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VOORWOORD
Op 30 december 1976 zijn het Proefstation voor de Akkerbouw en het Proefstation
voor de Groenteteelt in de Vollegrond samengevoegd in de nieuwe Stichting
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond. Het tot stand
komen van het PAGV heeft van alle medewerkers veel inzet gevraagd. Een woord
van dank hiervoor is op zijn plaats. Het doel van de Stichting PAGV is het bevorderen van een doelmatige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, in relatie tot de
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Getracht wordt dit doel o m . te
bereiken door het doen van onderzoek, gericht op de praktijk van de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt. Dit vaak in samenspel met vakinstituten.
Het Proefstation als schakel tussen instituten enerzijds en voorlichting en praktijk
anderzijds heeft naast de uitvoering van de onderzoektaak een belangrijk aantal
activiteiten gericht op het verspreiden van de verworven kennis, met name aan de
regionale consulentschappen en het onderwijs. Bovendien wordt de bestaande
kennis en ervaring ten dienste gesteld van ontwikkelingslanden.
Een andere belangrijke taak van de nieuwe stichting is het op de regionale akkerbouwproefbedrijven en de proeftuinen voor vollegrondsgroenten geïnitieerd onderzoek te coördineren en te integreren met het landelijk onderzoek. Ook vindt de
begeleiding van het onderzoek op deze centra plaats vanuit het Proefstation.
Het stemt tot voldoening dat door ieder zo intensief is gewerkt aan het onderzoek,
de doorstroming van resultaten en de presentatie van het nieuwe Proefstation.
Dit eerste jaarverslag wil een indruk geven van een aantal onderzoekresultaten en
andere activiteiten in 1977.
De direkteur
dr ir G. P. Termohlen

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in
de Vollegrond werd op 4 augustus 1977 door de directeur van de Directie Akkerbouw en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij, ir W. van Soest,
geïnstalleerd. Tijdens de installatiebijeenkomst wees de heer Van Soest op de argumenten, die hebben gepleit voor het samengaan van het Proefstation voor de
Akkerbouw en het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond. Dit waren:
1. De overeenkomsten in de problematiek.
2. Grootschalige teelt van groenten in de vollegrond.
Hij zag het nieuwe proefstation als een krachtcentrale voor beide takken, akkerbouw
en vollegrondsgroenten, in al hun aspecten. Het bestuur heeft hierbij o.m. als taak
de programmering van het onderzoek, het afwegen van prioriteiten en het onderkennen van mogelijkheden en problemen.
Tijdens de eerste bestuursvergadering werd de heer drs P. C. Muntjewerf te Beemster tot voorzitter gekozen en de heer W. H. Kwakernaak te Leidschendam tot
secretaris. Laatstgenoemde moest in november 1977, in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, aftreden; in zijn plaats werd de heer P.J. Beers
te Heerhugowaard als zodanig benoemd. Als adviserend lid werd de heer L. J. P.
Kupers te Wageningen in het bestuur opgenomen.
Het bestuur kwam in 1977 verder nog éénmaal bijeen. In beide vergaderingen van
het bestuur is o.m. van gedachten gewisseld over:
- Plaatsing van gestationeerden op de proeftuinen te Wieringerwerf, Vierpolders
en Meterik. Deze plaatsing wordt door het bestuur zeer urgent geacht.
- Overgang van de Drie Organische Stofbedrijven (DOB) te Nagele van het IB naar
het PAGV. Het bestuur besloot haar goedkeuring te verlenen aan de overgang
van deze bedrijven per 1-1-1978, mits de DOB t.a.v. formatie en financiën gescheiden blijven van het Proefstation.
- Uitbreiding van het kantoor te Lelystad en de bouw van een tweede dienstwoning.
- Leiding van de proefbedrijven te Alkmaar en te Lelystad.
- Meerjarenvisie 1977-1981 van het Landbouwkundig- en Visserijonderzoek.

Per 31 december 1977 was het bestuur als volgt samengesteld.
Voorzitter

drs P. C. Muntjewerf -
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Vice-voorzitter
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Secretaris
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dalgrond in Midden-Oost en
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Proefb. Wijnandsrade en Vredepeel
Proefb. De Kandelaar
Proeftuin Vierpolders
Proefb. Westmaas
Proefb. Ebelsheerd en Feddemaheerd

J. Glotzbach
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H. W. Huizing
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G. H. Kooyman
ir J. v.d. Linde
T. Meijer Jzn
ir M. Miedema
ir R. Mulder
W. Robben
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Proeftuin Breda
Produktschap voor Groenten en
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Landbouwhogeschool

ALGEMENE ZAKEN

Personeel

De samenwerking die reeds in 1976 aanwezig was tussen het personeel van het PA
en het PGV (inclusief het CAD voor de Groenteteelt in de Vollegrond) resulteerde
bij de oprichting van het PAGV tot plaatsing van alle medewerkers bij de nieuwe
Stichting. De personeelsbezetting van het PAGV bestaat thans uit 113 personen.
Hiervan zijn 73 medewerkers afkomstig van het PA, 34 van het PGV en 6 van het
CAD.
Als gevolg van de reorganisatie waren er in 1977 veel mutaties. Er vertrokken acht
medewerkers, terwijl twaalf personen in dienst traden. Voorts waren er op 31 december 1977vijf vacatures. In het kader van de fusie kwamen in 1977vier medewerkers van het kantoor te Alkmaar over naar het kantoor te Lelystad.
Door een goede samenwerking met de Agrarische Scholengemeenschappen was er
veel belangstelling van studenten voor een stage bij het PAGV. In 1977 waren,
enkele vakantiewerkers inbegrepen, 45 tijdelijke krachten bij het PAGV werkzaam.
Op bladzijde 7 wordt een overzicht gegeven van het organisatieschema en de
personeelsbezetting van het PAGV.

Bibliotheek en documentatie
Tijdens het verslagjaar bleven de activiteiten van de bibliotheek te Lelystad gericht
op het verzorgen van de tijdschriftenadministratie, -circulatie en de uitlening. Aan
een meer doeltreffende ontsluiting van de beschikbare literatuur op het gebied van
de akkerbouw bleek van verschillende zijden wel behoefte te bestaan. Bij gebrek
aan een documentalist kon in deze behoefte nog niet worden voorzien.
Te Alkmaar werd naast de gebruikelijke bibliotheekwerkzaamheden de documentatie op het gebied van de vollegrondsgroenteteelt volledig hervat. Het door het
PAGV te Alkmaar samengestelde bulletin „Literatuur-attendering" welke een overzicht geeft van recente vakliteratuur verscheen 25 keer. Hierin waren in totaal 1542
titels opgenomen. Het aantal leenaanvragen, o.m. voortvloeiend uit de „Literatuurattendering", illustreert enigszins de behoefte aan een doelgerichte informatievoorziening. Door de PAGV-bibliotheek te Alkmaar werden in totaal.2815 publikaties
uitgeleend; intern 1880 uitleningen en extern 935 stuks. Een,waarschijnlijk aanzienlijk, aantal publikaties werd bovendien nog via de bibliotheek van het Ministerie van
Landbouw en Visserij geleend.
Naast genoemde serviceverlening werd met behulp van het documentatiesysteem
assistentie verleend aan onderzoekers, stageaires, voorlichters en andere belangstellenden bij het opsporen van literatuur. Er werden literatuurlijsten samen-

gesteld ter begeleiding van gepubliceerde artikelen en een bijdrage werd geleverd
aan de samenstelling van de in het verslagjaar gepubliceerde teelthandleidingen.

Huisvesting van de dienst
In beide vestigingsplaatsen, Lelystad en Alkmaar, zijn kantoorruimten en bedrijfsgebouwen aanwezig. De voorbereiding voor een kleine uitbreiding van het kantoor
te Lelystad kwam in de eindfase. In het begin van 1978wordt hiervoor de opdracht
aan de aannemer verstrekt. Uit financiële overwegingen moest helaas de bouw van
de tweede dienstwoning te Lelystad worden uitgesteld. Het ziet er naar uit, dat het
kantoor te Alkmaar in de komende jaren veel onderhoud zal vragen. Hierover werden besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw en Visserij en met de Rijksgebouwendienst.
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BEDRIJFSSYNTHESE

De akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond in de
periode 1973-1977

Het eerste jaarverslag van het PAGV vormt een goede gelegenheid voor een korte
statistisch-economische beschouwing over de ontwikkelingen in de beide sectoren.
Beteelde oppervlakte en aantal bedrijven
Uit tabel 1 blijkt dat het totale areaal beteeld met akkerbouwgewassen de laatste
jaren geen grote veranderingen heeft ondergaan. De uitbreiding van de oppervlakte
snijmaïs van 50.000 ha in 1973 tot bijna 110.000 ha in 1977, die voornamelijk ten
koste ging van de graanteelt op de zandgronden, is de meest spectaculaire
verschuiving in het bouwplan van de nationale akkerbouwboerderij.
Tabel 7. Beteelde oppervlakte en aantal bedrijven met akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten 1973-1977.
Vollegrondsgroenten 2

Akkerbouw'

1973
1974
1975
1976
1977

opp. x 1000
ha (mei)

aantal
bedrijven

674,9
675.3
674.7
683,3
698.5

82.841
81.212
77.319
76.644
76.876

oppervlcikte (ha)
mei
mei + sept
47.471
50.646
51.368
52.166
57.514

52.444
56 569
56.010
55.847
62.065

aantal
bedrijven
22.311
21.312
20.351
19.173
18.696

) incl vroege aardappelen
) incl zaaiuien en excl aardbeien

2

De oppervlakte bieten en aardappelen besloeg in 1977 met 302.400 ha 43,3% van
het areaal, in 1973 was dat met 278.300 ha 41,3%. Tot nu toe zijn de ervaringen met
de nauwe rotaties niet ongunstig. De mogelijkheden en de vorderingen op het
gebied van moeheidsresistentie, aaltjescontrole en chemische grondontsmetting
stellen veel akkerbouwers technisch in staat om de tendens tot bouwplanvernauwing nog verder voort te zetten. De economische oorzaken achter deze
ontwikkeling, i.e. de tangbeweging tussen geldelijke opbrengst en stijgende beloningsaanspraken, samen met een vaak aanzienlijke onderbezetting in de produktiefactoren arbeid en kapitaal (werktuigen) zullen in de nabije toekomst niet aan
kracht inboeten. In dit opzicht is het voor de praktijk van zeer veel belang dat het
proefstation reeds een voorsprong heeft van enkele jaren op de praktijk met het
onderzoek naar de gevolgen van thans nog als extreem nauw beschouwde rotaties.

De gunstige resultaten in de akkerbouw als geheel en de gang van zaken in de
snijmaïssector in het bijzonder hebben er toe bijgedragen dat de toch al afnemende
daling in het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen in het verslagjaar zelfs is
omgeslagen in een kleine toename! De gemiddelde oppervlakte akkerbouw per
bedrijf is de laatste vijf jaar toegenomen van 8,1 ha tot 9,1 ha.
In de groenteteelt in de vollegrond heeft de vermindering van het aantal bedrijven
zich voortgezet, zij het dat de daling het laatste jaar met 2,3°/o slechts de helft
bedroeg van de procentuele vermindering per jaar in de periode 1973-1976. Deze uit
bedrijfsstructureel oogpunt bezien gunstige ontwikkeling wordt nog versterkt door
de aanzienlijke toename van de beteelde oppervlakte. In de periode 1973-1977 verminderde het aantal bedrijven met 16%, terwijl de beteelde oppervlakte, met name
door de toeneming in 1977, uitbreidde met ongeveer 20%. De zaaiuien namen bijna
de helft van deze uitbreiding voor hun rekening. Daarnaast droegen ook de mechanisch oogstbare wortelgewassen en de prei in betekenende mate bij tot de areaalsuitbreiding. De oppervlakte groente per bedrijf nam toe van 2,3 ha tot 3,3 ha.
Bedrijfsstructuur in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
De geringe oppervlakte akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, die gemiddeld per bedrijf wordt verbouwd, kan een gevolg zijn van een te geringe bedrijfsomvang of van een vrij sterk gemengde bedrijfsopzet, dan wel een combinatie van deze
twee bedrijfsstructurele kenmerken. Beter dan met de beteelde oppervlakte als
maatstaf, kan met behulp van standaardbedrijfseenheden (sbe) een inzicht in de
bedrijfsstructuur en de produktieomvang worden verkregen. In de akkerbouw, maar
nog sterker in de vollegrondsgroenteteelt, bestaan grote verschillen in de intensiteit
van het grondgebruik (zie tabel 2).
Uit tabel 2 blijkt dat, gemeten,in sbe, de produktie-omvang van de akkerbouw bijna
4x zo groot is als die van de vollegrondsgroenteteelt.
De "gespecialiseerde" akkerbouwbedrijven (meer dan 60% van de sbe in akkerbouw) nemen bijna tweederde deel van de totale produktie-omvang in de akkerbouw voor hun rekening. De vollegrondsgroenteteelt heeft een veel sterker gemengde bedrijfsstructuur. Slechts een derde deel van de produktie is afkomstig van
de bedrijven die statistisch als vollegrondsgroentebedrijven worden gekarakTabel 2 Verdeling van de sbe's akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
hoofdbedrijfstypen (meitelling 1975).

over de

Vol legrondsgroente

Akkerbouw
Hoofdbedrijfstype
in 1000 sbe

in%

Veehouderijbedrijven
Akkerbouwbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Vollegrondsgroentebedrijven
Gecombineerde bedrijven

618
2.000
103

-

-

504

Totaal sbe

3.225

in 1000 sbe

in %

16

43
126
204
312
181

5
14
24
36
21

100

866

100

19
62
3

teriseerd (meer dan 60% van de sbe in groente). Er worden meer vollegrondsgroenten geteeld op landbouwbedrijven (40%) dan op de overige tuinbouwbedrijven, waar 24% van de vollegrondsgroenten wordt geteeld. De relatie tussen
vollegrondsgroenten en de akkerbouw komt tot uiting in het gegeven dat 30% van
de produktie plaats vindt op bedrijven waar ook akkerbouwgewassen worden verbouwd.
De produktie-omvang van de gespecialiseerde bedrijven laat in beide sectoren nog
veel te wensen over. Er werden in 1976 ruim 15.000 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven geteld. Slechts 8.300 hadden een bedrijfsomvang groter dan 110 sbe. In
de vollegrondsgroenteteelt geldt dat slechts voor 1.000 van de 4.000 gespecialiseerde bedrijven. Een produktie-omvang van 110 sbe per bedrijf is overigens voor
de meeste produktieinrichtingen in de landbouw de laatste jaren duidelijk onvoldoende om te kunnen voldoen aan de beloningsaanspraken van één arbeidskracht op CAO-basis. Dank zij de in verhouding gunstige rendabiliteit geldt dit niet
voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
In de akkerbouw ligt het gemiddelde aantal sbe per ha thans op 4,6. De vollegrondsgroenteteelt is uiteraard intensiever met gemiddeld 15sbe per ha. De input
aan arbeid is hiervoor uiteraard verantwoordelijk. Overigens zijn de mogelijkheden
tot een ver doorgevoerde mechanisatie ook in de vollegrondsgroenteteelt reeds ver
gevorderd. Daar reeds 70% van het totale areaal met ruim 50% van de produktiewaarde mechanisch geoogst kan worden, is het duidelijk dat hier mogelijkheden
liggen voor een aantal akkerbouwbedrijven om met behulp van vollegrondsgroenten een betere benutting van de onderbezette arbeid te realiseren!

Perspectief machinale oogst van augurken
De ervaringen in de praktijk met de eenmalige oogst van augurken zijn in 1977 in
ons land niet gunstig geweest. Het optreden van te veel mannelijke bloei in de
cultivar die het grootste deel van het areaal (ca. 40 ha) in beslag nam, is daarvan
de belangrijkste oorzaak. Voorts is duidelijk gebleken dat het gebruik van chloorflurenol (CFM) op gemengd bloeiende cultivars niet een techniek is die voldoet aan
de eisen die gesteld worden aan opbrengstniveau, kwaliteit en oogstplanning. De
teleurstellende ervaringen, opgedaan met de toepassing van CFM op uitsluitend
vrouwelijk bloeiende cultivars in warmere streken zoals midden- en zuid-Europa en
de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, kunnen een voordeel betekenen voor
de concurrentiepositie van Nederland.
De teelttechnische onderzoekresultaten van het PAGV demonstreerden echter,
evenals de eerste onderzoekingen in de Verenigde Staten en Canada, dat bij een
juiste toepassing van de "Dutch conception" d.w.z. het gebruik van CFM op volledig
vrouwelijk bloeiende cultivars, ruimschoots voldaan kan worden aan de voorwaarden voor een bedrijfseconomische toepassing van de machinale oogst van
augurken.
Bedrijfseconomische berekeningen, waarbij is uitgegaan van een augurkenteelt op
basis van het saldo van een graanteelt met eigen mechanisatie op een akkerbouwbedrijf, wezen uit dat bij het reële gemiddelde prijsniveau van de laatste vijf jaar een
10

opbrengst van 240.000 stuks augurken per ha (vóór de oogst, dus zonder plukverliezen) noodzakelijk is. Dit komt overeen met een gewicht van 12.500 kg bij het
gemiddelde vruchtgewicht van 50 gram. Dit is het gemiddelde vruchtgewicht over
de totale Nederlandse veilingaanvoer. De in de proeven behaalde resultaten liggen
regelmatig bijna 50°/o boven dit niveau.

Afb. 1De BMG-augurkenplukmachine heeft een beperkte capaciteit, maar de kwaliteit van het werk is goed te noemen.
Nieuwe veredelingstechnieken, meer inzicht in de benodigde CFM-dosering, toepassing van combinatieteelt met tuinbonen en andere verbeteringen in de teelteenniek zullen ongetwijfeld in de nabije toekomst nog een grote bijdrage kunnen
leveren op de gebieden van oogstzekerheid, planning en opbrengstniveau.
Kostprijsberekeningen die zijn opgesteld bij een opbrengst van 360.000 stuks per
ha, waarbij de kosten van alle werkzaamheden tegen loonwerktarieven werden berekend, leiden tot de volgende conclusies:
1. Voor de bestaande sortering (gemiddeld vruchtgewicht 50 gram) bedraagt de
kostprijs f 0,83 per kg bij het gebruik van de "Wilde" oogstmachine en f 0,73 bij de
BMG-machine, gebaseerd op het prijspeil van 1977. De BMG werkt met geringere
plukverliezen in de fijne sorteringen, maar is minder goed inzetbaar onder slechte
omstandigheden. Genoemde prijzen gelden voor de verwerker en zijn inclusief de
kosten van capaciteitsvergroting en sorteerkosten. Hierbij is met kwaliteitsverschillen t.o.v. de handpluk geen rekening gehouden.
De gemiddelde veilingprijs voor dezelfde sortering over de laatste 5 jaar komt uit
op f 0,83 per kg. Het voordeel van de machinale pluk ligt dan ook bij de grovere
11

sorteringen. Bij een prijsverwachting van f 1,05 per kg, gebaseerd op het 5-jaarlijkse gemiddelde in guldens van 1977 is de machinale oogst van augurken over het
gehele relevante traject economisch mogelijk.
2. De geleidelijke omschakeling van meermalige handpluk (onder glas en in de
vollegrond) naar de eenmalige machinale oogst kan een prijsdruk op de grovere
sorteringen geven (zie ook afbeelding 2). Deze sorteringen zijn thans nog relatief
duur, omdat bij de handpluk te grof plukken ten koste gaat van de geldopbrengst.
3. De machinale oogst van augurken leent zich met zijn campagne van slechts 6
weken (van half augustus tot eind september) goed voor de reeds geparallelliseerde
groenteconservenindustrie.
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Afb. 2 Kostprijzen voor 2 augurkenoogstmachines en vergelijkbare aankoopprijzen
op de veiling in relatie tot het gem. vruchtgewicht (gesorteerd).

Machinale oogst van sluitkool
Er is een studie verricht om de mogelijkheden van de machinale oogst in technisch-organisatorisch opzicht te leren kennen. De oppervlakte sluitkool schommelt
rond de 3.200 ha. Bij de huidige uitvoering van de machine en de stand van de
bewaartechniek komt de machinale oogst alleen in aanmerking voor kool die direct
na de oogst door de industrie wordt verwerkt. Dit is ongeveer 500 ha en betreft in
hoofdzaak witte kool voor de verwerking tot zuurkool.
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/\ft>. 3 Rustica-kooloogstmachine aan het werk in een voor dezeoogstwijze geschikt
ras.
In 1969 verscheen in Nederland de eerste kooloogstmachine. Na enkele jaren experimenteren kwam in 1973 een redelijk werkende machine (Rustica) op de markt.
Hiervan zijn in de volgende jaren enkele uitvoeringen ontwikkeld (afvoer op meerijdende wagen, in stapelkisten en in voorraadbak). De praktische toepassing bleef in
Nederland nog beperkt tot één machine in Noord-Holland en één in Groningen.
De rassenkeuze en de teelt van het gewas hebben een grote invloed op de kwaliteit
van het werk. In het huidige rassensortiment zijn voor deze oogstmethode over het
gehele seizoen aanvaardbare rassen beschikbaar.
Het overschakelen op de machinale oogst zal gepaard moeten gaan met een andere
werkorganisatie. Het transport en de verwerking in de fabriek moeten direct gekoppeld worden aan de oogst. Hierdoor stijgt het aantal personen en het benodigde
transportmateriaal dat in één bewerkingsketen moet worden ingezet. Naast de
landbouwwagen voor de kortere afstanden (10-15 km) kan de vrachtwagen of het
containersysteem voor grotere afstanden ingeschakeld worden. De transportafstand heeft een belangrijke invloed op de kosten van dit volumineuze produkt.
De produktie van kool is per bedrijf te gering om een machine rendabel te exploiteren. De machinale oogst, door de loonwerker uitgevoerd, geeft op het tuinbouwbedrijf een hoger inkomen wanneer de vrijkomende uren (ca. 45 uur per ha),
op andere wijze aangewend, meer opbrengen dan f 14,— per uur. Is dat niet het
geval, dan daalt het inkomen. Daarbij is er van uitgegaan dat de teler in samenwerking met collega's het transport naar de fabriek verzorgt. Wordt ook het
transport in loonwerk uitgevoerd, dan bedragen de kosten daarvan circa f 950,—
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per ha. In dit geval komen er nog eens 25-40 manuren vrij. afhankelijk van de
transportafstand.
Een belangrijk motief voor de machinale oogst kan de verlichting van het werk zijn.
In vele gevallen biedt de machinale oogst van kool tevens de mogelijkheid voor
akkerbouwers om dit produkt te gaan telen. Door de toch nog grote arbeidsbehoefte zal dat vooral de kleinere akkerbouwbedrijven met enige arbeidsreserve in
de drukke herfstperiode betreffen. Op deze bedrijven wordt meestal een maximale
oppervlakte suikerbieten geteeld. Om reden van vruchtwisseling moet kool daar de
suikerbieten gedeeltelijk uit het bouwplan verdringen. Bij de huidige opbrengst en
prijsverhoudingen is dit alleen mogelijk voor bedrijven die dicht bij de zuurkoolfabriek gelegen zijn.

