsteelt. Groenten en Fruit 37 (1981) 4: 52-53.
- Teelt, arbeid en kwaliteit bij prei (NTS). Groenten en Fruit 37 (1981) 16:62-63.
- Zaadkwaliteit, rassenkeuze enveredeling (NTS). Groenten en Fruit37 (1981) 18:42-43.
Snoek, N.J. en A.J.van Oyen
- Hoewashetin1981?Overvloedigeproduktievanvollegrondsgroente.GroentenenFruit
37 (1981) 24: 159-163.
Snoek, N.J. en S. Schouten
- Verslagvaneenin1980/1981uitgevoerdeteelt-ensmaakoriëntatiebijdeondergooiersteelt van waspeen. Intern verslag nr. 198,juli1981.
Venekamp, J.H.,A. Schepers and C.B. Bus
- Mature plant resistance of potato against some virus diseases.III.
Mature plant resistance against potato virus YN, indicated by decrease in ribosomecontentinageingpotatoplantsunderfieldconditions.Neth.J.PI.Path.86(1980)301-309.
Vlug,J.
- Drie slatypen in de zomer- en herfstteelt. Tuinderij Vollegrond 3 (1981) 6: 20-23.
Vreeke,S.
- Teelt van winterkoolzaad. Vlugschrift nr. 332. Uitgave: Ministerie van Landbouw en
Visserij,juli1981.
- Deoogst van graszaad: hoe kan hetjuiste oogsttijdstip bepaald worden? PP-Magazine
11 (1981) 6: 39.
Vreeke, S. en W.J.M. Meijer
- Koolzaadteelt en stikstofbemesting. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 7/8: 729-732.
- Te vroeg dorsen van koolzaad betekent: lagere opbrengst en slechtere zaadkwaliteit.
Boerderij 66 (1981)8: 12-13.
- Voorkom verliezen bij de oogst van graszaad. Boerderij 66 (1981) 9: 10-11.
- Behandelingvanoverjarigegraszaadgewassen.Laatpercelennietruigdewinteringaan.
Boerderij 66 (1981) 10:6-7.

59

Vreeke, S.,W.J.M. Meijer en C. Mulder
- Bijdragen aan:Verslag 1980Stichting Proefboerderij de Prof. Dr.J.M.van Bemmelenhoeve.
• Destikstofbemesting in herfst envoorjaar opveldbeemdgras voor hettweede oogstjaar.
• De stikstofbemesting in het voorjaar bij Engels raaigras.

60