Algemeen w e r k op akkerbouw- en gemengde bedrijven
De arbeidsbehoefte van een landbouwbedrijf omvat twee belangrijke onderdelen:
de op de produktie gerichte arbeid aan gewassen, vee en Produkten en het z.g.
algemeen werk. Vanaf 1973 is door de IMAG-gedetacheerde een onderzoek ingesteld naar laatstgenoemde hoofdgroep arbeid, waarbij gebruik kon worden gemaakt van de arbeidsgegevens van een groot aantal bedrijven in eigen beheer van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Categorieën algemeen werk
Bij de algemene werkzaamheden zijn een drietal categorieën te onderscheiden:
- Werk, nodig voor de instandhouding van het produktie-apparaat, zoals onderhoud van inventaris, sloten, drainage, kavelpaden, dammen, wegbermen, werk
rond erf en gebouwen.
- Vernieuwings- of investeringswerk. Hieronder valt o.a. het zelf bouwen en inrichten van bewaarruimten en werkplaatsen en zelfwerkzaamheid bij aanleg van
kavelpaden en dammen.
- Werk, verricht bij derden. Dit is niet-produktiegericht voor het eigen bedrijf, maar
komt vaak voor bij samenwerkingsvormen met collegaboeren of de loonwerker.
Uit het onderzoek is gebleken dat deze categorieën op de onderzochte bedrijven
resp. 70, 10 en 20% van de totale hoeveelheid algemeen werk omvatten.
De ontwikkeling van de arbeidsbehoefte
Afb 4 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte per ha op
drie groepen akkerbouwbedrijven en één groep gemengde bedrijven. Ondanks de
stijgende lijn in percentage hakvruchten is bij alle groepen akkerbouwbedrijven
sprake van een daling van de totale arbeidsbehoefte in manuren per ha (lijn c). Dit
is veroorzaakt door de afname van produktiegerichte arbeid als gevolg van arbeidsbesparende werkmethoden (lijn a).
De gemengde bedrijven wijken sterk af van akkerbouwbedrijven. De arbeidsbehoefte ligt op akkerbouwbedrijven gemiddeld rond 100 manuren per ha: op de
gemengde bedrijven ligt deze grens constant boven 200 manuren per ha. Het al14

gemeen werk ligt voor alle bedrijfsgroepen gemiddeld vrij dicht bij 40 manuren per
ha (lijn b). Tussen de bedrijven komen vaak grote verschillen voor. Duidelijk bleek
ook dat het aantal uren. besteed aan algemeen werk, toenam naarmate het aantal
uren dat besteed werd aan teelt, oogst en verwerking van gewassen lager is. Van
sterke periodegebondenheid kan bij algemeen werk niet worden gesproken, waarbij
het slootonderhoud een uitzondering vormt.
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Afb. 4 Ontwikkeling van de arbeidsbehoefte.
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Moderne optimalisatietechnieken ter ondersteuning van
het bedrijfsbeleid op akkerbouwbedrijven
Om de akkerbouwer te helpen bij het oplossen van onderling sterk samenhangende
keuzevraagstukken, zoals bouwplanintensivering, omvang arbeidsbezetting, oppervlaktevergroting, eigen mechanisatie, loonwerk of samenwerking, kan gebruik worden gemaakt van optimaliseringstechnieken.
Een methode die tot voor enkele jaren veelvuldig werd gebruikt was die van de
lineaire programmering. Deze methode had echter een aantal bezwaren. Door het
beschikbaar komen van programma's die het mogelijk maakten mixed integer (gemengd geheeltallig lineair) te programmeren, kon aan deze bezwaren tegemoet
worden gekomen. Daardoor is het mogelijk om bouwplan, arbeidsbezetting, werktuiginventaris en opslagruimten simultaan te optimaliseren. Deze methode van het
gemengd geheeltallig lineair programmeren werd in 1973 praktisch toepasbaar gemaakt.
Om het gebruik van deze methode te bevorderen, ook voor niet-ingewijden, is de
volgende procedure ontwikkeld.
Er zijn twee zgn. standaardmatrices ontworpen, één voor het veenkoloniaal en
noordelijk zandgebied en één voor het noordelijk, centraal en zuidwestelijke zeekleigebied. Met behulp van deze standaardmatrices kunnen voor akkerbouwbedrijven van 20 tot 150 ha begrotingen gemaakt worden.
Afgestemd op beide standaardmatrices is voorts een set invulformulieren gemaakt.
Deze formulieren zijn zodanig ingericht dat een boer samen met de regionale voorlichter in een halve dag zowel de probleemstelling als de eventuele afwijkingen van
de standaarddata kunnen aangeven.
De methode is de laatste maanden van 1977 vrij volledig uitgetest, zodat goede
hoop bestaat dat de akkerbouwers in genoemde gebieden via de regionale voorlichtingsdiensten in de loop van 1978 van deze methoden gebruik kunnen maken.
De resultaten die verkregen worden na berekening door de computer worden aan
de akkerbouwer gepresenteerd.

De voorlichtingsbegeleiding
In samenwerking met de regionale voorlichtingsdiensten zijn aan een aantal grotere
akkerbouwbedrijven en een bedrijf met gemengd grondgebruik individuele bedrijfsadviezen verstrekt. Voor al deze bedrijven is een aantal alternatieve bedrijfsopzetten geprogrammeerd, met behulp waarvan de betrokken ondernemers een keuze
voor de toekomstige bedrijfsopzet kunnen maken.
In twee gebieden zijn berekeningen uitgevoerd t.b.v. samenwerkingsvormen. Hierbij
is gezocht naar een optimale onderlinge afstemming van oppervlakte, arbeidsaanbod, bouwplan en mechanisatie. De toenemende bedrijfskosten vormen een steeds
sterkere stimulans tot een doelmatiger onderlinge afstemming van genoemde
grootheden.
In samenwerking met de bedrijfsontwikkelingsdienst in Zeeland zijn modelberekeningen uitgevoerd t.b.v. zgn. middenbedrijven met een bedrijfsoppervlakte
16

van 16-20 ha Naast de normale akkerbouwteelten zijn voor deze bedrijven enkele
vollegrondsgroentegewassen en veredelingsactiviteiten als produktiemogelijkheden in beschouwing genomen. Een soortgelijke studie is in samenwerking met
de bedrijfsontwikkelingsdienst in Gelderland uitgevoerd t.b.v. het ruilverkavelingsgebied "De Bommelerwaard". Hier was de studie gericht op bedrijven van 4-16 ha.
Onderwijsactiviteiten hebben een groot beslag op de beschikbare tijd gelegd. Ook
in 1977 berustte de leiding van de landelijke cursus Economie II bij de afdeling
Bedrijfssynthese. Deze cursus, die dit jaar 25jaar bestond, zal ook de eerstkomende
jaren nog veel tijd vergen aan cursusleiding, voorbereiding, lesgeven en lesstofvoorziening.
Eveneens heeft de afdeling opnieuw meegewerkt aan de cursus Modern Agrarisch
Ondernemerschap, die dit jaar twee maal is gegeven. Deze cursus, die bedoeld is
voor jonge ondernemers die reeds enige jaren als zodanig werkzaam zijn, en die
gericht is op de sociale en economische aspecten van het ondernemerschap, blijkt
in een duidelijke behoefte te voorzien.
De betrokkenheid bij het economische onderricht op de middelbare agrarische
scholen heeft ertoe geleid dat medewerking is verleend aan de lesstofontwikkeling
op bedrijfseconomisch gebied.
Tenslotte is de bedrijfseconomische bijscholing van de bedrijfstakdeskundigen voor
de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt voortgezet. In dit verband is ook medewerking verleend bij de nascholing van de bedrijfstakdeskundigen voor de rundveehouderij.
De jaarlijks verschijnende publikatie "Kwantitatieve Akkerbouwinformatie" heeft een
naamsverandering ondergaan, en heet thans "Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond". In de nieuwe uitgave is de informatie
m.b.t. de vollegrondsgroenteteelt aanzienlijk uitgebreid.
In de loop van het jaar is overleg met de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek
van de Cultuurtechnische Dienst op gang gekomen m.b.t. de batenanalyse die door
de CD wordt toegepast. Dit overleg zal ook in de toekomst worden voortgezet.
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LEI-DETACHEMENT

Ontwikkelingen binnen de pootaardappeiteelt van fabrieksrassen
Het gedeelte van de voor de keuring aangegeven oppervlakte pootaardappelen voor
fabrieksrassen dat afgekeurd wordt, is over meerdere jaren gezien steeds forser
gaan stijgen. In 1977 werd van deze rassen ruim 40% van de voor de keuring
aangegeven oppervlakte te velde afgekeurd. In afb. 5,waar het gemiddelde verloop
van het afkeuringspercentage afgebeeld is,wordt dit duidelijk geïllustreerd. In deze
grafiek is tevens het gemiddelde verloop van de afkeuringspercentages van alle in
Nederland geteelde rassen weergegeven. De gegevens zijn uit NAK-publikaties afkomstig. Het niveauverschil wordt mede veroorzaakt door het feit, dat de relatieve
hoeveelheid goedgekeurd basispootgoed (S-, SE- en E-klassen) van de fabrieksrassen aanzienlijk lager is dan die van alle rassen (zie afb. 6, lijn 2 en 3).
Door de uitbreiding van het pootgoedareaal over de laatste jaren is tot voor kort de
gemiddelde oppervlakte goedgekeurde fabrieksaardappelrassen vrij constant ge: afkeur ing
22.
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bleven (ruim 2.000 ha). Recente ontwikkelingen hebben hierin een duidelijk ongunstige verandering teweeggebracht. Omdat bovendien de relatieve hoeveelheid
basispootgoed de laatste jaren nogal is afgenomen (afb. 6, lijn 3), zijn de vooruitzichten wat betreft de pootgoedvoorziening op korte termijn niet bepaald rooskleurig.
Het hoge afkeuringspercentage is enerzijds veroorzaakt door de voor de pootgoedteelt ongunstige omstandigheden van de laatste 2 à 3 jaren, waardoor ook andere
rassen (o.a. Bintje) in meer of mindere mate getroffen zijn.
Anderzijds ligt de oorzaak in het feit dat er relatief steeds mirtder basispootgoed
geteeld en goedgekeurd wordt (zie afb. 6, lijn 3), waardoor de relatieve hoeveelheid
gecertificeerd pootgoed (A-. B- en C-klassen) toeneemt. Dit probleem doet zich
voor de meest gevraagde rassen nog sterker gelden dan voor het totaal van alle
rassen voor de fabrieksaardappelteelt. Een en ander is op grafische wijze weergegeven in afb. 6,waar het gemiddelde verloop van de relatieve hoeveelheid goedgekeurd basispootgoed van het ras Bintje èn van het totaal van alle in Nederland
geteelde rassen over meerdere jaren is weergegeven.
Uit afb. 6, blijkt verder, dat de oppervlakte goedgekeurd basispootgoed voor de
fabrieksaardappelteelt relatief erg laag is. Bovendien heeft de lijn die deze situatie
weergeeft een dalend verloop, dat zich vooral de laatste jaren sterker is gaan aftekenen. Ook dit zal ongetwijfeld mede veroorzaakt zijn door de ongunstige situatie
van de laatste jaren. Verontrustender is echter dat het animo voor zowel de stamselectie als voor de vermeerdering van basispootgoed van fabrieksrassen nogal is
afgenomen, doordat het rendement lager is dan dat van het alternatief. Hiervoor zijn
de volgende oorzaken aan te wijzen, die voor een belangrijk gedeelte de kern vormen waaruit de problematiek rondom de fabrieksaardappelteelt is voortgevloeid.
1. De prijzen van pootaardappelen voor de fabrieksaardappelteelt bewegen zich in
het algemeen op een laag niveau in vergelijking tot pootgoedprijzen van exportrassen.
2. Doordat het basispootgoed reeds vroeg gerooid dient te worden, zijn de kg-opbrengsten van vooral de middenlate en (zeer) late rassen vaak laag.
3. Daar de prijs van fabrieksaardappelen min of meer vaststaat, zal het saldo vooral
afhangen van de netto kg-opbrengst enerzijds en van de hoogte van de kosten
anderzijds. Om een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen zal o.a.
gestreefd moeten worden naar kostenminimalisatie. Vandaar dat de fabrieksaardappelteler vaak terecht een eigen vermeerdering toepast. Hij gaat daarbij uit
van E-, A-, B- of C-klassen (vooral van klasse C) en bovendien laat hij vaak het
aantal vermeerderingen afhangen van de mate van virusbesmetting in zijn materiaal. Jaren met veel infectie in de Veenkoloniën zijn ook de jaren met veel
infectie in de pootgoedpercelen elders en omgekeerd. Daarom zijn bijna altijd
jaren met veel vraag naar pootgoed voor vermeerdering op het eigen bedrijf ook
jaren met gering aanbod en omgekeerd. Deze onevenwichtigheid van vraag en
aanbod gaat met grote risico's gepaard.
4. Van de belangrijkste rassen zijn de meeste tamelijk vatbaar voor virusziekten,
met name voor het YN-virus. Het gezond houden van dergelijke rassen brengt
daardoor - vooral de laatste jaren - extra kosten voor het selecteren met zich
mee.
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Wil men in de sector van de fabrieksaardappelteelt de voorziening van pootgoed
veilig stellen, dan zal men regelmatig goedgekeurd pootgoed moeten afnemen
tegen een prijs, die concurrerend is met pootgoed van exportrassen. De pootgoedtelers kunnen zich er dan op instellen. De fabrieksaardappelteler zal dan ook moeten kiezen voor een min of meer vast systeem van zelf-vermeerderen, bijv. eenmaal,
maar niet in gemakkelijke jaren driemaal vermeerderen en in moeilijke jaren maar
eenmaal. Een regelmatige vernieuwing van het uitgangsmateriaal zou dan minder
opbrengstderving betekenen, als gevolg van het gebruik van uitgangsmateriaal met
minder zieke planten, en bovendien de pootgoedvermeerdering van fabrieksrassen
stimuleren.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren verdient het aanbeveling het huidige
algemeen voorkomende systeem af te wegen tegen een of meerdere andere mogelijke systemen, die verbetering zouden kunnen brengen in de problematiek van de
fabrieksaardappelteelt. Inzicht in de bedrijfseconomische consequenties hiervan,
vooral met betrekking tot de kostenbewaking, is beslist noodzakelijk. Binnen het
onderzoekprogramma van het LEI-detachement zal - in samenwerking met anderen
- hieraan veel aandacht worden besteed.
In 1977 is een bedrijfseconomische studie gestart naar de kostenopbouw van basispootgoed van exportrassen, consumptierassen en fabrieksrassen, door de stamselectie centraal te plaatsen en alle daarmee samenhangende factoren te bestuderen. Eenzelfde opstelling zal geschieden voor de vermeerdering van pootaardappelen, voor de consumptie-aardappelteelt en voor de fabrieksaardappelteelt. Aldus
is het mogelijk te komen tot een input-output model, waarbij de aardappelteelt in
haar geheel centraal staat.
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TEELTONDERZOEK

Algemeen

Door verschillende onderzoekers is medewerking verleend aan de cursus Akkerbouw en de applicatiecursus Groenteteelt, uitgaande van de Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden. Er is les gegeven aan de internationale aardappelcursus
die door het IAC, en de internationale aardappelselectiecursus die door het IAC en
het NIVAA is georganiseerd.
Tevens is medewerking verleend aan een in Tunesië gehouden aardappelcursus van
het Internationale Aardappelcentrum te Peru en aan een tweetal cursussen aardappelteelt, te Kortrijk en te Oudenaarde, van het Belgische Ministerie van Landbouw.
De 25 cursisten van de 7de internationale groenteteeltcursus (IAC) hebben een
bezoek aan devestiging Alkmaar gebracht, waarbij enkele voordrachten zijn gehouden.
C. D. van Loon heeft het secretariaat-penningmeesterschap vervuld van de European Association for Potato Research en heeft deel uitgemaakt van de delegatie
van Nederlandse aardappeldeskundigen die het Egyptische Ministerie van Land-

re/afi/x/c
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bouw heeft geadviseerd over de teelt en bewaring van aardappelen. T. Glas, medewerker van het Internationale Aardappelcentrum te Peru. heeft in Lelystad gedurende zes maanden onderzoek verricht in het kader van het samenwerkingsproject
over de karakterisering van de vochtstatus in de aardappelplant.
Gedurende drie maanden heeft L. Stysko, van het Instituut voor Aardappelonderzoek in Bonin (Polen) medegewerkt aan het onderzoek naar het effect van minerale
olie op de verspreiding van het non-persistente YN-virus. In het kader van de
ontwikkelingssamenwerking hebben W. Hargohartono en Y Abdullah van het Research Institute for Horticulture op Java (Indonesië) resp. drie en zes maanden een
stage gelopen bij de vestiging Alkmaar.

Aardappel
Virusonderzoek
Het onderzoek over de toepassing van minerale oliën op pootaardappelen, dat in
1976 is begonnen, is in 1977 voortgezet. Doel van dit onderzoek is de besmetting
van het gewas met non-persistente virusziekten* (voornamelijk YN-virus) te verhinderen.
Behalve door het PAGV is aan het onderzoek deelgenomen door de regionale proefboerderijen Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd, De Kandelaar en
Geert Veenhuizenhoeve. Met uitzondering van de laatste proef, is in het najaar een
nateelt van de genomen knolmonsters uitgevoerd door de Keuringsdiensten
Noordzeepolders en Friesland-Groningen van de NAK. De resultaten hiervan zijn
opgenomen in tabel 3. Omdat geen reële verschillen in besmetting tussen de data
aanwezig waren, is bij de proeven waar meer dan één keer is gerooid, volstaan met
het vermelden van het gemiddelde ziektepercentage. Behalve op de Feddemaheerd,
waar slechts een geringe infectiedruk heerste, blijkt in alle proeven de besmetting
met YN-virus door de oliebehandeling zeer sterk te zijn gereduceerd. Tevens blijkt
dat de mate van reductie niet afhankelijk was van de infectiedruk, die bij de
verschillende proeven nogal varieerde.
De toegepaste concentraties en behandelings-frequenties tonen geen duidelijke
verschillen in virusreductie. Tussen de middelen lijkt een verschil in effectiviteit
aanwezig te zijn, dat echter niet significant is op de 5%-grens.
Uit de literatuur is bekend, dat behandelingen met minerale olie een fytotoxisch
effect veroorzaken. Dit effect kan variëren van een verminderde CGyopname tot
necrotisering van het blad en leidt tot een geringere produktie. De necrotisering
(afsterving) van het blad wordt bij aardappelen zeer versterkt door het gebruik van
tin-bevattende phytophthorabestrijdingsmiddelen - voor of na een oliebehandeling
- zoals uit de proeven in 1977 duidelijk is gebleken. Toepassing van een dergelijk
middel vanaf de eerste behandeling tegen phytophthora-infectie kan een dusdanige gewasschade veroorzaken, dat selectie niet meer mogelijk is en dat zeer
* Een non-persistent virus hoeft niet eerst in het lichaam van de bladluis te worden opgenomen en
vermeerderd voordat het weer kan worden afgegeven. Binnen een termijn van ongeveer één uur kan een
besmette luis een non-persistent virus overdragen op een gezonde plant; daarna is het virus inactief
geworden.
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Tabel3.Effect van minerale olie op de Y1-virusbesmetting en op de knolopbrengst
van pootaardappelen (Bintje).
Rel. knolopbrengst
Proef

Behandeling*

N

Y -virus
PAGV 122

KL 334

BEM 304

FH 112

reductie

12/7

100
98
96
95
95

19/7

100
98
96
95
93

onbehandeld
15-20 I Albolineum. 9 x "
20
I Albolineum, 8x
11-15 I Schering 11 E, 9 x "
15 1 Schering, 8x

9,1
3,3
3,8
2,4
2,4

64
58
74
74

onbehandeld
10 I Albolineum, 9 x "
20 I Albolineum, 6x
IVi I Schering 11E, 9 x "
15 I Schering, 11E, 6x

23,3
7,9
7,7
5,3
5,9

66
67
77
75

100
85
77
81
72

onbehandeld
20 I Albolineum, 8x
15 I Schering 11E.8x

2,6
1,1
0,8

58
69

100
97
91

onbehandeld
20 1 Albolineum, 6x
15 I Luxan H, 6x
15 I Shell Ovirex, 6x

0,3
0,4
0,6
1,2

-

—

23/7

100
89
92
90
89

26/7
100

100
89
85

100
96
92
99

* middelen toegediend in 500 I water per ha
** bespuitingen aanvankelijk 2x per week. daarna wekelijks (bij PAGV 122 de frequente behandelingen met
de laagste concentratie).
Overige objecten wekelijks behandeld.

ernstige opbrengstdepressies optreden (KL 334). Wanneer het gebruik van tinbevattende middelen tijdens de selectieperiode wordt vermeden, blijken de viruszieke planten normaal herkenbaar te zijn. Met het oog op bladnecrose en opbrengstderving dienen deze middelen evenwel ook in een later stadium niet te
worden toegepast op aardappelgewassen die met olie zijn behandeld. De proeven
PAGV 122en BEM 304 die na half juni enkele keren met maneb-tin werden behandeld, vertoonden na deze behandelingen een vrij ernstige bladnecrose. Als gevolg
hiervan nam het opbrengstverschil met het object onbehandeld bij later rooien toe.
Pootgoedvermeerdering
In het Jaarverslag 1976 zijn enkele methoden genoemd die kunnen leiden tot een
snellere vermeerdering van pootgoed. In 1977 is door het PAGV, in samenwerking
met Cebeco en onder auspiciën van de werkgroep "Snelle vermeerderingstechnieken van pootgoed" een proef uitgevoerd met het stekken van stengeldelen bij de
rassen Bintje, Prominent en Resonant. Hierbij bleek de beworteling van stekken,
genomen van de toppen van de stengels, beter en sneller te verlopen dan die,
genomen van lager gelegen stengeldelen. Behandeling van de stekken - vóór het
uitplanten - met groeistof (Rootone) bleek gunstig voor de beworteling van laatstgenoemde soort stekken. De bewortelde stekken produceerden in de meeste geval23

len niet meer dan twee knollen. Van deze knollen werd in herfstteelt - uitgevoerd
op de proefboerderij Vredepeel - nog een vijfvoudige vermeerdering verkregen.
Invloed zwartbenigheid op de knolopbrengst
Uit onderzoek van het IPO is gebleken, dat uit poters die met zwartbenigheid zijn
besmet, planten kunnen groeien waarbij bovengrondse verschijnselen van deze
ziekte niet zijn waar te nemen. In 1977 is op het PAGV-bedrijf, op initiatief van en
in samenwerking met het IPO een proef aangelegd,waarin getracht werd het effect
van deze zogenaamde latente aantasting op de opbrengst vast te stellen. Hiertoe
zijn begin april met behulp van een vacuummethode kunstmatig knolinfecties aangebracht met de bacterie Erwinia carotovora var. atroseptica in de volgende concentraties:
0 = 0 bacteriën per ml
2 = 104 bacteriën per ml
2
1 = 10 bacteriën per ml
3 = 106 bacteriën per ml
Nadat eind mei de planten waren opgekomen, zijn vanaf 9/6 t / m 21/7 wekelijks de
ziek geworden planten genoteerd. Op 22/7 is het gewas doodgespoten. Twee weken later is geoogst, waarbij per plant de opbrengst en het aantal zieke knollen is
vastgesteld. In afb. 7 is de wekelijkse toename van het aantal zieke planten weergegeven. Het % zieke planten is hoger naarmate de poters met meer bacteriën zijn
geïnfecteerd en neemt in de tijd bij alle objecten toe. Bij de hoogste concentratie
bleken zelfs niet alle planten boven te komen; andere stierven al snel volledig af.
% zieke planten
100 i

datum
Afb. 7 Wekelijkse toename van het aantal zieke planten; poters begin april met
verschillende concentraties zwartbenigheid besmet.
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Tabel 4. Knolopbrengst en knolaantasting door zwartbenigheid.
Object

Bacteriën
per ml

0
102
104
106

Bruto
opbren gst
ton/ha

31,0
27,7
23,0
17,4

% zieke
knollen
van het
totale aa ntal
0,2
2,1
4.5
5.7

% gezonde
planten met
één of meer
zieke knollen
1,8
15,3
25,0
19.1

Het creëren van een latente besmetting die in het loof niet tot uiting komt, is niet
gelukt; ook de laagste concentratie (102 bact./ml) heeft zichtbaar zieke planten
gegeven. Aan het eind van het seizoen bleek ook bij het O-object nog een plant de
verschijnselen te vertonen.
In tabel 4 zijn enkele oogstgegevens opgenomen. De bruto opbrengst blijkt sterk
samen te hangen met de mate van besmetting; ook het tijdstip van ziek worden van
de plant speelt hierbij een rol. Het °/o aangetaste knollen van het totale aantal
geoogste knollen is slechts beperkt, in aanmerking genomen het grote aantal plan25

ten dat de bovengrondse verschijnselen van zwartbenigheid vertoonde, vooral bij
de hoogste besmettingsconcentraties. Dit wordt vooral bij 106 b a c t / m l mede
veroorzaakt doordat bij een aantal planten geen knollen tot ontwikkeling zijn gekomen of voortijdig zijn weggerot.
Van de uiterlijk gezonde planten heeft een aanzienlijk aantal toch (één of meer)
door zwartbenigheid aangetaste knollen geproduceerd. Hoewel hier dus een mogelijk gevolg van een latente aantasting tot uiting komt, kan het effect hiervan op de
kg-opbrengst niet worden nagegaan, omdat deze planten door het ziek worden en
te vroeg afsterven van omringende planten in een afwijkende concurrentiepositie
zijn komen te verkeren.
Fusarium
Samen met de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen wordt sedert enkele
jaren onderzoek gedaan naar de knolziekte veroorzaakt door Fusarium sp. Voornaamste doelstelling van dit onderzoek is, vast te stellen welke rol de grond resp.
het uitgangsmateriaal speelt bij het optreden van deze ziekte in de nateelt. Hiertoe
is in 1977 een proef aangelegd in O. Flevoland resp. op een bedrijf waar men
regelmatig problemen heeft met Fusarium ("besmet" bedrijf) en op een bedrijf waar
dit tot nu toe niet het geval is ("schoon" bedrijf). Op beide bedrijven is ondermeer
vrijwel niet ("schoon") en zwaar met Fusarium besmet ("besmet") pootgoed geplant.
Beide proeven zijn op E-datum doodgespoten en op 3 augustus gerooid. Vervolgens is op enkele tijdstippen de Nielsen/Johnson-Fusariumtest uitgevoerd.
Hierbij zijn van elk object 50 knollen overlangs doorgesneden en in een papieren
zak flink dooreengeschud, zodat de snijvlakken met de aanhangende grond werden
besmeurd. Na 14 dagen bewaring bij 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van
90-100%, werden de snijvlakken beoordeeld op het °/o door Fusariumrot aangetast
oppervlak. Op basis hiervan werd de zgn. Fusariumindex berekend (zie tabel 5).
Tabel5.Fusariumindex op verschillende tijdstippen bepaald met de Nielsen/Johnsontest.
'Besmet' bedrijf

Schoop" bedrijf
Object
"Schoon" pootgoed
"Besmet" pootgoed

20/9

1/11

3/12

20/9

1/11

3/12

0,2
0,6

0,8
1,7

0,5
1,4

0,2
0,7

0,6
2,0

4,9
3.4

Uit tabel 5blijkt dat de nateelt van het "besmette" pootgoed op het "schone" bedrijf
steeds een wat hogere index heeft, d.w.z. zwaarder door Fusarium is aangetast bij
de test, dan de nateelt van het "schone" pootgoed. Op 20/9 en 1/11was dit verschil
wiskundig betrouwbaar. Overigens zijn de gevonden indices erg laag, hetgeen wijst
op een geringe besmetting van de nateelt.
Op het "besmette" bedrijf werd op 20/9 en 1/11 een overeenkomstig beeld gevonden als op het "schone" bedrijf (alleen op 1/11 wiskundig betrouwbaar verschil).
Het aantastingsniveau is alleen op 3/12 op het "besmette" bedrijf hoger dan op het
"schone" bedrijf.
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Karakterisering vochtstatus van de plant
Sinds enkele jaren wordt in samenwerking met het Internationale Aardappelcentrum (CIP) te Lima (Peru) gewerkt aan de ontwikkeling van een eenvoudige
veldmethode om de vochtstatus van de plant te kunnen karakteriseren. Een dergelijke methode zou goede diensten kunnen bewijzen voor het vaststellen van het
juiste tijdstip van irrigatie en bij het screenen van zaailingen op droogtetolerantie.
Dit jaar zijn vooral de volgende methoden, die informatie over de vochtstatus van
de plant kunnen geven, nader beproefd:
- de infiltratietechniek, waarmee de huidmondjesopening indirect kan worden gemeten bij bladeren
- de drukkamer, waarmee de bladwaterpotentiaal kan worden vastgesteld.
Dankzij de aanwezigheid van een gastmedewerker, dr ir Tj. Glas uit Peru. konden
genoemde methoden onder uiteenlopende omstandigheden intensief worden vergeleken.Hierbijwerdgebruikgemaaktvanverschillende niveausvan vochtvoorziening
van het gewas, die aanwezig waren in een grondverdichtings/beregeningsproef met aardappelen. Enkelevoorlopige resultaten van het onderzoek in1977:
- De bladwaterpotentiaal lijkt alleen bruikbaar als indicator van vochttekort van de

bladvochtpotentiaal
in bar

10

«bouwvoor los,nietgeïrrigeerd
— — obouwvoor los,geïrrigeerd
«bouwvoor verdicht,nietgeïrrigeerd

10

I
12

I

I
14

tijdstipvandedag
(5augustus 1977)
I I I
16
18

Afb. 8 Vochtpotentiaal in het bladxyleem van aardappelen die bij een verschillend
vochtregiem zijn gegroeid.
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Toepassing van rassenmengsels bij wintertarwe
Beperking van schimmelziekten in granen is een voorwaarde voor een oogstzeker
gewas met hoge korrelopbrengsten. De veredeling heeft hierbij altijd - door
ontwikkeling van resistente rassen - een belangrijke rol gespeeld. In de laatste
jaren werd echter de ingebouwde resistentie door het optreden van nieuwe fysio's
al vrij snel weer doorbroken. Weliswaar kan door middel van teeltmaatregelen de
aantasting door ziekten worden beperkt, maar een zo goed mogelijke start van het
zaaizaad blijft nodig. Rond 1960 heeft Zadoks al gewezen op de mogelijkheden om
rassen te mengen om zo aantasting door gele roest te beperken. Dit principe is ook
de basis van de thans ontwikkelde multilines.
Het massaal optreden van een nieuw fysio van gele roest in het veel verbouwde ras
Lely in 1977 heeft de mogelijkheden van rassenmengsels en multilines opnieuw in
de belangstelling gebracht. In proeven, uitgevoerd bij een lage ziektedruk in 1975
en 1976,was het effect van rassenmengsels gering maar wel positief. In 1977, met
de zware gele roest-epidemie, was de ziekte-aantasting kort na de bloei bij rassenmengsels duidelijk lager en was meer groen bladoppervlak aanwezig. Door de
zware aantasting van de als resistent opgenomen rassen Lely en Norda enerzijds
en de sterke onderlinge beïnvloeding tussen kleine veldjes anderzijds heeft dit niet
tot hogere opbrengsten geleid. Bovendien heeft een heftige bruine roest-aantasting
na de bloei de grotere groene bladmassa van rassenmengsels teniet gedaan. Het
euvel van onderlinge beïnvloeding maakt het aantonen van de gunstige effecten
van rassenmengsels in onderzoek met kl-éïne veldjes erg moeilijk. Verder onderzoek
naar rassenmengsels met een bredere.resistentiewerking, uitgevoerd op grotere
schaal blijft geboden.
De werking van multilines is in 1977onderzocht met het voor gele roest zeer vatbare
ras Tadorna, de resistente multiline Tumult en een mengsel van beide (50/50).
Rondom de proef is in een strook Tadorna vroegtijdig een kunstmatige infectie van
gele roest aangebracht. In de proef werd Tadorna zwaar aangetast; in het mengsel
kwam de beschermende werking van Tumult tot uiting in een geringere aantasting,
hetgeen later in de korrelopbrengst was terug te vinden (tabel 9). Alhoewel een
zware aantasting door bruine roest de opbrengstverschillen zal hebben verkleind,
was de opbrengst van het mengsel duidelijk hoger dan het gemiddelde van Tadorna en Tumult.
Tabel 9. Gele roest aantasting en korrelopbrengst.

Tadorna
Tumult
Vt Tadorna + Vi Tumult

Gele roest
°/o op 20/6

Opbrengst
kg/are

37
0

38,1 (73)
52.1 (100)
48.2 (93)

8

Ziektebestrijding bij wintergerst
Schimmelziekten als meeldauw en dwergroest kunnen de opbrengst van wintergerst aanzienlijk verlagen. Door ziektebestrijding kan de aantasting en daarmee de
opbrengstderving worden beperkt (zie P.A.-jaarverslag 1976). Om te komen tot een
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Tabel 10.Invloed van Calixin en Bavistin M op de opbrengst van wintergerst.
EH 1976

EH 1977

dwergroest
o/o
1e en 2e
blad

opbr.
kg/ha

3
2
1
0

7600
7.520
7.680
7.680

WR 1977

WR 1976

dwergroest
o/o
1e en 2e
blad

opbr.
kg/ha

-

25
23
10
12
14

6.420
6.340
6.910
6.920
6.640

-

7.600

3

7.170

0

meeldauw
o/o
2e en 3e
blad 8/6

opbr
kg/ha

9
5
1
2

6.450
6.900
6.850
7.100

1

opbr.
kg/ha

dwergroest)
27/6 o/o
1e en 2e
blad

Behandelingen
Onbehandeld
Calixin F7
Calixin F7+F9
Calixin F7 + Bav. M F7
Calixin F7 + Bav. M F10.3
Calixin F7 + F9 + Bav.
M 10.3

meeldauw
i+

7.160

8(15)
4 ( 7)
2 ( 4)
4 ( 4)
2 ( 2)

5.760
6.020
6.410
6.150
6.930

0(2)

6.930

Calixin = 3/4 l/ha; Bavistin M = 11 kg/ha

doelmatige bestrijding van schimmelziekten is onderzoek verricht naar de methode
en het tijdstip van toediening van fungiciden. De belangrijkste resultaten zijn in
tabel 10 samengevat.
De ziekteaantasting in deze proeven was als volgt: EH 1976 gezond; EH 1977
ernstige dwergroest; WR 1976 veel meeldauw; WR 1977 veel dwergroest en meeldauw.
Uit tabel 10 blijkt dat toepassing van fungiciden op een vrijwel gezond gewas in
een proef op "Ebelsheerd" in 1976 geen enkel effect heeft gehad op de opbrengst.
Er zijn zelfs uit andere proeven aanwijzingen dat een bespuiting op een gezond
gewas de opbrengst in negatieve zin beïnvloedt. Een eenmalige bespuiting met
Calixin in F7 tegen dwergroest heeft de opbrengst in de proef in 1977 op "Ebelsheerd" niet gunstig beïnvloed. Bij twee keer spuiten in F7en F9is de ziektedruk
aanzienlijk afgenomen. De opbrengst is daardoor met 500 kg per ha gestegen.
Toevoeging van Bavistin M (F7 of F10.3) gaf een stijging van de opbrengst van nog
eens 250 kg per ha.
In een proef op „Wijnandsrade" (1976) is duidelijk de waarde van Calixin voor het
bestrijden van meeldauw gebleken. Een aanvulling met Bavistin M heeft het bestrijdingseffect ook in dit geval nog verhoogd. Bij het optreden van zowel dwergroest
als meeldauw in de proef van 1977 was het bestrijdingseffect het grootst wanneer
naast een bespuiting met Calixin in F7een bespuiting met Bavistin M in F10.3 werd
uitgevoerd. In dit geval is de opbrengst verhoogd met 1.170 kg per ha ten opzichte
van het onbehandelde object. Deze meeropbrengst moet voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan de werking van Bavistin M. Deze resultaten komen
overeen met ervaringen in 1976 op het P.A.-proefbedrijf te Lelystad.
Uit deze en andere proeven is naar voren gekomen dat over het algemeen het
bestrijden van meeldauw en dwergroest het meeste effect sorteert op het moment
dat het vlagblad verschijnt (stadium rond F9). Door een bespuiting in dat stadium
wordt de ontwikkeling van meeldauw en dwergroest op de bovenste bladeren afgeremd, hetgeen de korrelproduktie erg gunstig beïnvloedt.
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Rijenbemesting met N en P bij snijmaïs
Sinds 1973 is samen met het IB onderzoek verricht over het effect van P- en NP-rijenbemesting bij snijmaïs. Daarbij is gebleken dat fosfaatrijenbemesting vooral in
een koud voorjaar en bij een lage fosfaattoestand de beginontwikkeling van de maïs
sterk bevordert. Bij gebruik van NP-meststoffen (ammoniumfosfaat) is dit effect
veelal nog groter. Toch komt deze betere beginontwikkeling in de eindopbrengst
niet altijd sterk tot uiting. Wel is de afrijping wat vroeger, waardoor de conserveringsverliezen vooral in een minder gunstig maïsjaar beperkt blijven.
Om het NP-effect wat nader te analyseren, is in 1977 het groeipatroon van maïs bij
wel (100 kgP 2 0 5 en 25 kg N per ha) en geen NP-rijenbemesting in Lelystad gevolgd
(Pw-getal 15) bij het ras Sandrina, dat een nogal trage voorjaarsontwikkeling heeft.
Daarbij is ter vergelijking ook teelt onder plastic (vanaf zaai tot ca 40 cm hoogte)
als methode tot bevordering van de beginontwikkeling opgenomen. In tabel 11 zijn
de belangrijkste resultaten op een drietal tijdstippen tijdens de groei weergegeven.
Rijenbemesting gaf ook in deze proef een duidelijk betere beginontwikkeling; dit
kwam tot uiting in een langer gewas en een hoger ds-gewicht in juli/augustus. Bij
de bloei waren de verschillen echter vrijwel verdwenen. Bij de eindoogst was het
verschil in opbrengst dan ook gering; wel was het kolfaandeel en het ds-gehalte
hoger. Teelt onder plastic (tot ca 40 cm gewashoogte) geeft een nog sterkere
bevordering van de beginontwikkeling, een vroegere bloei en ook bij de eindoogst
een beduidend hogere opbrengst. Een soortgelijke proef in 1976 gaf dezelfde resultaten. Uit de gewasanalyses bleek het gehalte aan N en P205 in de bovengrondse
delen (tabel 11) en in de wortels, bij breedwerpige bemesting niet lager dan bij
rijenbemesting. Dit zou er op kunnen wijzen dat de N- en P-opname op zichzelf
geen beperking hoeft te zijn voor de beginontwikkeling. Mogelijk is dit wèl in een
zeer jong stadium het geval. Uit wortelbeelden is evenmin een duidelijk verschil
tussen wel en geen rijenbemesting gebleken. Het onderzoek naar het effect van
rijenbemesting, de hoogte van de NP-gift en de te gebruiken meststof zal in 1978
worden afgesloten.
Tabel 77. Effect van NP-rijenbemesting en teelt onder plastic op het groeipatroon
van snijmaïs te Lelystad; 1977(ras Sandrina).
Kg ds/ha
4/7
NP-rijenbemesting
NP-breedwerpig
Plasticbescherming

Lengte in cm

% N"

% P,05"

B

!°e'"

5/8

4/7

5/8

4/7

5/8

4/7

5/8

*""

450 6390

71

214

4,1

2,1

0,9

0,6

305 5770

57

210

4,1

2,3

0,9

1240 8550

108

230

3,6

2,0

0,8

^9,
da3%

„,
ds/

Ds-°/o
°/o

™.

™

^

7/8 13300

52

50

33

0,6

10/8 13000

48

47

32

0,6

29/7 16000

57

56

38

" gegevens 3/11 voorlopig nl. ds°/o = zandhoudend
') bovengrondse delen

Kolfrijping en drogestof-gehalte van snijmaïs
Het optimale oogststadium van snijmaïs wordt vooral bepaald door het drogestofgehalte van de hele plant. Om de conserveringsverliezen zoveel mogelijk te beper34

ken moet het ds-gehalte minstens 25°/o bedragen. Dit is het geval als de korrel
deegrijp tot harddeegrijp is, hetgeen eenvoudig te beoordelen is. Het verband tussen kolfrijping en drogestof-gehalte in de plant blijkt echter niet bij alle rassen
gelijk te zijn.
In 1976 en 1977 is in Lelystad voor een tiental rassen het verloop van het ds-gehalte
in kolf, "stro" en plant tijdens de rijpingsfase gevolgd. Daarbij is gebleken dat met
name bij de rassen Libon en Goal het gehalte zowel in stengel, blad als kolfvliezen
lager is dan op grond van de kolfrijping verwacht zou worden (zie afb. 10). Uit de
afbeelding blijkt dat bij 44% drogestof in de kolf ( ± deegrijp) het ds°/o in de hele
plant bij LG 11 en Fronica resp. 25,8 en 25,3 en bij Libon en Goal 23,4 tot 24% is.
Dit verschil blijkt bij verdere rijping iets af te nemen, waarbij mogelijk ook het
optreden van Fusarium een rol speelt. Voor het bereiken van eenzelfde ds% in de
plant zullen de rassen Libon en Goal dus iets rijper geoogst moeten worden. Aangezien het ds% van de kolf op eenzelfde moment bij LG 11 en Goal vrijwel gelijk
is, betekent dit ook dat Goal later geoogst dient te worden. Voor de rijpingsomstandigheden van 1977 zou dit een verschil van circa acht dagen zijn.
Dergelijke rasverschillen kunnen vooral in minder gunstige maïsjaren via de conserveringsverliezen een niet onbelangrijke rol spelen als met dit aspect geen rekening wordt gehouden.

ds% plant
34 •
32302826 24LG11
— — * Fronica
o Goal

2220 -

— - ^ Libon

18 .

1

I
23

I
I
26 29

I
32

I
35

I
38

I
41

I

I

44

47

I

I

50 53
ds% k o l f

I
56

Afb. 10 Verband tussen ds°/o van de kolf en ds°/o van de hele plant voor 4 rassen
(Lelystad 1977).
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Standdichtheid en opbrengst bij snijmaïs
In de jaren 1973 t / m 1976 zijn jaarlijks 3 plantgetallenproeven aangelegd. De aanleiding tot dit onderzoek was de vraag of het oude advies van 9 à 10 planten per
m2, dat grotendeels steunt op onderzoek uit de vijftiger jaren, voor de huidige
rassen, die vroeger rijp en minder bladrijk zijn, nog geldt. De proeven zijn jaarlijks
in dezelfde omgeving aangelegd, nl.: op de proefboerderij Vredepeel (NoordBrabant); op de proefboerderij Heino of omgeving (Overijssel) en in de omgeving
van Kloosterburen (Groningen). In 1973 en 1974 zijn 3 rassen beproefd nl. Capella,
Anjou en LG 11.In 1973 is LG 11 uitgevallen door slechte opkomst. In de laatste 2
jaren zijn 2 rassen uitgezaaid, nl. Libon en LG 11.Het plantgetal varieerde van 7 tot
13 planten per m2. De gemiddelde resultaten staan vermeld in tabel 12.
Tabel 12.Invloed van het plantgetal op de drogestof- en de VEM-opbrengst, het
kolfaandeel in de drogestof, aantal kolven per plant en het drogestofgehalte van
kolf en plant (opbrengst 9 pl/m2 = 100).
Aantal pi anten per m2

Verse opbrengst
Drogestof-opbrengst
VEM-opbrengst
Aantal kolven per plant
°/o kolf in de drogestof
Drogestof °/o kolf
Drogestof °/o plant

7

9

11

13

94
96
97
1.05
54
49.2
30,0

100
100
100
1.0
53
48,0
29.7

104
102
101
0,95
51
46.4
29.0

107
103
101
0,88
48
45,4
28,5

(100 = 48 ton/ha)
(100 = 14 ton/ha)
(100 = 13.35 ton/ha)

Gemiddeld blijkt uit deze proeven dat 9 à 10 planten per m2 voor de beproefde
rassen wat opbrengst aan voederwaarde betreft het dichtst bij het optimum ligt. Bij
7 planten per m2 blijft het verlies aan voederwaarde-opbrengst beperkt tot ca. 3%.
Bij meer dan 10 planten per m2 wordt de voederwaarde-opbrengst niet hoger; wel
nemen de risico's van legering, meer planten zonder kolf, droogteschade op lichte
zandgronden en onvoldoende rijping toe. De minder goede rijping uit zich in een
lager drogestofgehalte van de gehele plant en leidt vooral in ongunstige maïsjaren
tot grotere conserveringsverliezen. Bij een hoger plantgetal neemt door de grotere
massa de verse opbrengst toe. De drogestofopbrengst is echter geringer, terwijl
door een lager kolfaandeel in de drogestof de voederwaarde-opbrengst beslist niet
hoger is.
Uit de proeven per gebied kwam vrij weinig verschil in reactie op het plantgetal
naar voren. De zuidelijk gelegen proeven reageerden iets positiever op een hoger
plantgetal dan de proeven in het noorden. Door de forsere groei van de planten in
het noorden vormen meer planten geen kolf, met als gevolg een lager kolfaandeel
in de droge stof.
Het huidige advies is op grond van deze proeven nog steeds juist, nl. voor de
vroegrijpe rassen met een wat korter, minder bladrijk groeitype 10 planten per m2
en voor de overige rassen 9 planten per m2. Bij een goede opkomst (10-11 planten
per m2) is de opbrengst aan voederwaarde niet lager, terwijl bij een slechte opkomst (7 planten per m2) de opbrengstderving gering is. Hiervoor zullen, door niet
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volledige opkomst bij een normale zaaitijd tussen 20 april en 5 mei respectievelijk
115.000 en 105.000 zaden per ha nodig zijn. Bij later zaaien zal de opkomst meestal
beter en het gewas langer en slapper zijn. Het is dan aan te bevelen om minder
zaden per m2 te zaaien, bijvoorbeeld 5% meer dan er planten moeten staan.
Maïsolympiade-Beckum 1977
Het PAGV is nauw betrokken geweest bij de "Maïsolympiade" die het CR-Hengelo
en de Maïskern Beckum in 1977 hebben georganiseerd. Daarbij is veel informatie
verkregen over de uitvoering en de resultaten van de maïsteelt in de praktijk. Tijdens deze actie,waarbij 105 percelen waren betrokken,zijn per perceel 85 gegevens
verzameld. Over de resultaten hiervan is in november 1977 een juryverslag verschenen.
Duidelijk is gebleken dat de drogestof-opbrengst en het rijpingsstadium in de
praktijk sterk variëren. Half september liep de opbrengst uiteen van 10 tot 19 ton
drogestof per ha (gemiddeld 14ton). Het drogestof-gehalte in de kolf varieerde van
16 tot 39% (gemiddeld 30%). Deze grote spreiding hangt voor een belangrijk deel
samen met de uitvoering van de teelt, waarbij als meest opvallende tekortkomingen
naar voren zijn gekomen:
- Een minder goede zaaibedbereiding, met name op de percelen die pas vlak voor
het zaaien worden geploegd.
- Een vaak sterke bezetting met kweek (22%), zaadonkruiden (9%) en hanepoot
(4%). De onkruidbestrijding wordt onvoldoende afgestemd op de kweek- en hanepootbezetting.
- Bij de stikstofbemesting wordt onvoldoende rekening gehouden met de stikstof
die door drijfmest is gegeven.

Hujçeg'ft
./no/'so/y/jya/'oc/e.
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- De kunstmeststikstof wordt nogal eens te laat, d.w.z. na de opkomst van de maïs
toegediend (22%).
- De zaaitijd varieerde van 20 april tot 25 mei. Op 14% van de percelen is pas na
half mei gezaaid, waarbij de afrijping beduidend later was dan op de vroeg
gezaaide percelen,
- De bestrijding van fritvlieg en ritnaalden krijgt niet altijd de gewenste aandacht.
- Meerdere percelen worden te vroeg geoogst.
De resultaten van de "Maïs-olympiade 1977" tonen aan dat praktijkopbrengsten van
16ton ds/ha en meer haalbaar zijn. Anderzijds zien we bevestigd dat op het terrein
van de teelttechniek in de praktijk nog veel verbeteringen mogelijk zijn. In dit opzicht zal het succes van deze actie mede afhangen van de mate waarin deze verbeteringen via gerichte voorlichting aan telers en loonwerkers kunnen worden verwezenlijkt.
Invloed ongelijkmatige plantgrootte bij snijmaïs
Bij waarnemingen in het kader van de "Maïsolympiade" is gebleken dat op sommige percelen een vrij grote variatie in plantgrootte kan voorkomen. Rond half juni
varieerde het aandeel duidelijk achterblijvende planten tussen de percelen van 0 tot
19% (gemiddeld 5%). Dit zal vooral samenhangen met ongelijke kiem- en groeiomstandigheden die vaak op de zaaibedbereiding zijn terug te voeren. Anderzijds
kunnen, wanneer bij de zaaizaadvermeerdering "inteelt" niet volledig is vermeden,
ook genetische verschillen een rol spelen.
Om een indruk te krijgen van het groeiverloop van dergelijke achterblijvende planten zijn in Lelystad, in een vrij onregelmatig gewas, van ca 25 m2 alle planten
individueel gevolgd. De belangrijkste gegevens hiervan zijn in tabel 13 weergegeven.
Tabel 13.Invloed van variatie in plantgrootte (op 18juli) op rijping en opbrengst.
Datum
bloei

op 18/7

Aandeel
totaal
in %

110-120
90-100
70-80
50-60
20-30

23
45
21
8
3

6/8
8/8
15/8
sept
(sept.)

Gemirld

100%

(±12/8)

Lengte
•

Lengte
in cm
op 3/11

Ds - - % in:
-

Ds in
g/plant

kolf

%

kolf

plant

225
220
210
180
115

50
50
40
34

-

31.1
31,2
28,5
25,7
24,4

173
146
118
67
20

51
52
45
40
0

214

. 45

30,0

137

48

Hieruit blijkt wel dat de aanvankelijk achterblijvende planten later bloeien en later
rijpen. Ze hebben daardoor een lager ds-gehalte, terwijl de ds-opbrengst en het
kolfaandeel veel geringer blijven. Deze effecten komen met name bij de planten die
in juli nog geen 70 cm waren, zeer sterk naar voren. De vraag is in hoeverre de
lagere opbrengst van dergelijke achterblijvers door grote buurplanten wordt gecompenseerd. Voorzover dit hier via vergelijking van buurplanten is nagegaan, blijkt
deze compensatie slechts zeer beperkt. Dit onderstreept het belang van een vlotte,
gelijkmatige beginontwikkeling, waartoe de zaaibedbereiding en het zaaien nauwkeurig moeten worden uitgevoerd.
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Peulvruchten
Botrytisbestrijding bij doperwt
In jaren met een koele en vochtige zomer, zoals in 1977, kan een aantasting door
Botrytis bij doperwten veel opbrengst- en kwaliteitsverlies veroorzaken. De schimmel verkleint het assimilerend oppervlak van de planten, de stengels rotten door en
de peulen kunnen totaal wegrotten. Een indirect effect op de opbrengst kan
ontstaan als de netten van de oogstmachine door rotte plantedelen vervuild raken.
Dit vermindert de zeefcapaciteit en vergroot de kans op extra oogstverlies. Ook uit
kwaliteitsoogpunt kan een Botrytisaantasting schade veroorzaken. Planten waarvan
de stengel is doorgerot, rijpen sneller af dan nog gezonde planten, waardoor de
heterogeniteit van het geoogste produkt wordt vergroot. In ernstige gevallen kunnen door de peulwand heen ook de zaden worden aangetast, waardoor ongewenste
verkleuringen ontstaan en het produkt onverkoopbaar wordt.
In 1976 en 1977 zijn op het proefbedrijf te Lelystad proeven met twee rassen uitgevoerd om na te gaan hoe de relatie is tussen plantgetal enerzijds en opbrengst
en Botrytisaantasting anderzijds. De proeven zijn uitgevoerd met het vroege ras
Danielle en het late en meer strovormende ras Polarette. Het effect van een bespuiting met het niet voor deze teelt toegestane systemische fungicide benomyl is
bestudeerd bij drie plantdichtheden per ras en bij twee oogsttijdstippen. In 1976 is
bij begin bloei bij beide rassen met Yi kg benomyl per ha gespoten. In 1977 is bij
beide rassen bij begin bloei met 1kg benomyl gespoten; bij Polarette is de bespuiting 16 dagen later herhaald met Yi kg benomyl.
In 1976 trad door de droge zomer geen Botrytisaantasting op. Het effect van de
benomylbespuiting was nihil. In 1977 deed zich een ernstige Botrytisaantasting
voor. De schimmel ontwikkelde zich volledig vanuit de afgevallen bloemblaadjes. In
de meeste gevallen vielen de bloemblaadjes op de bladeren van de plant of bleven
ze steken in de bladoksels van de steunblaadjes van waaruit zich dan de rottingsverschijnselen ontwikkelden. In enkele gevallen bleven de bloemblaadjes aan de
zich ontwikkelende peultjes plakken, waardoor deze dan wegrotten. Vooral bij hogere standdichtheden, waar het gewas ook eerder ging legeren,deden zich ernstige
schimmelaantastingen voor. Bij het strorijke ras Polarette was de Botrytisaantasting
zo sterk, dat bij de hogere plantgetallen op het moment van de oogst de onderste
peulen al volledig waren weggerot.
De resultaten van de benomylbespuiting vielen tegen. Bij het ras Polarette was er
geen enkel effect op de opbrengst en bij het ras Danielle was alleen bij het hoogste
plantgetal een effect van de bespuiting te zien. Gezien het teleurstellende resultaat
bij Polarette en bij de lagere plantgetallen bij Danielle kan hieraan niet te veel
waarde worden gehecht.
In tabel 14wordt een overzicht gegeven van de opbrengst bij oplopende plantgetallen. In de praktijk wordt voor Danielle een plantgetal geadviseerd van circa 100
planten/m 2 ; voor Polarette circa 60 planten/m 2 .
Het plantgetal heeft een duidelijke invloed gehad op de opbrengst. Bij een gezond
gewas nam de opbrengst toe naarmate het plantgetal hoger was. In 1977 werd
Polarette in ernstige mate door Botrytis aangetast. Verhoging van het plantgetal
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Tabel 14.Invloed van het p/antgetal en Botrytis-aantasting
middelde resultaten van twee oogsttijden).

op de opbrengst (ge-

Ras

Jaar

Tmwaarde

Danielle
(gezond)

1976

65
110
150

5.960
6850
7.200

139
135
137

27,3
32,7
34,7

Danielle
(Botrytis,
geen peulrot)

1977

46
84
123

5.750
6.420
6.970

131
134
138

31,7
35,4
37,9

Polarette
(gezond)

1976*

20
40
55

4.840
6.060
7.280

124
127
138

22,7
27,3
28.6

Polarette
(Botrytis
met peulrot)

1977

33
61
92

5.160
4.120
3.540

117
109
105

42,0
44,7
44,0

Aantal
planten
per m2

Korrelopbr.
kg/ha

Gewasopbr.
ton/ha

* plantgetallen door vogelschade te laag uitgevallen.

gaf in deze situatie meer rot en een lagere opbrengst. Het teruglopen van de
hardheid (Tm-waarde) werd veroorzaakt door het afrotten van de onderste peulen.
In overeenstemming met literatuurgegevens is bij de objecten waar geen peulen
zijn weggerot, gevonden dat een hoog plantgetal een bepaalde Tm-waarde één dag
vroeger bereikt dan een laag plantgetal. Mede rekening houdend met de rijpheidsverschillen heeft het plantgetal de sorteringsverhouding van de korrels niet beïnvloed.

Graszaad
Groei en ontwikkeling van roodzwenk en veldbeemd
Het onderzoek naar de groei en ontwikkeling van roodzwenk en veldbeemd is op
gang gebracht naar aanleiding van de grote opbrengstverschillen, die voorkomen
op min of meer gelijke percelen, zowel bezien per jaar als over de jaren. De oorzaken van deze grote verschillen worden gezocht in:
a.de sterke vegetatieve gerichtheid van deze grassen;
b.de grote kans op beïnvloeding door weer en teeltmaatregelen gedurende de
lange veldperiode (deze grassen groeien in het begin traag en worden daarom
onder dekvrucht ingezaaid).
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op:
- het vastleggen van de ongestoorde ontwikkeling onder grotendeels beheerste
omstandigheden:
- het vaststellen van de meest kritieke of kwetsbare periode(n) in de vegetatieve
groeifase;
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- het zoeken naar mogelijkheden om de vegetatieve ontwikkeling van een gewas
te karakteriseren.
Ongestoorde

ontwikkeling

In een potproef is de groei en ontwikkeling van planten en spruiten gevolgd tot en
met de bloei. De planten zijn in een kas tot verschillende leeftijden opgekweekt,
hebben in een koelcel een koude-behandeling bij korte dag ondergaan en zijn
daarna buiten geplaatst. Er is bekeken welke spruiten een bloeiwijze opleveren;
bovendien is gelet op de invloed van plantleeftijd en plantgrootte op de bloei. In
afb. 11 is voor de grote en kleine planten van veldbeemd en uitlopervormend roodzwenk het percentage bloei gegeven van de spruiten die door het merken ingedeeld
zijn in een aantal leeftijdsklassen. Zowel voor de grote als de kleine planten geldt,
dat de oudste spruiten het best tot bloei komen. In vergelijking met wat bekend is
van grovere grassen vallen twee dingen op, die in volgende proeven nader onderzocht zullen worden:
a. na een bepaalde leeftijd lijkt de bloeikans van alle oudere spruiten, inclusief de
hoofdspruit, ongeveer gelijk;
b.spruiten van gelijke leeftijd hebben in kleinere planten meer kans om tot bloei te
komen dan in grotere planten.
In deze proef is gewerkt met vrijstaande en nog relatief kleine planten, waarvan de
verschillen in grootte betrekkelijk gering waren. Toch lijkt de concurrentie binnen
de plant dusdanig belangrijk, dat aanvankelijk gelijke spruiten in de grotere planten
voor een belangrijk lager deel in bloei komen.
In afb. 12 is aangegeven welk aandeel de op verschillende tijdstippen ontstane
spruiten hebben in de halmproduktie per plant. Van de oude spruiten bloeit een
hoog percentage, maar hun aantal is gering. Er zijn wel veel jonge spruiten, maar

%generatief
100*

*grote planten
• kleineplanten

90

304
70
60
50
40
30H

veldbeemd

20

opervormend
zwenk

10^
10 20 30 40 50 60 70 8090

10 20 30 40 50 60 70 80 90

gemiddelde spruitleeftijd, dagen
Afb. 11Percentage bloei van de in leeftijdsklasse ingedeelde spruiten van grote en
kleine planten veldbeemd en roodzwenk.
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vandehalmproduktieperplant
100
90* grote planten.
• kleine planten

30"
70
60
50H
40
30
20
10H

veldbeemd

•*•

^_

^__ki

10 20 30 40 50 60 70 80 90
10 20 30 40 50 60
gemiddelde s p r u i t l e e f t i j d , dagen

Afb. 12Aandeel van de op verschillende tijdstippen ontstane spruiten in de halmproduktie per plant.
het percentage bloei hiervan ligt laag. Bij veldbeemd lijken de jongste spruiten van
wat meer belang dan bij roodzwenk.
Kritieke perioden
De zaadproduktie van roodzwenk en veldbeemd hangt nauw samen met het aantal
bloeiwijzen, en dat aantal wordt grotendeels bepaald door het spruitenbestand,
zoals dat vóór de winter aanwezig is. Het is dus van belang vast te stellen hoe en
wanneer het gewas tot stand komt en welke factoren daarbij van betekenis zijn. Na
de oogst van de dekvrucht volgt onder gunstige omstandigheden een snelle toename van het aantal spruiten en het spruitgewicht. Deze periode van aanvankelijk
exponentiële groei wordt tegen de winter begrensd door dalende temperaturen en
afnemende instraling. Het wat vroeger of later oogsten van de dekvrucht, het wat
trager op gang komen van de groei door droogte of stikstofgebrek, of een stagnering van de groei door bijv. een chemische onkruidbestrijding, kunnen grote
effecten hebben. Uit de spruittellingen en lichtmetingen die in 1977 gedaan zijn,
valt nog niet af te leiden of de relatief geringe verschillen, veroorzaakt door de
dekvrucht, dok in de latere periode van snelle groei van belang blijven of juist
verdwijnen.
Karakterisering van de vegetatieve ontwikkeling
Voor het aangeven van de generatieve ontwikkeling van grasplanten zijn verschillende schalen ontworpen, die zich richten op de veranderingen aan het groeipunt
en later op de zichtbare bloeiwijze. Een vegetatief gewas echter is een verzameling
spruiten van zeer uiteenlopende leeftijd, die, afgezien van de jonge spruiten, niet
verschillen in bladaantal en evenmin in aantal bladaanlegsels aan het groeipunt.
Wel aanwezige verschillen in beworteling en gewicht van de afzonderlijke spruiten
zijn in de praktijk moeilijk vast te leggen. In de literatuur is als mogelijke karak42

terisering genoemd: het aantal spruiten per oppervlak dat drie of meer bladeren
heeft gevormd. Het hanteren van die maat is eenvoudiger naarmate de grassoort
grovere spruiten heeft. Uit tussentijdse oogsten in een potproef en in een zaaitijdenproef kwam als tweede mogelijkheid naar voren: het totale aantal spruiten per
oppervlak in combinatie met het gemiddelde spruitgewicht. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen welke methode geschikt en hanteerbaar is voor de karakterisering
van de vegetatieve ontwikkeling.

Winterkoolzaad
Stikstofbemesting
Door de EEG-maatregelen is het omschakelen op de nieuwe rassen, waarvan het
zaad vnl. voor voedingsdoeleinden wordt bestemd, sterk gestimuleerd. In 1975 en
1976 zijn proeven met zaaitijden en voor- en najaars-N-giften genomen om mogelijke teelttechnische verschillen vast te kunnen stellen tussen de oude en de nieuwe
rassen t.a.v. zaadproduktie, oliegehalte en olie-produktie.
Op de proefboerderij "Ebelsheerd" in Nieuw-Beerta is bij de koolzaadrassen Marcus
(erucazuur-rijk) en Primor (erucazuur-arm) de invloed nagegaan van stikstof op de
zaadproduktie met drie giften (0-30-60 kg N/ha) bij de zaai en vier voorjaarsgiften
(90-135-180-225 kg N/ha). Het koolzaad is gezaaid op 31 augustus 1976 na de
voorvrucht wintertarwe; de voorjaarsbemesting is op 10 maart gegeven. Gegevens
van het proefperceel:60% afslibbaar; 3.8% org.stof; 1.6% koolzure kalk; pH-KCI7,3.
Gedurende het groeiseizoen is in het object waar geen kunstmeststikstof is gegeven, de hoeveelheid bodemstikstof in het profiel 0 tot 100cm bepaald (zie tabel 15).
Tabel 15.Hoeveelheid N in kg/ha in de verschillende bodemlagen.
Datum

Laag in cm
Totaal

bemonstering
20 september 1976
9 februari 1977
25 april 1977
24 mei 1977
26 juli 1977

0-20
59,8
11,0
13,0
14,3
10,4

20-40
28,6
12,4
9,1
14,9
,10,4

40-60

60-80

80-100

18,2
13,0
13,0
13,6
6,5

18,2
15,6
9.1
11,7
3.9

15,6
22,7
11,7
10,4
3,9

140,4
74,7
55,9
64,9
35,1

Als gevolg van de droge periode vóór de bepaling was het N-niveau in de grond
in september 1976 erg hoog. In de wintermaanden is het niveau met 50% gedaald,
mogelijk het meest door uitspoeling. In het groeiseizoen is er weinig verandering
opgetreden; pas tegen de oogstdatum is 40 kg N per ha uit het profiel verdwenen.
Stikstofbemesting bij de zaai
Op 21 oktober is de drogestofproduktie en de stikstofonttrekking door het koolzaad
nagegaan (tabel 16).
Door de korte groeiperiode van 50 dagen en de grote voorraad bodemstikstof zijn
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Tabel 16.Invloed van de herfst-N-gift op de drogestofproduktie en de stikstofopname in de herfst en de zaadproduktie van Marcus en Primor; bepaald op 21
oktober.
N-gift bij
inzaai

Marcus
Primor

Okg

60 kg

30 kg

ds
kg/ha

onttrokken N

zaad
kg/ha

ds
kg/ha

onttrokken N

zaad
kg/ha

ds
kg/ha

onttrokken N

zaad
kg/ha

528
497

26,4
24,5

3760
3.410

622
612

31,4
30,0

3.570
3,470

583
624

30,5
31,0

3.760
3.560

er geen verschillen tussen het 0-object en 30 of 60 kg N/ha wat betreft N-opname
en drogestofproduktie. De N-bemesting bij de zaai heeft evenmin invloed gehad op
de zaadproduktie.
Stikstofbemesting in het voorjaar
Tabel 17.Invloed van stikstof in het voorjaar op drogestofproduktie, opgenomen
hoeveelheid stikstof en zaadproduktie bij de rassen Marcus en Primor bij 30 kg
N/ha in de herfst.
Ras

N-gift voorjaar kg/ha

Droge stof kg/ha

Onttrokken N kg/ha

15 april

24 mei

15 april

24 mei

Zaad
kg/ha

Marcus
Primor

135
135

2689
3320

9728
8873

136
161

243
211

3560
3280

Marcus
Primor

225
225

3172
3390

11.350
10.606

161
168

323
327

3620
3600

Op 15april waren bij Primor alle bloemknoppen aanwezig; bij Marcus slechts 25°/o.
Dit verschil was bij de oogstdatum nog merkbaar; Marcus was 5-10 dagen later rijp.
Het verschil in vroegheid is op 15april terug te vinden in de drogestofproduktie en
de hoeveelheid stikstof die het gewas onttrokken heeft; deze liggen bij Primor wat
hoger. Op 24 mei waren beide rassen in het stadium van de hoofdbloei; Marcus had
toen een hogere drogestofproduktie. Op 22 februari waren er bij Marcus 117 planten per m2; 16°/o meer dan bij Primor.
Bij beide rassen is er tussen februari en de oogsttijd circa 14% van het aantal
planten uitgevallen. Bij de plantanalyse bij de oogst waren zaden aanwezig aan de
hoofdstengel en aan de vertakking van de eerste orde. Vertakkingen van de tweede
en derde orde waren wel aanwezig, maar droegen niet bij aan de zaadproduktie. Bij
de N-gift van 135 kg/ha was bij beide rassen het aantal vertakkingen van de eerste
orde gelijk.
Nagegaan is in welk deel van de plant de stikstof zich bevindt. Op 25 mei bleek er
0,1% in de wortel aanwezig te zijn; 32,9% in de stengeldelen, 20,5% in de bladeren
en 46,5% in de bloem. Dit laatste is niet vreemd, bij koolzaad blijkt nl. 50 - 70% van
de beschikbare stikstof met het zaad afgevoerd te worden.
Om de optimale zaadproduktie te bereiken heeft het ras Primor waarschijnlijk 30 44

Tabel 18. Zaadproduktie in kg per ha bij verschillende N-giften (M = Marcus; P= Primor).
Voorj aarsstikstof in kg N per

Herfststikstof
in kg N
per ha
0
30
60

Mare us
90

3550
3660

ha
Pi imor

135

180

225

90

3550
3560
3820

3860
3540
3780

3880
3620
3800

3300
3240
3540

135

180

225

3350
3280
3420

3400
3740
3580

3600
3600
3710

45 kg N per ha meer nodig dan het ras Marcus. Ook uit voorgaand onderzoek was
dat al naar voren gekomen.
Als in de herfst geen N-bemesting wordt gegeven, kan dit gecompenseerd worden
door een verhoogde N-gift in het voorjaar. De oogstzekerheid van het gewas neemt
hierdoor echter af. Een verdeling van de stikstof over herfst en voorjaar heeft de
voorkeur. De invloed op de zaadproduktie van de voorjaars-N-gift is veel groter dan
die van de herfstbemesting.

Vollegrondsgroenten - teeltonderzoek
Opkweekproeven bij knolselderij
Knolselderij wordt over het algemeen begin maart onder platglas gezaaid en eind
mei - begin juni op het veld uitgeplant. De groei kan bij goede weersomstandigheden tot ver in november doorgaan en stopt pas bij een vorstperiode. Om praktische redenen begint men reeds in de tweede helft van oktober met het oogsten.
In het onderzoek dat in 1977 is gestart, is geprobeerd om door middel van opkweek
onder verwarmd staand glas knolselderij eerder te kunnen uitplanten om zodoende
het verlies aan opbrengst bij een vroege oogst te beperken en bij laat oogsten tot
een opbrengstverhoging te komen. De aantasting door mozaïekvirus, die vooral in
1976 tot ernstige schade heeft geleid in het veel geteelde ras Roem van
Zwijndrecht, komt meestal begin augustus naar voren. Het is mogelijk dat planten
die dan reeds goed ontwikkeld zijn, minder schade van dit virus zullen ondervinden.
Omdat knolselderij door het uitplanten vaak een flinke terugslag krijgt, is ook de
mogelijkheid bestudeerd van ter plaatse zaaien met gebruik van omhuld zaad en
afdekken onder plastic folie. In de opkweekproef waren drie variabelen opgenomen.
A. Gezaaid 23 februari onder staand glas met bodemverwarming. Het gewas werd
twee keer afgemaaid (19 april en 2 mei) om te voorkomen dat de planten te lang
en slap zouden worden. Na het afmaaien werd het gewas aangetast door Botrytis.
In Alkmaar is op 18 mei uitgeplant en in Lelystad op 20 mei
B. Gezaaid 23februari in kisten onder verwarmd staand glas. Op 19april werden de
planten onder platglas gezet om af te harden. In Alkmaar werd op 5 mei uitgeplant
en in Lelystad op 7 mei. De kwaliteit van het plantmateriaal was zeer goed. Later
bleek dat te vroeg was geplant. Dit had tot gevolg dat te Alkmaar 50 - 70% en te
Lelystad 40% ging schieten. De opbrengst van dit object wordt daarom buiten
beschouwing gelaten.
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C. Gezaaid op 23 februari onder platglas. Het plantmateriaal was feitelijk nogte
jong, maar werd ter vergelijking metA ookop 18meite Alkmaar en op 20meite
Lelystad uitgeplant.
Na het uitplanten is in Alkmaar beregend; de aanslag was goed. In Lelystad was
opbrengst
ton/ha

60

55

50ALKMAAR
45-

40

35LELYSTAD
30-

25-

20

15

T—i—n—i—r

1

1

1

1

1

1

1

1 6 11 16 21 26 31
oktober

1
6 11 16 21 26
september
Afb. 13.Resultaten vanregelmatig uitgevoerde oogsten bij knolselderij.
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geen mogelijkheid tot beregening, waardoor de planten het in het begin moeilijk
hebben gehad. Het herstellingsvermogen was echter bijzonder groot, zodat maar
een beperkt aantal planten behoefde te worden ingeboet.
De resultaten van de regelmatig uitgevoerde oogsten van de opkweekmethoden A
en C worden in afb. 13 weergegeven. In Alkmaar was geen verschil in opbrengst
tussen de twee opkweekmethoden; in Lelystad kwam de warme opkweek (A)
gunstiger naar voren dan de koude (C). Opvallend is dat de opbrengsttoename in
Lelystad weergegeven kan worden door een rechte lijn en dat de opbrengstlijn van
opkweekmethode Ciets steiler loopt dan van A, waardoor het opbrengstverschil in
de tijd kleiner wordt.
Ter plaatse zaaien bij knolselderij
In 1977 is te Alkmaar en te Wieringerwerf een proef genomen met het ter plaatse
zaaien van knolselderij. Als proefras fungeerde Zwindra van Royal Sluis. Er werd
gebruik gemaakt van omhuld en naakt zaad. Verder werd een gedeelte van het
proefveld tijdelijk met plastic folie afgedekt. Ter vergelijking was ook een "plant"object in de proef opgenomen.
Tabel 19.Objecten en resultaten ter plaatse zaaien.
Plaats

Alkmaar

Wieringerwerf

Zaaidatum
18 apr.
18 apr.
18 apr.
18 apr.
23 febr

Plantdatum

18 mei

_
25 apr.
25 apr.
25 apr.
25 apr.
22 febr. 15 juni

Object

omhuld
naakt
omhuld
naakt
naakt

2., plastic van 18/4-18/6
z., plastic van 18/4-18/6
z., zonder plastic
z.. zonder plastic
z., zonder plastic

omhuld z., plastic van 25/4-6/6
naakt z., plastic van 25/4-6/6
omhuld z., zonder plastic
naakt z., zonder plastic
naakt z., zonder plastic

Oogstdatum

Opbr.
ton/ha

22/11
22/11
22/11
22/11
16/11

41,1
40,4
32,3
32,0
63,6

2/12
35,9
2/12
33,9
slechte opkomst
slechte opkomst
45,6
2/12

Voor bladrijke rassen biedt ter plaatse zaaien geen perspectief. Het fijne zaad moet
zeer ondiep worden gezaaid en kiemt bijzonder traag. Zonder afdekking met
plasticfolie is de kans op een slechte opkomst te groot. Tijdelijk afdekken met
plasticfolie geeft een versnelling van de opkomst en eerste groei en daardoor later
een hogere opbrengst dan niet afgedekte percelen. Ook dan is de opbrengst echter
nog beduidend lager dan bij zaaien onder glas, gevolgd door uitplanten.
Plantdichtheden bij Chinese kool
Chinese kool wordt op bescheiden schaal reeds lang in Nederland geteeld. Algemeen wordt het ras Granaat of Kantonner Witkrop geteeld, dat een 50 cm lang
gewas levert. Een oud teeltcentrum is Grootebroek in Noord-Holland. Erwordt daar
ter plaatse gezaaid omstreeks half juli. Een vroegere zaai geeft veel schieters. Verder is de omgeving van Barendrecht belangrijk als teeltcentrum. Daar wordt
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meestal niet ter plaatse gezaaid, maar uitgeplant. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor dit gewas. Het gaat niet alleen om het ras Granaat, maar
ook om Japanse hybriden die korter, breder en meer gelijkvormig zijn en minder
snel schieten. Zowel de aanvoer vanuit de glasteelt als die van de vollegrond en van
bewaring, nemen toe.
In Nederland is aan dit gewas geen of nauwelijks teeltonderzoek verricht. In Taiwan
werkt sinds een vijftal jaren een internationaal onderzoekcentrum (AVRDC) dat Chinese kool als hoofdgewas heeft. Gezien de toenemende belangstelling in Nederland
is begeleidend teelt-, rassen- en bewaaronderzoek gestart. In 1976 en 1977 zijn op
de proeftuinen te Helden en Wieringerwerf proeven genomen met verschillende
plantdichtheden bij het ras Granaat en deJapanse hybride WR 60 In Helden is half
juli gezaaid en 2 weken later uitgeplant en in Wieringerwerf is op dezelfde datum
ter plaatse gezaaid. Er is op 3 tijdstippen (van 20 september tot 20 oktober) eenmalig geoogst. In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van de verkregen opbrengsten, gemiddeld over de drie oogsttijden.
Tabel 20. Opbrengsten (ton/ha) van Chinese kool.

1976

per ha

30.000
40.000
50.000
60.000

Ras Granaat

Ras Wr 60

Aantal
planten

1977

H

W

70,8
74,1
80,6

52.8
61,3
72,7

-

-

1977

1976

H

W

55,1
66,5
66,5

53,6
63,3
58,5

H

W

55,9
71,9
74,9

54,6
54,5
64,9

-

-

H

W

51,6
55,9
56,1

53,1
55,7
55.9

H = proeftuin Helden: W = proeftuin Wieringerwerf

Uit de proeven van 1976 bleek dat 50.000 planten per ha een hoge opbrengst gaf
in vergelijking tot 40.000 en 30.000. Dit was aanleiding om in 1977 nog iets nauwer
te planten en het ruimste object te laten vallen.
In de proeven van 1977voldeed het object 50.000 planten weer goed; het deed niet
onder voor 60.000. Een plantgetal van 50.000 lijkt dus qua opbrengst optimaal. Deze
conclusie blijft ook staan, als men alleen geïnteresseerd is in kolen van 1à2 kg per
stuk. Deze kolen vormen een gemakkelijk hanteerbare maat voor verse consumptie.
Wanneer men meer grote kolen wil hebben (2à3 kg) in verband met bewaring, kan
men beter wat ruimer planten, bijv. 40.000 per ha. Uit de proeven bleek voorts dat
de hybride WR 60 een hogere opbrengst gaf dan Granaat en dat er een groot
verschil in opbrengst kan zijn tussen het ene of het andere jaar. Zo zijn in 1976
hogere opbrengsten en zwaardere kolen verkregen dan in 1977.
Aanpassing teelttechniek aan eenmalige oogst bij augurk
In het verslagjaar is onderzoek verricht naar het verloop van de produktie bij
verschillende plantdichtheden en rijenafstanden in relatie tot de planningsmogelijkheden bij de augurk. Het onderzoek is uitgevoerd met een uitsluitend
vrouwelijk bloeiende cultivar, die alleen met chloorflurenol tot parthenocarpe
vruchtzetting kon worden geïnduceerd. De periode waarin het gewas geschikt is
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om te worden bespoten met chloorflurenol is afhankelijk van de rijenafstand. Een
grotere afstand maakt het mogelijk om later te spuiten; vorige experimenten hebben namelijk aangetoond dat een te vroege bespuiting een lage opbrengst geeft.
Verder is de periode dat eenzelfde zaaisel kan worden bespoten, langer.
In het onderzoek zijn de rijenafstanden 1 m en 2 m met elkaar vergeleken bij een
plantgetal variërend van 25.000 tot 70.000 per ha. De augurken werden gezaaid op
10 juni en zijn driemaal bespoten met chloorflurenol in een concentratie van 150
ppm (2.7 I chloorflurenol met 4,5% a.i. per ha, opgelost in 800 Iwater). Als gevolg
van trage gewasgroei vond de eerste bespuiting pas plaats op 23 augustus, en
daarna op 29 augustus en 2 september (10M - 12 weken na zaaien). Van elke
bespuiting, steeds uitgevoerd op nog onbespoten gewas, is twee keer met de hand
geoogst. In tabel 21 zijn van één oogsttijdstip per bespuiting de opbrengstgegevens vermeld. Deze zijn gecorrigeerd op plukverliezen zoals die bij de machinale oogst door de "Wilde" oogstmachine plaatsvinden.
Tabel21. Aantal vruchten per plant (vr/plj. aantal vruchten per ha x 1000 (vr/haj en
opbrengst in tonnen per ha (ton/ha) bij verschillende plantdichtheden en rijenafstanden.
Aantal
pl/ha

Rijafst.

35.000
50.000
70.000
25.000
35.000
50.000
70.000

Bespuiting 1

Bespuiting 3

Bespuiting 2

vr/pl

vr/ha

ton/ha

vr/pl

vr/ha

ton/ha

vr/pl

vr/ha

ton/ha

lm
lm
1m

3.8
3,2
2.8

144
169
198

7,5
8,5
12,3

6,1
4,9
4,0

230
260
277

11.6
11,2
12,1

6,5
5,3
4,2

239
279
297

12,2
12,5
13,4

2m
2m
2m
2m

2,2
2,0
2,0
1.6

58
74
97
101

2,9
4,9
5,8
6,3

3,4
3,1
2,8
2,0

92
109
137
132

5,1
5,7
6,9
6,5

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

112
130
147
188

5,8
6,5
6,9
10,1

Bij een toename van het aantal planten in de rij neemt het aantal vruchten per plant
af; het aantal vruchten per ha blijft echter toenemen. Naarmate op een ouder
gewas wordt gespoten neemt het aantal vruchten per plant toe. Deze toename was
het sterkst bij de tweede bespuiting.
De opbrengsten liggen bij de rijenafstand van 2 m op een duidelijk lager niveau,
doordat het gewas als gevolg van de koele zomer het veld slechts voor maximaal
60 - 70% bedekte. Tevens kan het gewas door deze onvolledige veldbedekking te
weinig chloorflurenol hebben ontvangen.
Bij de tweede en derde bespuiting gaf de afstand van 1 m een economisch aanvaardbaar opbrengstniveau bij elke plantdichtheid. Daarvan gaf het hoogste plantgetal (70.000 per ha) de hoogste opbrengst. Onder de omstandigheden van 1977
was het bij de rijenafstand van 1 m mogelijk de oogst (met een economisch aanvaardbaar opbrengstniveau) over een periode van acht dagen te plannen met twee
bespuitingen, gespreid over vier dagen. Onder normale weersomstandigheden zal
het gewas acht dagen bespuitbaar kunnen zijn, zodat de oogst van één zaaisel over
een periode van 10-12 dagen gepland kan worden. Zo moet het in de toekomst
mogelijk zijn met drie à vier zaaisels de oogst over vijf à zes weken te plannen.
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Onderzoek met regulatoren
Het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van regulatoren heeft ten doel om
in een bepaald ontwikkelingsstadium van het gewas te kunnen ingrijpen in het
groeipatroon. Regulatoren zijn stoffen die. toegediend in (zeer) kleine hoeveelheden, het ontkiemings-, het groei-, bloei- of rijpingsproces kunnen bevorderen of
afremmen. BIJ de teelt van consumptiegewassen zijn er verschillende beperkende
omstandigheden waardoor toepassing in de praktijk niet voldoet of niet is toegestaan. De aanwending is meestal bedoeld om een zeer bepaald aspect van het
groeigedrag voor korte of langere tijd te beïnvloeden. Al vertonen de betreffende
stoffen wel de gewenste werking, dan is die dikwijls niet specifiek genoeg. Daardoor kunnen zich bij de toepassing ongewenste nevenverschijnselen voordoen, die
ongunstig zijn voor de opbrengst of de kwaliteit van het produkt. Een ander bezwaar kan zijn, dat de werkingsduur te kort is of te zwak bij de dosering die maximaal wordt toegestaan. Aan het gebruik van deze middelen op consumptiegewassen worden in verband met de volksgezondheid zeer hoge eisen gesteld. Dit laatste
legt nogal beperkingen op aan de mogelijkheid van praktische toepassing en daarmee aan het op de toepassing gerichte onderzoek.
Augurk
De laatste jaren is vooral onderzoek gedaan over de regeling van de vruchtzetting
bij augurk ten behoeve van de eenmalige machinale oogst. Een nieuwe teeltwijze
is ontwikkeld, waarbij de vruchtzetting wordt verkregen door toediening van een
zgn. auxine-transportremmer. Deze middelen maken het mogelijk om bij daarvoor
geschikte cultivars parthenocarpe vruchtzetting teweeg te brengen op een door de
teler te kiezen tijdstip, uiteraard binnen de grenzen die het gewas daaraan stelt.
Om praktische redenen is dit onderzoek voornamelijk verricht met chloorflurenol
(CFM) dat als geformuleerd middel onder de naam "Curbiset" in de handel wordt
gebracht door Aseptafabriek BV te Delft. De nieuwe methode - die wordt aangeduid met de benaming "het Hollandse concept" berust op twee fundamentele
eisen die aan het gewas worden gesteld:
a. De cultivars moeten uitsluitend vrouwelijk bloeiend zijn. Indien mannelijke bloei
optreedt, wat dan voornamelijk in het begin van de bloeiperiode gebeurt, kan er
bevruchting plaatshebben. Het systeem waarop de methode berust, wordt dan
verstoord.
b. De vruchtbeginsels moeten een zekere mate van parthenocarpe neiging vertonen; zodanig dat er uit zichzelf geen vruchtgroei optreedt, maar dat dat wel
gebeurt als CFM wordt toegediend. Er zijn duidelijke genetische verschillen
waarin die neiging zich voordoet en ze is bij eenzelfde cultivar geen constante
grootheid. In het begin van de bloeiperiode is die neiging aanmerkelijk geringer
dan later in die periode.
Bij dit gewas speelt naast de totaalopbrengst de sorteringssamenstelling van het
produkt de belangrijkste rol voor het resultaat van de teelt.
Stamslaboon
Recent is het onderzoek met regulatoren ter verhoging van de opbrengst bij stam50

slaboon door meer peulzetting. De opbrengsten bij machinale oogst hebben een
zeker plafond bereikt, dat door verandering van het rassensortiment of met de
gebruikelijke teeltmaatregelen blijkbaar niet kan worden doorbroken. Het doel van
het onderzoek is om het aantal zelfbestoven vruchtbeginsels dat tot oogstbare
peulen uitgroeit, te vergroten.
Uit een oriënterend onderzoek in een voorgaand jaar was reeds gebleken dat het
gewas erg gevoelig is voor CFM, waardoor een sterke groeistoring en veel misvorming (kromgroeien) van de peulen zich voordeed. In een kasonderzoek met enkele middelen bleek parachloorfenoxyazijnzuur (4-CPA) het meeste perspectief te
bieden. Ook is nagegaan in hoeverre verschil in vroegheid en/of groeipatroon invloed heeft op de reactie van het gewas, alsmede wat de invloed is van de concentratie en van het tijdstip van toedienen van 4-CPA. Daarnaast is een veldproef
uitgevoerd waarin zes cultivars waren opgenomen die de verschillen bestrijken, die
zich in vroegheid en produktiepatroon in het sortiment voordoen. Deze zijn vanaf
begin bloei op vier tijdstippen eenmalig bespoten met 25 ppm 4-CPA à800 I oplossing per ha ( = 20 gram 4-CPA/ha), met tussenpozen van 5 à 6 dagen.
Gebleken is,dat het middel zowel versterking van de peulgroei als toename van het
aantal oogstbare peulen kan teweegbrengen. Dat tweede effect is mede een gevolg
van de eerstgenoemde werking. Het opbrengstverhogend effect blijkt pas optimaal
te worden als het gewas de beschikbare veldruimte volledig benut. Dat was in de
veldproef niet het geval. Daardoor was het uiteindelijke effect op de opbrengst,
vergeleken met het onbehandelde gewas, geringer dan verwacht werd. Voortgezet
onderzoek zal hierover nader uitsluitsel moeten opleveren.
Zaaitijden en rassen bij knolvenkel
In het kader van het onderzoek naar teeltmogelijkheden van nieuwe gewassen,
werd in 1977 op de proeftuin te Alkmaar o.a. een zaaitijdenproef genomen met drie
rassen uit Zwitserland en één uit Frankrijk. In verband met de gevoeligheid voor
schieten kan knolvenkel niet vroeg worden gezaaid. De zaaidata waren 25 mei, 15
juni, 6juli en 27juli. De rijenafstand bedroeg 45cm; na opkomst is in de rij gedund
op 20 cm. De oogst begon op 19 augustus en duurde tot 22 november. De bovengrondse "knol" bestaat uit een aantal vlezig verdikte ondereinden van de
bladstelen.
Aanvankelijk werden alleen knollen van 350 à500 gram geoogst. De veldjes van de
eerste zaai zijn in drie keer afgeoogst. Bij de tweede en derde zaai zijn de veldjes
in twee keer geoogst, terwijl de vierde zaai in één keer is geruimd. De knollen zijn
per stuk in drie sorteringen geveild, te weten I = 350-500 gram per stuk; II =
200-350 gram per stuk en III = 100-200 gram per stuk. Bij de laatste oogst (22
november) leverden de derde en vierde zaai nog een aantal te kleine knollen (lichter
dan 100 gram) op.
Van half augustus tot half oktober varieerde op de veiling te Alkmaar de prijs van
81 tot 114 cent per stuk voor sortering I en van 31-92 cent per stuk voor sortering
II. In de periode van half oktober tot begin december bracht sortering I 42-79,
sortering II 13-52 en sortering III 5-16 cent per stuk op. Tabel 22 geeft een overzicht
van de sorteringsverhouding in procenten. Tevens wordt het percentage schieters
vermeld.
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Tabel 22. Resultaten
Ras

Silberball

Wädenswiller

Perfection

Latina

van zaaitijdenproef

knolvenkel.

Zaai
datum

Sorterin 9 m I Drocenten

\

II

III

25
15
6
27

mei
juni
juli
juli

60
65
75

21
31
19
29

—
—

25
15
6
27

mei
juni
juli
juli

36
44
75

25
15
6
27

mei
juni
juli
juli

5
18
77

25 mei
15 juni
6 juli
27 .juli

-

-

_
5
47

-

25
52
25
26

—
9
6
39

Te klem
o/o

59

%
19
4
4
0

_
2
12

—
—

_

49

25

_
—
-

_
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Schieters

39
4
0
0
95
73
13
0

4
10

„

9
21
31

-

100
86
26
0

—
6
12

57

1 =350-500 gram/stuk II=200-350 gram/stuk; III = 100-200 gram/stuk
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De eerste zaai leverde veel schieters op; waarschijnlijk is in een iets te rijp stadium
geoogst. Knollen van 400 à 500 gram kunnen als zeer zwaar worden beschouwd. In
het buitenland wordt bij een gemiddeld knolgewicht van 300 gram geoogst. Jonger
oogsten betekent minder kans op schieten. Sommige rassen kunnen dus vanaf eind
mei ter plaatse worden gezaaid. In de tweede en derde zaai werden de jonge
planten vrij ernstig door aardrupsen aangetast; de anijssmaak bleek aantrekkelijk
voor ze te zijn.
In de vierde zaai zijn de knollen niet zwaarder geworden dan circa 300 gram. Het
percentage te kleine knollen was vrij hoog, zodat ± 20juli als uiterste zaaitijd moet
worden beschouwd.
Silberball, herkomst Mauser (Zwitserland) is een snelgroeiend ras met witte, ronde
knollen. In de herfst bleek het groene kruid tamelijk gevoelig te zijn voor ongunstige
weersomstandigheden. Silberball komt vooral in aanmerking voor de zaaitijd van
eind mei tot begin juli.
Wädenswiller, herkomst Mauser (Zwitserland) gaf een sterk gewas dat geschikt is
voor de herfstteelt. Dit ras kan in de periode van ongeveer 10juni tot 20juli worden
gezaaid.
Perfection, herkomst Mauser (Zwitserland) is zeer gevoelig voor schieten. Het is een
snelgroeiend ras dat misschien enig perspectief biedt voor een late zaai in juli.
Latina, herkomst Clause (Frankrijk) bleek niet geschikt te zijn voor teelt in Nederland. De gevoeligheid voor schieten is te groot.
Wortelpeterselie
De teelt van wortelpeterselie is in Nederland vrijwel onbekend. De wortel wordt o.a.
gebruikt bij de samenstelling van pakketten soepgroente, zowel vers als gedroogd.
Als teelt is wortelpeterselie vergelijkbaar met winterpeen. Men onderscheidt korte,
halflange en lange typen wortels, waarvan het halflange type waarschijnlijk het
meeste perspectief biedt. In 1977 zijn opbrengsten behaald van ongeveer 35 ton
wortels per ha, met een drogestofgehalte van ongeveer 16%.Van het halflange type
produceerde het ras „Berliner" ongeveer 30 ton blad per ha en het ras „Hamburger"
ongeveer 40ton. Evenals bij winterpeen groeit wortelpeterselie tot lang in de herfst
door.

Vollegrondsgroenten - gebruikswaarde-onderzoek
Augurk
In het vooronderzoek normale teelt zijn 13 nieuwe rassen vergeleken met het standaardras Levo. Voor dit onderzoek kwamen alleen vrouwelijk of overwegend vrouwelijk bloeiende rassen die plantbittervrij en daarnaast meeldauwresistent zijn, in
aanmerking. Voorts was resistentie tegen vruchtvuur vereist, terwijl de tolerantie
tegen komkommermozaïekvirus I niet beneden die van Levo mocht liggen. Vrijwel
alle nummers voldeden aan de gestelde eisen. Verwacht wordt dat circa de helft
van het oorspronkelijk aantal rassen geschikt wordt bevonden voor het voortgezet
onderzoek. De rassen Matara, Milglas, NAF en Wack werden, mede op grond van
eerder onderzoek, in de Rassenlijst 1978 opgenomen.
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Ten behoeve van de teelt voor eenmalige oogst vond uitsluitend oriënterend onderzoek plaats. In een kasproef op het PAGV te Alkmaar werd het al of niet optreden
van mannelijke bloei nagegaan bij voor eenmalige machinale oogst ontwikkelde
rassen. Hierop aansluitend is in het Geestmerambacht een veldproef aangelegd. De
resultaten hiervan kwamen echter niet overeen met die van de kasproef, zodat geen
duidelijke informatie over het bloeigedrag van de aangeboden rassen werd verkregen.
Stamslaboon
De voorbeproeving werd uitgevoerd op de proeftuin te Alkmaar en de „Prof. Dr. J.
M. van Bemmelenhoeve" te Wieringerwerf. Naast de drie standaardrassen Prelude,
Centrum en Chicobel waren 41 rassen opgenomen, waarvan 24voor de eerste keer.
Voor verdere beproeving moesten 16rassen worden afgewezen. Bij 20 rassen waren
de resultaten twijfelachtig; deze kunnen, indien de kweker dat wenst in 1978 nader
worden onderzocht. De rassen Falanx, Pros/Gitana, Siko, Utopia en Type 1975 komen in aanmerking voor uitgebreider voortgezet onderzoek.
Bij het voortgezet onderzoek is machinale pluk toegepast. Dit werd uitgevoerd op
de volgende drie proefplaatsen: Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve, Wieringerwerf
(10 grofpeulige stamslabonerassen en één stamsnijboneras); "De Kandelaar", Biddinghuizen (15 min of meer fijnpeulige rassen) en "De Rusthoeve", Colijnsplaat (12
min of meer middelgrofpeulige rassen).
Te Colijnsplaat werd na doperwten gezaaid die dermate traag afrijpten dat de slaboneproef pas op 16 juli kon worden gezaaid. Dit resulteerde in een geringe gewasontwikkeling, waardoor de opbrengsten zeer laag uitvielen. De beide overige
proeven zijn zeer goed geslaagd. Netto-opbrengsten van 12-14 ton peul per ha
waren geen uitzondering.
Als grofpeulige stamslaboon lieten de rassen Colana en Flair bij teelt voor verwerking tot gesneden boon een goede indruk achter. Bij het stamsnijboneras
Kingreen waren de peulen in 1977 wat te sterk door Botrytis aangetast; dit leidde
tot een hoog percentage tarra. De kwaliteit van het verwerkte produkt overtrof
echter die van de grofpeulige en zeer duidelijk die van de iets minder grofpeulige
stamslabonerassen.
In de proef te Biddinghuizen voldeden de nieuwe rassen Pros/Gitana, Gri/Amicron,
Stratego, Fran/Toccate en Tuf goed. De andere rassen als Centrum, Iprin, Lam,
Pepita en Preresio gaven redelijk goede tot goede resultaten. In de Rassenlijst 1978
konden de volgende nieuwe rassen worden opgenomen: Fran,Gro, Sig en Stratego.
Op basis van de verkregen resultaten op de proeftuin te Alkmaar in vervroegde teelt
werden Kap en Gamin opgenomen in de Rassenlijst 1978.
Doperwt
Erwerden twee proeven met rondzadige rassen aangelegd, te weten: a; vooronderzoek met 8 rassen en 2 standaardrassen op de proefboerderij van het RIVRO "De
Meerhof te Dronten en b; voortgezet onderzoek met 25 rassen, waaronder drie
standaardrassen, op de proefboerderij "De Kandelaar" te Biddinghuizen.
Het vooronderzoek heeft te weinig informatie opgeleverd omdat de rassen niet zijn
geoogst en verwerkt. Een aantal rassen liet visueel een goede indruk achter. Dit
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was niet het geval met enkele nieuwe middellate rassen, die door te lang en/of te
slap stro, soms door gevoeligheid voor Botrytis cinerea, een matige indruk achterlieten. Heropname in het onderzoek in 1978 is voor deze rassen dan ook discutabel.
Het voortgezet onderzoek slaagde, vooral door het gunstige weer in de oogstperiode, heel goed; de rassen konden op tijd worden geoogst waarbij de vereiste
informatie kon worden verkregen betreffende opbrengst, rendement en sortering.
Door het Sprenger Instituut werden de erwten tot gesteriliseerd produkt verwerkt.
De resultaten zijn echter slechts op deze ene proef gebaseerd, zodat herhaling zal
moeten plaatsvinden. Op basis van veel informatie, verkregen in 1977 en eerder,
was het verantwoord de rassen Cirano, Florix, Margo en Ytar/Perlette in de Rassenlijst 1978 op te nemen.
Kropsla
In vooronderzoek van meeldauwresistente en/of virustolerante rassen waren zowel
voor de late zomerteelt als voor de herfstteelt 9 nummers opgenomen. Voor het
voortgezet onderzoek bedroegen deze aantallen resp. 7 en 12, gebaseerd op de
resultaten van het vooronderzoek in 1976. Alle proeven zijn op vier proefplaatsen
aangelegd, te weten de proeftuinen te Alkmaar, Vierpolders, Breda en Helden.
De verwachting is dat enkele rassen met goede resistenties, gepaard aan een
goede gebruikswaarde, voor aanbeveling in aanmerking zullen komen. Het ligt in de
bedoeling na afloop van de eindvergadering in voorjaar 1978, alle positieve resultaten van de in de laatste jaren beproefde rassen in een rassenbericht samen te
vatten en de aanbevelenswaardige rassen in de Rassenlijst 1979 te vermelden.
Witlof
De oogst van de proeven late trek met dekgrond loopt in maart/april 1978 af,
waarna de resultaten worden samengevat. De witlof wordt getrokken op de proeftuinen te Alkmaar, Wieringerwerf en Vierpolders. Per proefplaats zijn de selecties
één keer opgezet en getrokken. Hierbij worden de volgende trekmethoden toegepast:
a.trek in overdekte ruimte, verwarmd - 14 selecties;
b.trek in de koude kuil, afgedekt met grond, stro en plastic - 13 selecties;
c.trek in de koude kuil, afgedekt met grond - 10 selecties.
Bij alle proeven wordt op 3 tijdstippen geoogst. De indrukken over 1976/77 doen
vermoeden dat per trekwijze hoogstens de helft van het aantal ingezonden selecties
voor aanbeveling in aanmerking zal komen.
De middelvroege trek met dekgrond is beëindigd. De gegevens zijn reeds in een
vergevorderd stadium van bewerking.
Spinazie
Rassen met resistentie tegen alle drie fysio's van de meeldauwschimmel kwamen
niet ter beschikking, zodat gebruikswaarde-onderzoek aan rassen met een betere
opbrengst- en kwaliteitszekerheid dan de thans bekende spinazierassen, achterwege is gebleven.
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Prei
Het tweejarig onderzoek aan preirassen voor zomerteelt, vroege- en late herfstteelt,
winter- en late winterteelt, werd in 1977 afgesloten. Gemiddeld over alle teeltperioden kwam ongeveer de helft van het aantal ingezonden rassen voor aanbeveling in aanmerking. De belangrijkste resultaten zijn vermeld in Rassenbericht
nr. 531 van het RIVRO; de aanbevolen rassen zijn tevens in de Rassenlijst 1978
opgenomen.
Boerenkool
Op de proefboerderij "Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve" werd een proef met
maaiboerenkool (8 rassen) aangelegd. Vooral door een onregelmatige opkomst was
het niet mogelijk, de verkregen opbrengsten als redelijk betrouwbaar aan te merken. Op basis van een groot aantal waarnemingen en metingen werd echter wel
een indruk verkregen van de potentiële geschiktheid van de rassen voor machinale
oogst. Ter verificatie hiervan en voor het verkrijgen van betrouwbare opbrengstgegevens wordt het onderzoek in 1978 voortgezet.
De proeven met struikboerenkool werden op de proeftuin te Alkmaar en Vierpolders
geplaatst. Voor herfstteelt zijn 14,voor winterteelt 17 rassen/selecties beproefd. De
laatste waarnemingen zijn eind februari 1978 verricht. Na samenvatting van de
gegevens en het houden van een eindvergadering zal het onderzoek in 1978 worden
afgesloten.
Bloemkool
In 1977 is gestart met onderzoek aan zomerbloemkool, waarvoor 44 rassen/selecties
waren aangemeld; 36 hiervan waren min of meer nieuwe kweekprodukten. Als standaardrassen zijn Raket en Balanza toegevoegd. De volgende zaai- en planttijdschema's zijn aangehouden: proef I zaaitijd ca 20 april, planttijd ca 20 mei,
oogsttijd juli; proef II zaaitijd ca 20 mei, planttijd ca 20 juni, oogsttijd augustus.
Door het grote aantal rassen was het onmogelijk per proefplaats 2 of meer herhalingen aan te leggen. Daarom is door de Afdeling Statistiek van het RIVRO een
wiskundig verantwoord schema opgesteld om o.m. de omvang van de proeven
hanteerbaar te houden. De proeven zijn genomen op de proeftuinen te Wieringerwerf, Vierpolders, Breda, Helden en Ens. Voor wiskundige verwerking kwamen de
gegevens van 4 proefplaatsen in aanmerking. De resultaten van deze verwerking
laten duidelijke verschillen tussen de rassen zien, zodat wordt verwacht dat op een
tussentijdse vergadering van de gewascommissie op basis van de wiskundige analyse een aantal rassen voor verdere beproeving zal worden uitgesloten. Het aantal
te beproeven rassen in het voortgezet onderzoek van 1978 kan op circa 35 worden
geraamd.
Savooiekool
Bij het op de proeftuinen te Alkmaar en Wieringerwerf uitgevoerde onderzoek met
hybriden van groene savooiekool voor herfst- en winterteelt waren 17 rassen, waaronder 2 als standaard toegevoegde selecties, betrokken. Alle rassen zijn, evenals in
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1976, op twee data gezaaid en geplant. De resultaten over 1976/77 en 1977/78
zullen worden samengevat, daarna volgt in 1978de eindvergadering en de afsluiting
van het onderzoek. Een aantal hybriden heeft een goede tot zeer goede indruk
achtergelaten, waardoor het peil van het rassensortiment bij groene savooiekool vrij
drastisch is verbeterd.
Wittekool
De proeven met wittekool waren aangelegd op de proeftuin te Wieringerwerf. Dit
betrof de voorselectieproef, waarin 22 hybriderassen waren opgenomen en het
voortgezet onderzoek met 14 hybriderassen. Bij de voorselectieproef vond visuele
beoordeling van de kolen door de commissie plaats. Bij het voortgezet onderzoek
is de beoordeling van het oogstrijpe veldprodukt aangevuld met een beoordeling
van het gesneden produkt voor verwerking in de fabriek. Voorts vond de opbrengstbepaling in drie stadia plaats, namelijk in het oogstrijpe stadium en in twee latere
stadia, om het verloop van opbrengst en kwaliteit vast te stellen. Of de geconstateerde opbrengsttoename bij later oogsten opweegt tegen de teruglopende kwaliteit van het verse produkt en in welke mate dit laatste van betekenis is voor de
kwaliteit van het verwerkte produkt (zuurkool) zal pas na keuring op het Sprenger
Instituut kunnen worden vastgesteld.
Van de vele nieuwe in de voorselectieproef opgenomen hybriden komt slechts een
beperkt aantal voor verder onderzoek in aanmerking.
Spitskool
In het tweede en laatste beproevingsjaar waren 8 nummers beproefd, zowel bij
vroege (zaai in januari) als late teelt (zaai circa half juni). Verwacht wordt, dat op
de eindvergadering, waarin dit onderzoek wordt afgesloten, 4 rassen/selecties voor
de vroege teelt en twee voor de late teelt kunnen worden aanbevolen.
Spruitkool
In 1977 zijn wederom twee rassenproeven met spruitkoolhybriden voor de vroege
teelt (zaaien in februari onder koud glas) aangelegd, namelijk te Alkmaar en in de
Beemster. Het aantal onderzochte rassen bedroeg 8. De resultaten over beide jaren
waren eensluidend, behalve wat het schieten betreft. In 1976 kwamen geschoten
planten niet voor; in 1977 traden na het koude voorjaar in dit opzicht duidelijke
rasverschillen naar voren. Dorema en Goldmine hadden een vrij sterke schietneiging (11 en 15% geschoten planten) en zijn daardoor nogal riskant voor gebruik
in de vroege teelt. Gebleken is voorts, dat met het oog op opbrengst en kwaliteit
bij eenmalige oogst de voorkeur gegeven moet worden aan rassen met een cilindrische spruitzetting, die in de regel beter voldoen dan rassen met een piramidale spruitzetting (zie: rassenbericht nr. 538 van RIVRO/PAGV).
In het voortgezet onderzoek werden 16 hybriderassen, voortgekomen uit het vooronderzoek 1976,en aangevuld met 2standaardrassen, beproefd. Dit onderzoek vond
plaats op het proefveld te Beemster, de proeftuin te Breda en de proefboerderij te
Westmaas. Door de gewascommissie zal worden beslist welke nummers de N-status zullen verwerven. Enkele nieuwe rassen zullen zeker een verbetering van het
huidige sortiment kunnen zijn.
57

Afb. 15 Beoordeling
van spruitkoolrassen bij het gebruikswaardeonderE. zoek.
Bij het tweejarige landelijk onderzoek wordt nagegaan of de N-rassen de A- of
B-status kunnen verwerven. In 1977 waren 10 A-rassen bij dit onderzoek betrokken
en vergeleken met enkele A-rassen, die als standaard fungeerden. Op de hoofdproefplaatsen te Beemster, Kloosterburen en Vierpolders werd doorpluk. respectievelijk eenmalige pluk toegepast. Op 5 andere proefplaatsen vond alleen beproeving in doorpluk plaats Op basis van landelijk onderzoek in 1975 en 1976
werden in 1977 de rassen Citadel. Goldmine, Lunet, Predora, Rasmunda en Sun Line
bevorderd van N-ras naar A-ras.
Knolselderij
Eerder was al gebleken, dat tussen de rassen grote verschillen in gevoeligheid voor
selderijmozaïekvirus bestaan. De minder virusgevoelige rassen maken in de praktijk
echter weinig opgang, in hoofdzaak vanwege hun minder goede knoleigenschappen. Zodoende heeft het voor virus zeer gevoelige ras Roem van Zwijndrecht zich
tot dusver weten te handhaven. Rassen met betere resistentie tegen virus(sen) is
een blijvende wens. In dit kader is in het verslagjaar een sterk uiteenlopend sortiment van circa 70 rassen uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, België
erf Nederland verzameld en uitgeplant op de proefboerderij "De Rusthoeve" te Colijnsplaat. In dit jaar was de virusaantasting echter nauwelijks noemenswaard, zodat voortzetting van dit onderzoek nodig is.
De rassen zijn verder beoordeeld op verschillende eigenschappen die voor de gebruikswaarde van belang zijn. Dit heeft voorlopige informatie over de waarde van
de rassen voor de praktijk verschaft.
Schorseneer
In een goed geslaagde proef op de proeftuin te Ens werden 24 selecties van Eenjarige Nietschieters. Russische Reuzen en Verbeterde Reuzen Nietschieters onder58

ling vergeleken. Verschillen in gebruikswaarde waren onmiskenbaar aanwezig. Bij
het doorsnijden van de wortels viel op, dat in alle selecties in meer of mindere mate
holheid voorkwam. Inwendige kleurverschillen bleken niet aantoonbaar. Er werden
aanwijzingen verkregen, dat er een samenhang bestaat tussen standdichtheid
enerzijds en het percentage schieters respectievelijk de opbrengst anderzijds. In dit
verband zou de opbrengst bij een hoger plantgetal toenemen en het percentage
schieters afnemen.
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TECHNISCH ONDERZOEK IN BEDRIJFSVERBAND
Vastegrondsteelt van snijmaïs op komklei

In de natte herfst van 1974 zijn diverse percelen snijmaïs niet geoogst, omdat de
grond te weinig draagkracht had voor zware oogstmachines. Dit is onder andere
voorgekomen op komklei. In verband hiermede en omdat elders al vastegrondsteelt
van snijmaïs wordt toegepast, is tot eind 1977 samengewerkt met het regionaal
onderzoekcentrum De Vlierd in Bruchem. Hierbij is nagegaan of van nature weinig
draagkrachtig grasland beter niet kan worden gescheurd als deze percelen bestemd
zijn voor de snijmaïsteelt.
In de herfst van 1975 is de proef begonnen op een perceel grasland met een bouwvoor van grotendeels 70% afslibbare delen < 16 ^ (komklei). Een klein, iets hoger
gelegen deel bevatte 45% afslibbare delen. Het perceel was in 1966 ingezaaid en
bevatte vrij veel kweek. Het gras werd vers vervoederd, waarbij de laatste oogst in
de tweede helft van oktober viel; om grasmat en kweek goed te doden was dat vrij
laat. Vóór het inzaaien van de maïs is voorjaar 1976 gespoten met 50 kg TCA en 27
I Weedazol TL per ha, gevolgd door een bespuiting met 5 I Roundup. Na het zaaien
is Atrazin toegepast. Ondanks deze maatregelen groeide er nog vrij veel kweek. Op
de geploegde stroken was de onkruidbestrijding veel beter.
Op het niet gescheurde grasland is in 1976 maïs gezaaid na een voorbewerking met
een strokenfrees die voor iedere maïsrij een strookje van 12 cm breedte ca 4 cm
diep freesde. Hierin kon probleemloos worden gezaaid. In de gefreesde stroken
bevond zich aanvankelijk 10% meer vocht dan in de geploegde grond. Door de
aanhoudende droogte werden de gronddeeltjes in de gefreesde strookjes echter zo
hard als grind. De maïs kwam voor het overgrote deel zeer laat op, namelijk pas
nadat er neerslag was gevallen. De drogestofopbrengst van dat gewas was in de
herfst 80% van die op het geploegde deel. Bij de oogst was de insporing op het
ongeploegde deel duidelijk minder dan op de geploegde stroken.
In 1977 is maïs gezaaid in geploegde stroken land, in pas doodgespoten grasland
en in de vaste maïsstoppel van 1976, waarvan het voorafgaande grasland niet was
gescheurd. In de vaste grond zijn twee zaalsystemen beproefd, namelijk dezelfde
methode als van 1976 en de inzaai met een Gaspardo vastegrondzaaimachine, die
door het IMAG ter beschikking was gesteld. In de vaste grond is op 29 april zonder
moeite gezaaid,terwijl de geploegde stroken pas op 23 mei gezaaid konden worden
omdat de grond hiervoor niet eerder geschikt was.
De opkomst van de maïs in de vaste grond was op het komkleigedeelte zeer slecht.
In de koude voorzomer is het maïszaad voor het overgrote deel verrot. Er is vervolgens pas laat voor een tweede keer gezaaid (23 juni). De droge stofopbrengst
van die maïs bedroeg in de herfst 4.500 kg per ha tegen 11500 kg drogestof per ha
op de geploegde stroken. Op het deel kleigrond met 45% afslibbare delen behoefde
niet overgezaaid te worden; daar bedroeg later de opbrengst 11.600 kg drogestof
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per ha op de vaste grond tegen 13.700 kg op de geploegde grond. Het zaaien met
de Gaspardo vastegrondzaaimachine of met een gewone precisiezaaimachine in
gefreesde stroken heeft geen verschil in opbrengst gegeven.
In beide jaren was de vastegrondsteelt van snijmaïs op komklei duidelijk slechter
dan de teelt op geploegde grond, terwijl de onkruidbestrijding veel meer kosten
met zich meebracht. Laatstgenoemde kosten zullen ongetwijfeld veel geringer zijn
indien van kweekvrij of nagenoeg kweekvrij grasland wordt uitgegaan dat op tijd
wordt doodgespoten. Bij vastegrondsteelt van snijmaïs zal men echter relatief laat
moeten zaaien. De draagkracht van de grond kan daarbij geen maatstaf zijn; de
geschiktheid van geploegde grond ten aanzien van zaaien, waarschijnlijk wèl.

Mengteelt snijmaïs en sojabonen
Snijmaïs is een goed voedergewas, maar het eiwitgehalte is relatief laag. Op bedrijven die snijmaïs en andere eiwitarme ruwvoeders verbouwen, kan een geslaagde

Afb. 16 Snijmaïs +
soja, een week voor
de oogst.
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mengteelt van snijmaïs met een eiwitrijk gewas voordeel bieden. Hiervoor komen
vooral sojabonen in aanmerking, omdat bekend is dat sommige rassen qua oogsttijd passen bij onze snijmaïsrassen. Voor het slagen van de mengteelt is het vooral
van belang dat de drogestofopbrengst van de mengteelt niet lager is dan van
snijmaïs alleen. Een lagere opbrengst zou kunnen ontstaan doordat:
- bij gescheiden teelt de drogestofopbrengst van sojaplanten met melkrijpe korrels lager is dan van snijmaïs;
- soja een concurrentieplant is voor de maïs, terwijl bekend is dat maïs concurrentie - bijvoorbeeld van onkruid - vrij slecht verdraagt;
- soja te veel wildschade ondervindt;
- maïshakselaars de soja niet goed genoeg oogsten.
In 1977 zijn vier proeven genomen waarbij gemiddeld de met de hand geoogste
opbrengst van zandhoudende drogestof van de mengteelt even hoog was als van
de monocultuur snijmaïs, namelijk 13.200 kg drogestof per ha. De eiwitgehalten zijn
nog niet bekend. Wel kan opgemerkt worden dat:
- Canadese sojarassen een koud voorjaar veel beter verdragen dan Duitse of Amerikaanse rassen;
- de onkruidbestrijding met name op zandgrond, een betere oplossing vraagt;
- op een weinig vochthoudende zandgrond de mengteelt duidelijk minder opbrengt dan een monocultuur snijmaïs en op een zeer goed vochthoudende
zandgrond duidelijk meer opbrengt;
- bij de machinale oogst de verliezen aan soja, in tegenstelling tot in 1976,onaanvaardbaar hoog waren (er zijn evenwel hakselaars die veel lager kunnen stoppelen dan de machines die bij deze proeven zijn gebruikt).
In samenwerking met binnen- en buitenlandse instellingen zal nagegaan worden in
hoeverre genoemde negatieve factoren uitgeschakeld kunnen worden. Het oplossen van deze problemen is namelijk een wezenlijke voorwaarde voor het in de
praktijk kunnen aanbevelen van de mengteelt.

Continuteelt van rooivruchten
Als voortzetting van het vruchtwisselingsonderzoek op de bouwplannenproef De
Schreef ligt sinds 1973 op het proefbedrijf van het PAGV een proef met continuteelten van rooivruchten. Daarin wordt het opbrengend vermogen onderzocht van aardappelen en suikerbieten in een driejarige rotatie met aardappelen, suikerbieten en
wintertarwe; in een tweejarige rotatie met aardappelen en suikerbieten en in continuteelt van aardappelen en van suikerbieten. De 1 op 3 rotatie aardappelensuikerbieten-wintertarwe is o.a. de referentie met de bouwplannenproef De Schreef.
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens in de praktijk gangbare
methoden.
Om mogelijk optredende problemen met aaltjes te voorkomen, wordt steeds een
aardappelmoeheidsresistent ras verbouwd. In de driejarige rotatie vindt geen
grondontsmetting plaats, in de tweejarige rotatie wordt de grond steeds na
aardappelen ontsmet en in de continuteelt aardappelen wordt eens per twee jaar
een grondontsmetting uitgevoerd. Bij de continuteelt van suikerbieten wordt eenmaal per twee jaar een gedeelte van het object ontsmet.
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Er zijn wat betreft de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid bij continuteelt
van rooivruchten problemen te verwachten, o.a. door het veelvuldig bewerken en
berijden onder minder goede omstandigheden en door het ontbreken van mogelijkheden om een groenbemester te telen. Daarom zijn in de tweejarige rotatie varianten van grondbewerking en organische stofvoorziening aangelegd. Schematisch
zijn de verschillende proefobjecten in tabel 23 weergegeven.
Tabel23. Proefvarianten in het onderzoek naar de produktiecapaciteit
geteelde rooivruchten.

Rotatie

Teeltfrequentie
aard./
bieten

Wintertarweaardappelensuikerbieten

33%

Aardappelensuikerbieten

50%

Organische stofvoorziening

grasgroenbemesting na graan

20 ton champost jaarlijks

geen org. stof toediening

Aardappelenaardappelen/
suikerbietensuikerbieten

100%

20 ton champost jaarlijks«

van intensief

Grondbewerking

ploegen na graan en bieten
cultivateren na aardappelen

cultivateren na aard. en bieten
cultivateren na aard. ploegen na
bieten
rijbanen (niet berijden)
cultivateren
- ploegen in 1 op 1 bieten
'cultivateren in 1 op 1
aardappelen

Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de gewassen zijn in alle objecten vier
stikstoftrappen aangelegd.
Na het vierde oogstjaar van de proef zijn reeds gegevens verkregen omtrent de
invloed van teeltfrequentie op de gewasopbrengst en op de ontwikkeling van rotatieafhankelijke ziekten en plagen.Tevens zijn aanwijzingen betreffende het ontstaan
van structuurverschillen aan het licht gekomen. De toediening van organische bemesting heeft nog geen belangrijke invloed op de gewasgroei.
Consumptie-aardappelen
De aardappelen in continuteelt geven de afgelopen jaren een lagere opbrengst te
zien dan in de twee- en driejarige rotaties. Tussen de beide laatste objecten zijn
nog geen duidelijke opbrengstverschillen naar voren gekomen; de continuteelt gaf
in 1977 een ca 25% lagere opbrengst. Met name aantasting door Verticillium dahliae, een schimmel die verwelking veroorzaakt, lijkt daaraan schuldig. Of deze opbrengstbeperkende factor in de loop van het onderzoek van invloed zal blijven is
nog niet bekend. Ook lakschurft (Rhizoctonia solani) treedt in min of meer ernstige
mate op, echter ook in de twee- en driejarige rotaties. De mate waarin produktievermindering door de slechte zelfverdraagzaamheid van de aardappel van belang
is, is gezien het optreden van de verwelkingsziekte nog niet duidelijk.
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Suikerbieten
De suikerbieten reageren niet op de teeltfrequentie; verschillen in opbrengsten zijn
nog niet gevonden. Wel bleek in 1976 een duidelijk zwaardere aantasting door het
bietenkevertje in het object continuteelt, waardoor tot overzaaien moest worden
besloten. Dit wijst op een extra risico bij continuteelt, hetgeen extra aandacht voor
de bestrijding van voorjaarsinsekten nodig maakt. Toepassing van mesurol en curaterr bleek in 1977 afdoende te zijn om wegval van planten te voorkomen.
In 1977zijn de eerste aanwijzingen verkregen in de richting van zich ontwikkelende
verschillen in bodemstructuur. De hoeveelheid grondtarra bij de aardappeloogst
was sterk afhankelijk van zowel de rotatie als van de grondbewerkingsvariant. Continuteelt en 1 op 2 aardappelen hadden duidelijk meer grondtarra dan de aardappelen in de driejarige rotatie. Van de grondbewerkingsvarianten binnen de 1 op 2
teelt gaf de rijbanenteelt de minste grondtarra (vergelijkbare hoeveelheid met de 1
op 3 teelt). Het gecultivaterde object gaf de meeste grondtarra (vergelijkbaar met
de continuteelt). Het geploegde object nam een tussenpositie in.
Gezien de opbrengstresultaten, het optreden van ziekten en plagen en de reactie
van de bodemstructuur kunnen naar aanleiding van de eerste vier proefjaren van dit
onderzoek reeds enkele conclusies worden getrokken:
- de continuteelten van aardappelen en suikerbieten brengen al na enkele jaren
verhoogde risico's met zich mee voor wat betreft het optreden van ziekten en
plagen.
- de bodemstructuur lijkt bij continuteelt van rooivruchten geweld te worden aangedaan in vergelijking met de driejarige rotatie.
- eigenlijke voorvrucht- of frequentie-effecten door onderlinge beïnvloeding van
gewassen, zoals die in het bouwplannenproefveld De Schreef zijn aangetoond,
zijn nog niet naar voren gekomen, of worden vooralsnog overschaduwd door
genoemde risicofactoren.

tyjMRtfl
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Aardappelopslag
De toename van het aandeel aardappelen in het bouwplan, het minder frequent
telen van vroegsluitende, concurrerende gewassen als granen en zeker ook het
wijzigen van oogsttechnieken (grotere capaciteit) leiden tot vergroting van het probleem. Daarnaast draagt een zekere teeltverruwing gedurende het gehele groeiseizoen hiertoe in vele gevallen bij. Bij het onderzoek ter bestrijding van aardappelopslag werkt een aantal instellingen samen in de NRLO - TNO-Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelopslag. In Noordwest-Europees verband wordt samengewerkt in de Joint Working Group on Volunteer Potatoes van de European
Association for Potato Research (EAPR) en de European Weed Research Society
(EWRS). Het secretariaat van beide werkgroepen berust bij het PAGV.
Oorzaken van knolverliezen
Uit in 1977verricht onderzoek is gebleken dat het verlies aan knollen bij de aardappeloogst niet alleen is toe te schrijven aan verliezen via de rooimachine. Ook teelttechnische factoren zijn oorzaak van knolverliezen:
- Keuze van het pootgoed; zelfs met een slecht afgestelde rooimachine kan men
redelijk goede resultaten behalen in rassen die bij rijpe oogst alleen grote knollen hebben.
- Kleine pootafstanden geven in de regel een fijnere sortering en meer knollen per
hectare, waardoor hogere rooiverliezen optreden.
- Pootdiepte, rijenafstand, rugopbouw en ligging in de rug van de aardappelen.
Slechte aansluiting van de rijen en ongelijkmatige diepte van de poters in de
ruggen werken door in een slechte oogsttechniek.
- Vruchtwisseling. Bij een frequente teelt van aardappelen kan zelfs opslag optreden in het volgende aardappelgewas. Dit kan dan weer aanleiding geven tot
(secundaire) rooiverliezen, omdat de opslagplanten niet keurig in de aardappelrug groeien.
- Verzorgingswerkzaamheden. Te grote bandenmaten bij het bespuiten, loofklappen, enz. en het dwars over de kopakkerrijen rijden, enz.
- Loofklappen. Bij het loofklappen kunnen aardappelen uit de rug worden geslagen of de ruggen worden beschadigd, waardoor het verband er uit is en de
ruggen uitzakken, dan wel aardappelen bloot komen te liggen. De knollen
ontsnappen dan gemakkelijker aan het invoergedeelte van de rooier.
- Onkruidbezetting. Veel onkruid verhindert een goede oogsttechniek.
Naast het gebruik van te brede trekkerbanden bij het rooien, waardoor knollen uit
de rug worden gereden en daardoor niet meer door de rooischaren kunnen worden
opgenomen, kunnen knolverliezen bij het rooien optreden door:
- het type van de invoerbek van de rooimachine (knolverlies tussen de beitels van
de rooischaar):
- de vorm van de diabolorol en de druk die er op staat;
- de oploophoek van de grond bij de invoer in de machine;
- de afstelling van de rooischijven op de rugbreedte en de rooidiepte;
- de ruimte tussen rooischaar en zeefkettingen;
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- verliezen langs de zijkanten van de zeefkettingen en het van de machine afspringen van de knollen;
- een te hoge rijsnelheid, met als gevolg de noodzaak van een te grote zeefcapaciteit.
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Afb. 17 Zorgvuldig rooien beperkt het aantal verliesknollen.
Verliesknollen per hectare
Uit in 1976 op praktijkschaal uitgevoerd onderzoek is gebleken, dat het aantal verliesknollen per ha kan oplopen tot ruim 400.000 stuks. Daarbij was het aandeel in
de maat 10-28 mm 60 à 80%; in de maat 28-35 mm 0-16%; in de maat 35-45 mm
4-21% en in de maat > 45 mm 3-22%. Daarvan kunnen alleen de knollen < 28 mm
door de zeefkettingen zijn gegaan. De rest (20 à 40%) moet door andere oorzaken
zijn achtergebleven. Deze grote knollen moeten worden beschouwd als zeer vitaal
"opslagpootgoed".
Het bestrijden van aardappelopslag
Naast het verbeteren van de teelt- en rooitechniek door rekening te houden met de
genoemde punten, kan aardappelopslag door een aantal maatregelen worden
bestreden. Deze maatregelen dienen met elkaar te worden gecombineerd, om een
optimaal bestrijdingseffect te verkrijgen.
Kneuzen van de verliesknollen
Reeds jaren geleden zijn voor het kneuzen van aardappelknollen verschillende
systemen ontworpen. Het PAGV heeft in de zomer en de herfst van 1977 i.s.m. het
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Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid en anderen onderzoek uitgevoerd naar het kneuzen van verliesknollen (zie tabel 24). Op kleigrond werd het
onderzoek uitgevoerd met één type rooimachine volgens een model 1976 en model
1977. Op de noordoostelijke zand- en veenkoloniale grond zijn in totaal vijf typen
systemen onderzocht. Meer gedetailleerde gegevens over deze apparatuur zijn bij
het PAGV beschikbaar. Alle machines zijn voorwerp geweest van meerdere waarnemingen. Onderling zijn ze echter nooit op één perceel en/of in één gewas, noch
tegelijkertijd, noch na elkaar, vergeleken. De verkregen resultaten mogen dan ook
slechts worden beschouwd als oriënterende gegevens omtrent het effect in verliesbeperking dat met elk systeem mogelijk is.

WIJ VOELEN ONS DIEP GEKNEUSD"

buJjXSLl*

c/e/nons-Zrat/e.van fo-/eJkneuzen.
Onder de eerder genoemde restricties zijn diverse conclusies uit tabel 24te trekken,
namelijk:
- Zowel in het klei-zavelgebied als op zand- en veenkoloniale grond is een totale
verliesbeperking te verkrijgen die tegen de 80% of hoger ligt. Uitgangspunt
moet dan zijn het opvangen en kneuzen.
- Alleen kneuzen van het verlies dat over de egelband komt, heeft voor de toekomst onvoldoende perspectief (17°/o verliesbeperking in de tabel).
- Zeefkettingvernauwing en kneuzen helpen ook onvoldoende (30%). Het verlies
moet met een extra ketting worden opgevangen. In een machine met extreme
kettingsteekvernauwing kan op uiterst lichte grond onder droge, gunstige omstandigheden echter een veel hoger effect dan de nu gemiddeld verkregen 30%
worden verwacht.
- Opvangen van het rooiverlies achter de egelband, zoals in het noordoosten is
ontwikkeld en thans ook elders wordt toegepast, heeft onvoldoende effect (hier
24%), tenzij de zeefketting volledig knoldicht is en de gehele machine verder
"lekvrij".
- Het kneuseffect van de kneusrollen is ruimschoots voldoende. Slechts 3 à 6%
van de aangevoerde knollen werd nog niet gekneusd en hiervan is bekend hoe
dit nog verder kan worden verbeterd.
- De rooiverliezen zonder kneuzen (Z in de tabel) waren bij de metingen op
noordoostelijke zand- en veenkoloniale grond geringer dan op zavel- en
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kleigrond. Zoals eerder werd opgemerkt betreft het hier een vergelijking van
resultaten, die met diverse typen machines zijn behaald. De eerste twee verticale
kolommen in de tabel (resultaten op zavel- en kleigrond) en de laatste verticale
kolom betreffen echter metingen met een in principe identiek, maar steeds verder aangepast systeem. Ook daarbij treden dan in het noordoosten geringere
verliezen op.
- Hoewel de totale verliezen op de noordoostelijke zand- en veenkoloniale grond
geringer zijn dan op klei- en zavelgrond, zijn de opraap- en lekverliezen groter
(0 in de tabel). Dit is met name het geval bij enkele in het fabrieksaardappelteeltgebied populaire rooimachines. Het gaat te ver om deze grotere opraap- en
lekverliezen uitsluitend toe te schrijven aan een verruwing in de teelttechniek;
ook de rooitechniek is hieraan schuldig.
- Bij een analyse van de hogere opraap - en lekverliezen in noordoostelijk Nederland blijkt dat het hier voor een deel ook gaat om grotere knollen. Dit duidt er
op dat een - wellicht belangrijk - aantal van deze knollen de zeefkettingen van
de machine niet bereikt, maar al eerder verloren gaat. Er wordt gewerkt aan
verbetering van de opnametechniek. De teler moet er echter voor zorgen dat de
aardappelen daar liggen waar de machine ze kan rooien, dus in de rug en niet
er naast.
Zoals bekend, heeft het kneuzen ten doel de knollen zodanig te beschadigen dat ze
niet meer kiemkrachtig zijn of spoedig zullen verrotten. Het effect van kneuzen blijkt
uit de in tabel 25 vermelde gegevens, die het resultaat zijn van reeds in het najaar
van 1976 en in het voorjaar van 1977 uitgevoerd praktijkonderzoek.
Tabel 25. Effect van kneuzen van het rooiverlies op het optreden van aardappelopslag in een gewas suikerbieten na aardappelen, weergegeven in het aantal
aardappelstengels per hectare; juni 1977.

Aantal stengels na
kneuzen
Aantal stengels bij niet
kneuzen

Kooyenburg
Rolde
(leemhoudend
zand)

A. G. Mulderhoeve
Emmercompascuum
(jonge dalgrond)

Prof. Dr. J. M. van
Bemmelenhoeve
Wieringerwerf
(zavel)

27.000

22.000

43.000

119.000

78.000

51.000')

*) Effect van verstikking op slempgevoelige zavel.

Uit deze tabel valt te concluderen dat het kneuseffect op zavelgrond in dit geval nog
te wensen overliet. Anderzijds blijkt dat andere oorzaken dan kneuzen het
oorspronkelijke rooiverlies aanzienlijk hebben teruggedrongen. Waarschijnlijk heeft
hier verstikking (slempgevoelige zavelgrond) een rol gespeeld. Het kneuseffect is
inmiddels juist op zavel- en kleigrond aanzienlijk verbeterd, zoals uit tabel 25 blijkt.
Op zand- en veenkoloniale grond heeft kneuzen de hoeveelheid aardappelopslag in
1977 drastisch verlaagd.
Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat van het oorspronkelijk aantal rooiverliesknollen 20 tot 80% in het daarna volgende jaar een opslagplant produceert.
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Voor de gekneusde knolresten is eenmaal afschoffelen van de eventueel nog
ontstane opslag meestal voldoende om alle opslag kwijt te raken. Normaal gesproken is bij aardappelopslag herhaalde mechanische bestrijding noodzakelijk.
Wijze van grondbewerking na de aardappeloogst
Na de oogst van aardappelen wordt over het algemeen in plaats van ploegen een
niet kerende grondbewerking met een vastetandcultivator aanbevolen. Dit verhoogt
de kans op bevriezing in de winter en geeft in het voorjaar een gelijktijdige opkomst
uit de overlevende aardappelknollen, hetgeen een mechanische bestrijding vergemakkelijkt. Als alternatief voor cultivateren wordt wel gezien het diep onderploegen van het rooiverlies; er wordt dan verstikking en verrotting nagestreefd.
Dit zou vooral perspectief bieden op sterk verslempende gronden.
In de herfst van 1976 zijn proeven aangelegd met wel/niet kneuzen tijdens het
rooien in combinatie met verschillende grondbewerkingssystemen, te weten:
- bewerking met een vastetandcultivator;
- ploegen op bouwvoordiepte binnen 36 uur na het rooien, in een poging om de
door het kneuzen ontstane wondvlakken met frisse grond (en ziektekiemen) in
aanraking te brengen voordat wondheling heeft plaatsgehad;
- één à twee weken na het rooien 10 cm diep ploegen;
- één à twee weken na het rooien ploegen op bouwvoordiepte.
De resultaten van de in juni 1977 uitgevoerde tellingen zijn vermeld in tabel 26.
Tabel 26. Aantallen aardappelstengels per ha suikerbieten na aardappelen.

Grondbewerking

Vastetandcultivator
Ploegen bvd. 36 u.
Ploegen Vi bvd. nt.
Ploegen bvd. nt.

Kooyenburg
(leemhoudend
zand)
gekneusd

niet
gekneusd

13.000
22.000
40.000
34.000

46.000
94.000
181.000
156.000

A. G. Mulderhoeve
(jonge dalgrond)

gekneusd

niet
gekneusd

14.000
19.000
27.000
27.000

50.000
58.000
98.000
104.000

Prof. Dr. J. M. van
Bemmelenhoeve
(zavel)
gekneusd

niet
gekneusd

40.000
25.000
63.000
44.000

49.000
35.000
66.000
53.000

bvd = bouwvoordiepte; % bvd = 10 cm; u = uren na rooien; nt = één à twee weken na het rooien.

Uit tabel 26 blijkt duidelijk dat in het noordoostelijke zand- en veenkoloniale gebied
het benutten van de bevriezingskansen het optreden van aardappelopslag in volggewassen sterk kan beperken, zelfs in zachte winters als die van 1976/1977. In
Wieringerwerf zijn de resultaten minder duidelijk; daar zijn de bevriezingskansen
ook veel geringer dan in het fabrieksaardappelgebied. Op sterk slempgevoelige
zavelgrond blijkt het aantal opslagplanten in dit geval vooral te zijn verminderd als
binnen 36 uur na het rooien op bouwvoordiepte werd geploegd.
Grond ontsmetten na rooien en kneuzen
De overlevingskansen van niet beschadigde aardappelknollen worden door
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grondontsmetting met de gebruikelijke hoeveelheden niet of nauwelijks beïnvloed.
Beschadigde knollen overleven (in het fabrieksaardappelteeltgebied) een
grondontsmetting echter zelden. Daarom zijn in combinatie met kneuzen ook
grondontsmettingen uitgevoerd. De resultaten hiervan blijken wisselend en bovendien voor de verschillende proefvelden met elkaar in tegenspraak te zijn. Het is nog
niet duidelijk hoe dit moet worden verklaard.
Grondbewerking in het voorjaar
Aardappelopslagplanten waarvan de moederknollen vlak onder de oppervlakte liggen, zijn vrij gemakkelijk met mechanische middelen te bestrijden. Planten waarvan
de knol diep in de grond ligt, zijn zeer hardnekkig en geven na herhaalde malen
afschoffelen vaak toch nog hergroei. Daarom moet na een zachte winter, als veel
aardappelopslag kan worden verwacht, ook de voorjaarsbewerking van de grond bij
voorkeur uit niet kerende bewerkingen bestaan. Bovendien bevordert dit het gelijkmatig en gelijktijdig opkomen van de opslagplanten, hetgeen weer gunstige mogelijkheden voor verdere bestrijding biedt.
Volggewassen; vruchtwisseling
Onkruidsoorten komen niet in alle gewassen in gelijke mate voor. Aardappelopslag
gedraagt zich in dit opzicht zoals elk ander onkruid. Daardoor komt het in vroeg
sluitende gewassen (granen) minder voor dan in laat sluitende gewassen als suikerbieten en maïs. De knolvorming per plant is in vroegsluitende gewassen veel
minder.
Chemische bestrijding
Wanneer aardappelopslag voldoende blad heeft, kan een bespuiting met glyfosaat
de knollen die met de bovengrondse organen in verbinding staan doden. Aardappelopslagplanten kunnen in een graanstoppel voldoende hergroei vertonen om op
deze wijze succesvol met glyfosaat - dat voor o.a. dit doel is toegelaten - te worden
bestreden. In 1977 kwam weinig hergroei van opslag in de graanstoppel voor, zodat
deze bestrijdingsmethode nauwelijks kon worden toegepast.
De mogelijkheden die een zogenaamde strokenbestrijding met glyfosaat biedt in op
ruime rijenafstand geteelde gewassen, zijn nog in onderzoek. Knelpunt is nog het
ontbreken van een toepassingstechniek die voldoende veilig is voor het gewas. Er
moet nl. een compromis worden gevonden tussen het voldoende boven de grond
zijn van de opslag en de grootte van het gewas. Het onderzoek naar een goede
toepassingstechniek wordt als samenwerkingsproject tussen een aantal instellingen en het bedrijfsleven voortgezet.

Graswortelknobbelaaltje
Het graswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne naasij is voor het eerst gevonden in
Engeland in 1952. In Nederland werd de eerste aantasting gemeld bij zomertarwe
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in 1965. Ongeveer gelijktijdig werd deze aaltjessoort ook gemeld uit o.a. België en
Duitsland.
Aan de hand van bij de PD ingezonden monsters werd aantasting gepaard gaande
met schade vastgesteld bij granen, grassen, uien en bieten uit verschillende delen
van het land. Deze aaltjessoort werd op allerlei grondsoorten gevonden, ook op
zware grond. Uit literatuurvermeldingen ontstaat een uitgebreide waardplantenreeks, waaronder granen, grassen, uien, bieten, koolzaad en stoppelknollen de
voornaamste akkerbouwgewassen zijn. Het graswortelknobbelaaltje heeft één generatie per jaar. In het voorjaar dringen de larven de wortels van de waardplanten
binnen en induceren daar knobbelvorming. Hierdoor ontstaat beschadiging van het
wortelstelsel. Ernstige aantasting is bovengronds zichtbaar als slechte groei van
het gewas met als resultaat opbrengstvermindering.
De levenscyclus
Nadat de larven in het voorjaar de wortels van geschikte waardplanten zijn binnengedrongen vindt de ontwikkeling tot volwassen wijfje plaats. De eiproppen
komen in de grond terecht. Uit onderzoek in samenwerking met de PD is gebleken,
dat pas in het voorjaar de larven uit de eieren komen. Een en ander houdt in, dat
gedurende de wintermaanden slechts zeer weinig larven in de grond aanwezig
zullen zijn. In maart/april komt de maximale larvenpopulatie tevoorschijn, om later
weer te verdwijnen, doordat de larven de wortel binnendringen. In tabel 27 wordt
dit geïllustreerd met resultaten van het periodieke bemonsteringsonderzoek in
bouwplan 3d (suikerbieten/zomergerst/graszaad) van de bouwplannenproef De
Schreef en het proefplekkenonderzoek in het lössgebied.
Tabel27. Verloop van de meetbare populaties Meloidogyne naasi larven gedurende
het jaar.
Proefpleikkenonderzoek loss
Perceel
Voorvrucht
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
november
december
januari

1
wt 1975
75
930
845
390
650
605
290
300
150
165

2
wt 1975
120
1.960
1.900
1.065
1.460
535
360
170
110
295

Bouwplanner ïproef "De Schreef"
3
sb 1975

3d
zg 1975

355

50
160
100
20
15
15
20
15
5
15

3d
zg 1974

40
25
345
460
515
395
270

605
665
155
20
61
147
118
25

Uit een op de gebruikelijke tijd uitgevoerde bemonstering op vrijlevende aaltjes
wordt geen juiste indruk van de mate van besmetting met het graswortelknobbelaaltje verkregen Bij interpretatie van de resultaten zal daar terdege rekening
mee gehouden moeten worden.
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Teeltfrequentie waardplanten en besmettingsniveau
Hoewel bij suikerbieten, met name uit onderzoek in België, bekend is dat aanzienlijke schade kan ontstaan, blijkt de populatiedichtheid onder de bieten af te nemen.
Granen daarentegen zijn goede waardplanten. Uit bemonsteringen in rotaties met
verschillende graanfrequenties is gebleken, dat hoge populaties in het algemeen
pas voorkomen wanneer twee keer achtereen een geschikte waardplant is verbouwd. In rotaties met afwisselend teelt van graan en bieten of graan/aardappelen/graan/bieten werden zelden dichtheden van betekenis waargenomen.
In de bouwplannenproef De Schreef komt het graswortelknobbelaaltje in twee
bouwplannen voor, nl. 3c (aardappelen/zomergerst/graszaad) en 3d (suikerbieten/zomergerst/graszaad).
In het vruchtwisselingsproefveld op de Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve komt
eveneens het graswortelknobbelaaltje voor, en wel in rotaties met 2/3 zomergranen.
In de graanfrequentieproef pr Lov 1op de Lovinkhoeve (NOP) komt besmetting voor
bij de objecten continuteelt tarwe en gerst, terwijl op overige objecten met minder
frequente graanteelt het aaltje nog niet is gevonden.
In het lössgebied in Zuid-Limburg, waar het bouwplan vaak uit granen en bieten is
samengesteld, is gedurende de laatste jaren speciale aandacht besteed aan het
voorkomen van het graswortelknobbelaaltje. Bij een in 1972/1973 uitgevoerde survey door het akkerbouw-consulentschap was reeds op vele percelen het graswortelknobbelaaltje aantoonbaar aanwezig. Uit nader onderzoek in samenwerking met
de PD is gebleken, dat hoge dichtheden alleen voorkomen na twee of meer achtereenvolgende teelten van granen of grassen. Na één graangewas werden sporadisch hoge dichtheden gemeten (in april!); na een slechte waardplant zijn nooit
dichtheden van betekenis waargenomen. Ook resultaten van PD kruisproeven wijzen in deze richting.
Een en ander duidt erop, dat het graswortelknobbelaaltje alleen hoge dichtheden
kan opbouwen wanneer frequent granen worden geteeld. Met name voor het lössgebied, waar het bouwplan vaak uit granen en bieten bestaat, kan dit van betekenis
zijn.
Schade
De omvang van de schade die dit aaltje bij verschillende dichtheden veroorzaakt is
nog onvolledig bekend. Wel staat vast, dat de schade sterk jaarsafhankelijk is. In
het genoemde kruisproefveld werd in 1970 en 1971 bij granen bij hoge populatiedichtheden geen schade geconstateerd, terwijl in de beide daarop volgende jaren
tot 50% opbrengstvermindering waargenomen werd. In de in 1975 op dit proefveld
verbouwde suikerbieten, waarbij de populatiedichtheid varieerde van 0 tot 1830
larven/100 ml grond, konden wel verschillen in mate van vertakking worden waargenomen, maar niet in opbrengst Uit onderzoek in België is bekend dat wel
ernstige schade bij bieten kan optreden.
Op middelzware tot zware lössgrond konden in 1976 door rijenbehandeling met 25
kg Temik 10 G per ha bij besmettingsniveaus van 0, 800 en 1600 larven per 100 ml
grond geen aan wortelknobbelaaltjes toe te schrijven opbrengsteffecten worden
waargenomen. In 1977 werden deze proeven herhaald met 25 kg Vydate per ha. Bij
0 larven/100 ml was geen opbrengsteffect aanwezig. Bij 800 larven brachten de met
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Vydate behandelde velden 3°/o meer op; bij 1600 larven 7%. Deze opbrengstverschillen zijn echter niet aan een verschil in aantasting toe te schrijven. In 1975
werd op een perceel zandgrond in midden-Limburg bij een besmettingsniveau van
800 larven/100 ml grond ernstige wortelaantasting waargenomen, die een duidelijke produktieverlaging tot gevolg had.
Samenvattend kan gesteld worden, dat het graswortelknobbelaaltje Meloïdogyne
naasi in Nederland vrij algemeen voorkomt. Volgens de huidige grondonderzoeksmethode geven de gevonden dichtheden geen goede indicatie over de werkelijke populatiedichtheid die op een perceel aanwezig is. Daartoe zou de monstername in maart/april vlak voor het zaaien moeten plaatsvinden.
Schade door het graswortelknobbelaaltje is waargenomen bij granen en bieten en
zal ook bij o.a. uien kunnen optreden. Het optreden van schade bij hoge populatiedichtheid is echter sterk afhankelijk van jaar en grondsoort.
Uit het onderzoek is de indruk verkregen, dat hoge populatiedichtheden slechts
kunnen optreden wanneer geschikte waardplanten frequent worden verbouwd. De
teelt van afwisselend granen en niet-waardplanten (o.a. ook bieten) of een nog
groter aandeel hakvruchten in het bouwplan zal de kans op het optreden van hoge
populaties en dus de kans op schade beperken.

Bescherming van koolgewassen tegen de koolvlieg
Eén van de belangrijkste plagen in koolgewassen is de koolvlieg (Chortophila brassicaej. Vanaf de tweede helft van april tot in de eerste helft van oktober worden
door de wijfjes constant eieren afgezet in de grond rondom de voet van de
koolplanten. De maden, die uit de eieren tevoorschijn komen, tasten de ondergrondse stengel aan. Is deze stengel dun, zoals bij jonge koolplanten en bij
Chinese kool, dan kan de hele stengel worden doorgevreten. De plant sterft dan af.
Hoewel de aantasting in het algemeen in het voorjaar het sterkst is (lage temperaturen en droogte maken de jonge koolplanten gevoeliger voor aantasting; relatief weinig parasieten in het voorjaar) kunnen ook in september en oktober nog
koolplanten wegvallen door de koolvlieg, zoals bij groene kool en Chinese kool kan
gebeuren.
Vanaf 1967 is onderzoek verricht naar de bescherming tegen de koolvlieg. Hierbij
werden diverse bestrijdingsmethoden en insekticiden getoetst. Er werd niet alleen
gelet op het effect van de bestrijding, maar ook op de opbrengst van het gewas.
Bestrijdingsmethoden
Tot de verschillende methoden die onderzocht worden, behoorden onder andere:
- behandelen van perspotplanten vlak voor het uitplanten door ze te begieten met
een insekticide of te bestrooien met een insekticide in granulaatvorm;
- dompelen van de wortelpruik in een insekticide vlak voor het uitplanten;
- tijdens het planten een insekticide in het plantgat verspuiten of als granulaat
inbrengen;
- machinaal toedienen van insekticide-vloeistof bij de plant tijdens het planten;
- na het planten het insekticide in vloeibare vorm of als granulaat rondom de
plantvoet op de grond aanbrengen;
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Afb. 18De koolvlieg, die heel wat schade kan toebrengen.
- bij ter plaatse zaaien van kool diverse insekticiden toedienen als een rijenbehandeling met de granulaatvorm tijdens het zaaien in verschillende doseringen;
- rijenbespuiting in verschillende doseringen en op verschillende tijdstippen na
het zaaien.
Bij uitgeplante kool bleek de beste methode om de koolvlieg te bestrijden te zijn:
een plantvoetbehandeling direct na het uitplanten. waarbij het geen verschil
maakte of het insekticide als granulaat of als vloeistof werd toegediend. Deze
methode heeft als nadeel zeer tijdrovend te zijn, hetgeen vooral voor grote oppervlakten kool bezwaarlijk is.
Bij ter plaatse gezaaide kool werd een goede bestrijding verkregen door het insekticide in een rijenbehandeling toe te passen, hetzij als granulaat, hetzij als vloeistof.
Dit kan gebeuren tijdens het zaaien of in een periode tot ca 8weken na het zaaien.
Insekticiden
De beproefde insekticiden kwamen voornamelijk voort uit twee groepen van middelen, te weten de organische fosforverbindingen en de carbamaten. Ze werden
getoetst in een spuitpoeder-, een vloeibare- en een granulaatformulering. De
meeste middelen werkten als een contactinsekticide, d.w.z. dat de maden gedood
werden, als zij in contact kwamen met het middel, dat zich in de grond rondom de
ondergrondse plantendelen bevond. De werking van de insekticiden werd beoordeeld naar de mate waarin het ondergrondse stengeldeel door de maden was
aangetast. Bij een zwaar aangetaste plant bijvoorbeeld was meer dan 2/3 deel van
75

de schors van het ondergrondse stengeldeel doorgroefd met gangen. Afb. 19 geeft
een indruk van de schade, die maden van de koolvlieg kunnen aanrichten aan de
ondergrondse delen van de koolplant.

Afb. 19Wortels en ondergronds stengeldeel, zwaar door de maden van de koolvlieg
aangetast.
De tegen de koolvlieg best werkzame insekticiden bleken trichloronaat en chloorfenvinfos te zijn. Andere goed werkende middelen waren: chloorpyrifos, carbofuran
en bromofosethyl.
Invloed op de opbrengst
In de proeven werd meestal met rodekool gewerkt, omdat dit één van de meest
aangetaste koolsoorten is en de opbrengst ervan eenvoudig te bepalen is. Reeds
vanaf 1967 werd opgemerkt, dat de verschillen in opbrengst tussen onbehandelde
en behandelde objecten zeer klein waren. In enkele proeven waren de opbrengstverschillen statistisch onbetrouwbaar, ondanks het feit, dat er grote verschillen
waren in aantasting. De volgende factoren zijn ongetwijfeld van invloed op de
opbrengst van het koolgewas.
- Als jonge planten door koolvliegmaden worden aangetast, hebben zij van de
ontstane beschadiging meer te lijden dan oudere planten met dezelfde beschadiging.
- Oudere koolplanten met een stevige, goed uitgegroeide ondergrondse stengel
schijnen geen of weinig last te hebben van een koolvliegaantasting.
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- De indruk bestaat, dat koolplanten die in een goed vochtige grond staan, minder
last hebben van een koolvliegaantasting dan planten die in droge grond staan.
Bij een zware aantasting vormt de koolplant boven de aangetaste plek adventiefwortels. Komen deze in een droge grond terecht, dan is de kans groot dat de
plant verwelkt en afsterft. Komen de wortels daarentegen in vochtige grond, dan
zullen ze aanslaan en vocht en voedsel naar de bovengrondse delen zenden,
zodat de plant zich kan herstellen.
Om een antwoord te vinden op de vraag of een regelmatige beregening van het
koolgewas een grotere invloed zou hebben op de opbrengst dan een bestrijding
van de koolvlieg, werd in 1977 een proef uitgevoerd om te onderzoeken wat de
invloed is op de opbrengst van rode kool van:
a een geadviseerde plantvoetbehandeling met trichloronaat-granulaat in een dosering van 1 gram per plant;
b beregenen t.o.v. drooghouden van het koolgewas.
Twee maal per week werd er gedurende ongeveer een uur beregend. Tijdens regen
en beregening werden rolkappen over de droge veldjes gerold,zodat het koolgewas
in die veldjes geen water van boven kreeg. De proef werd uitgevoerd op lichte
zavelgrond te Alkmaar. De data van planten en behandelen waren respectievelijk 27
en 29 april. Het oogsten van de kool en het rooien van de stronken ten behoeve van
de aantastingsbepaling had plaats op 18juli. In tabel 28 zijn de belangrijkste resultaten vermeld.
Tabel28. Resultaten van een proef voor de bestrijding van de koolvlieg in rodekool
in 1977te Alkmaar.
Object

taste planten
Nat + trichloronaat
Nat, onbehandeld
Droog + trichloronaat
Droog, onbehandeld

M<srktbare kolen

°/o matig en

3,3
98,3
3,3
98,3

aantal
78
81
32
40

gewicht in kg
128,0
127,9
40,0
40,0

Duidelijk is te zien. dat trichloronaat de aantasting door de koolvlieg in sterke mate
vermindert, zowel in het beregende als in het droge object. Wat de opbrengst
betreft zijn alleen de verschillen tussen de beregende en de droge objecten
betrouwbaar. De beregende objecten gaven ongeveer twee maal zoveel marktbare
kolen als de droge objecten, terwijl het gewicht van de kolen in de beregende
objecten ongeveer drie maal zo hoog was.
Het gebruik van trichloronaat had geen invloed op de opbrengst van dit rodekoolgewas, ondanks het uitstekende behandelingseffect tegen de koolvlieg. Verwacht
wordt dat in het algemeen deze resultaten zullen gelden voor alle sluitkoolsoorten.
Voor spruitkool is de mening, dat een behandeling tegen de koolvlieg bij de plantvoet wel gewenst is, omdat anders uit de koolvliegpopulatie, die zich bij de plantvoet in de grond ontwikkelt, vliegen hun eieren later kunnen afzetten op de spruiten
boven in de plant. De zich hieruit ontwikkelende maden kunnen de spruiten ernstig
aantasten.
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Onkruidbestrijding in vollegrondsgroenten
Het ontwikkelen van gewasbeschermingsmiddelen is over het algemeen een langdurige en kostbare zaak; tot op dit moment is er al zo'n 6tot 9jaar en een kosteninvestering van + 30 miljoen gulden mee gemoeid. Dit heeft tot gevolg dat er over
het algemeen weinig animo bestaat om voor vollegrondsgroentegewassen met een
klein areaal nieuwe middelen te ontwikkelen. Bij veel van deze gewassen is men
aangewezen op herbiciden die voor andere gewassen zoals bieten, aardappelen,
maïs en graan zijn toegelaten of in ontwikkeling zijn. Mede dankzij het vele onderzoek dat de laatste 20 à 25 jaar is verricht, kan nu in vrijwel alle groentegewassen
gebruik worden gemaakt van herbiciden.
Door veranderingen in teeltmethoden (ter plaatse zaaien, planten in "open" gaten,
aanaarden en plasticafdekking) en het beschikbaar komen van nieuwe rassen dient
door voortgaand onderzoek te worden nagegaan welke invloed deze veranderingen
hebben op de onkruidbestrijdende werking en de selectiviteit voor het betreffende
gewas.
Ook de verschuiving van een aantal groentegewassen naar de akkerbouwbedrijven
brengt consequenties met zich mee, omdat men daar veelal andere onkruidsoorten
aantreft, die door de reeds voor het betreffende gewas toegelaten herbiciden minder goed of slecht worden bestreden. Een ander aspect is de persistentie van de
herbiciden. Dit speelt vooral een rol bij de gewassen met een korte groeiduur;
gewassen die hierna worden geteeld mogen geen nadelige gevolgen ondervinden
van de in het eerste, kort groeiende gewas gebruikte herbiciden.
In een aantal gewassen waar de onkruiden niet of onvoldoende met chemische
middelen kunnen worden bestreden, werden in 1977 door het PAGV proeven genomen.
Stamslaboon
De toegelaten herbiciden in dit gewas geven niet altijd het gewenste resultaat.
Ivorin (dinoceb-acetaat/monolinuron) kan, als het vóór opkomst op een vochtige
grond wordt gespoten, een zeer goede onkruidbestrijding geven; krijgt men echter
kort na de toepassing veel neerslag, dan is schade aan het gewas door inspoeling
van het middel niet uitgesloten. Op de lichte gronden worden zo laag mogelijke
doseringen gebruikt om de schade te beperken. Dit gaat ten koste van de onkruidbestrijdende werking. Op humusrijke gronden waar de hoogste dosering is toegestaan, wordt veel van het middel geïnactiveerd, waardoor de onkruidbestrijding
eveneens tegenvalt. Het effect van Ivosit (dinoceb-acetaat) berust hoofdzakelijk op
contactwerking.
In een proef op de PAGV-tuin te Alkmaar, waarin 8 gangbare rassen werden getoetst op hun gevoeligheid voor enkele herbiciden, vertoonde het object waarin
Ivosit werd toegepast in het slaapstadium in een dosering van 3 kg per ha bij alle
rassen een slechtere stand van het gewas. Dit kwam bij de oogst tot uiting in een
lagere opbrengst. Bovendien was de onkruidbestrijding slecht.
Ivorin gaf zelfs bij de hoogste dosering van 7Vi kg per ha op deze lichte, humusrijke
grond geen schade en een uitstekende onkruidbestrijding. Bij wiskundige verwerking van de gegevens bleek Ivosit significant slechter dan Ivorin en het on78
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Afb. 20 Verschil in rasgevoeligheid van stamslabonen bij gebruik van verschillende
onkruidbestrijdingsmiddelen.
behandelde object. In afb. 20 worden enkele resultaten van dit onderzoek weergegeven.
Naast genoemde middelen werd ook bentazon, dat al enkele jaren in onderzoek is
bij stamslabonen, getoetst. De resultaten uit voorgaande proeven waren niet altijd
even succesvol door rasverschillen m.b.t. de gevoeligheid voor dit middel. In 1977
werden met toepassing van enkele doseringen en behandelingstijdstippen hoopgevende resultaten verkregen. De onkruidbestrijding was goed; alleen grassen
werden door dit middel niet bestreden. Er werd geen schade aan het gewas waargenomen, ook werden de opbrengsten niet in negatieve zin beïnvloed. Met deze
resultaten als achtergrond ziet het er naar uit dat bentazon mogelijkheden biedt in
stamslabonen.
Augurk
Bij de teelt van augurken dient thans rekening te worden gehouden met ter plaatse
zaaien op percelen, die voor machinale oogst zijn bestemd. Bladex (cyanazin) is
toegestaan bij augurken die worden uitgeplant. Deze toepassingsmogelijkheid is
niet zondermeer door te trekken naar ter plaatse gezaaide augurken. Bij het uitplanten wordt de plant nl. beschermd door het humusrijke perskluitje. Uit onderzoek is gebleken, dat enige bescherming van ter plaatse gezaaide augurken nodig
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is. Schade door Bladex treedt vooral in een j o n g s t a d i u m (kiemplant) op.
Bij ter plaatse gezaaide augurken kan men de meeste schade verwachten op h u musarme, lichte g r o n d e n . Door toepassing van cyanazin 14 dagen vóór het zaaien
of door bij b e s p u i t i n g na het zaaien een band van ca. 10 cm breedte o n b e s p o t e n
te laten, kan schade aan de plantjes w o r d e n voorkomen. Door de vroege toepassing
zal het bestrijdingseffect niet altijd voldoende zijn o m het veld tot aan de oogst
onkruidvrij te h o u d e n . W a n n e e r hergroei van onkruiden optreedt vóór de o p k o m s t
van de augurken, is een b e s p u i t i n g met paraquat of. als er geen grassen voork o m e n , met diquat mogelijk.
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Verder is gebleken dat na de o p k o m s t van het gewas bentazon, in het 1e en 2e
echte b l a d s t a d i u m g e s p o t e n , een mogelijkheid t o t o n k r u i d b e s t r i j d i n g biedt. Dit is
een c o n t a c t m i d d e l dat niet tegen grassen werkt.
Op grond van de uit het onderzoek verkregen resultaten mag w o r d e n verwacht, dat
binnen enkele jaren voor ter plaatse gezaaide augurken een betrouwbare en legale
toepassing van herbiciden mogelijk zal zijn.
Kroot
In dit gewas werd w e d e r o m m e t a m i t r o n getoetst, dat sinds 1974 in onderzoek is bij
kroten. Het onderzoek liep parallel aan de toetsing van dit herbicide in suikerbieten.
In de tot nu toe g e n o m e n proeven is m e t a m i t r o n bij toepassingen zowel vóór als
na o p k o m s t van het gewas volkomen veilig in elk stadium van het gewas. Het heeft
een goede contact- en b o d e m w e r k i n g op de onkruiden. Alleen als de onkruiden op
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het moment van spuiten te groot zijn is het bestrijdingseffect minder, vooral als veel
witte ganzevoet (Chenepodium album) voorkomt. In dat geval moet het middel in
combinatie met fenmedifam worden gespoten.
Metamitron is nog niet toegelaten in bieten en kroten door het ontbreken van
enkele gegevens betreffende afbraak van het produkt in de bodem. Het is op dit
moment niet zinvol en ook niet noodzakelijk, verder onderzoek te doen naar de
toepasbaarheid van metamitron.
Schorseneer
De oppervlakte met schorseneren breidt zich enigszins uit. Een direct gevolg hiervan is een toenemende vraag naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden.
Ofschoon er regelmatig onderzoek is gedaan,zijn er maar weinig middelen toegelaten. Dit komt omdat de teelt uitsluitend wordt uitgeoefend op de lichtere gronden,
waar de kans op schade aan het gewas groot is. Het enige toegelaten middel in
schorseneer was chloorprofam, dat zowel kort na het zaaien als tot één maand na
de opkomst van het gewas mag worden toegepast.
Simazin had reeds een toelating in schorseneer voor zaadteelt en mag in 1978 ook
worden toegepast in schorseneren voor consumptie. Dit betreft een toepassing na
opkomst in een dosering van 0,50 tot 0,75 kg per ha als het gewas 4 à 6 cm hoog
is. In 1977 werden verder enkele herbiciden beproefd die waarschijnlijk perspectief
bieden, maar waarmee verder onderzoek noodzakelijk is. Een bijkomstigheid is dat
in dit gewas veel onkruiden voorkomen die tot dezelfde plantenfamilie behoren
(knopkruid, kamille en kruiskruid) en daardoor moeilijk te bestrijden zijn in schorseneren.
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ONDERZOEK IN DE REGIO'S
Algemeen
Bij de integratie van PA en PGV zijn de activiteiten ten behoeve van het onderzoek
in de regio's in beide sectoren gebundeld in de afdeling Onderzoek in de Regio's.
Taak. doel en werkwijze hiervan zijn op geheel dezelfde leest geschoeid als van de
gelijknamige afdeling van het voormalige PA. Met de besturen van de proeftuinen
is afgesproken, het onderzoekprogramma op dezelfde manier te plannen als bij de
proefboerderijen. Hiertoe zijn in de loop van het jaar enkele werkbesprekingen
belegd. Geconstateerd mag worden dat de intentie van de proeftuinen hierbij zonder meer positief is te noemen. Een vertragende factor vormt helaas het feit dat er
slechts op één van de vier betrokken proeftuinen een gestationeerde medewerker
van het PAGV is. Aan de besturen van proeftuinen is verzocht een adviseursplaats
voor het PAGV in het bestuur van de proeftuinen op te nemen, hetgeen inmiddels
is gerealiseerd bij de proeftuinen te Wieringerwerf, Vierpolders en Venlo (Meterikse-veld).
Op een bijeenkomst te Bergen op Zoom met vertegenwoordigers van de Nederlandse Suikerindustrie, 1RS,PAGVen de besturen van de regionale onderzoekcentra
voor de akkerbouw is besloten tot een hechtere samenwerking tussen het 1RS en
de regionale onderzoekcentra wat betreft het suikerbietenonderzoek. Als basis voor
deze samenwerking geldt een daartoe opgestelde nota. In dit kader is de directie
van het 1RSlid geworden van de Programmeringscommissie voor de Akkerbouw en
heeft de Suikerindustrie toegezegd per 1-1-1978 een jaarlijkse subsidie te verstrekken aan de betreffende proefboerderijen naar rato van de oppervlakte suikerbieten
in de regio's en de aantallen en aard van de proeven met dit gewas, zoals opgenomen in de officiële onderzoekprogramma's van de proefboerderijen. Deze regeling heeft in principe een voorlopig karakter.
In de 14e vergadering van de Programmeringscommissie voor de Akkerbouw is uitgebreid van gedachten gewisseld over de methoden van doorstroming van onderzoekresultaten naar de voorlichting en de praktijk. Vrij algemeen bleek men
voorstander van een systeem waarbij de resultaten van de proeven, uitgevoerd door
de proefboerderijen, snel en op een directe wijze ook aan de praktijk worden
meegedeeld. De taak van de voorlichting tot het formuleren van een gerichte, aangepaste voorlichtingsboodschap, zowel landelijk als regionaal, blijft hierbij onverkort gehandhaafd en noodzakelijk.

Onderzoek

Bij de voorstellen en suggesties voor nieuw onderzoek zijn de volgende onderwerpen als prioriteiten naar voren gekomen:
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Akkerbouw
- Gezondheidstoestand van het aardappelpootgoed met als accent de bestrijding
van het YN-virus.
- Teeltoptimalisatie bij tarwe en gerst; bemestingsregime en ziektebestrijding.
- Profielverbeteringen c.q. losmaken van de ondergrond in verband met beworteling, lucht- en vochthuishouding.
- Afbraaksnelheid, mineralisatie en restwerking van diverse organische meststoffen; ook in relatie tot milieu-aspecten.
- Uitbreiding N-profielonderzoek tot meerdere, veelal wat "kleinere" gewassen.
- Zaaibedbereiding voor suikerbieten, met name op lichtere gronden.
- Combinatiemogelijkheden van rijenafstanden bij aardappelen met normalisatie
op 1 2 / Ï en 15 cm.
Groenteteelt
- Vervroeging diverse groentegewassen m.b.v. plastic folie; opkomstversnelling
en verbetering door smal plastic folie; opkweek van plantmateriaal.
- Continuteelt bij een aantal gewassen.
- Witlofwortelteelt: rijpheidsbepaling en bewaring van de wortel.
- Bestrijding wortelschimmels: systemische fungiciden, resistente rassen.
- Teelt en introductie van nieuwe gewassen.
- Plantaantallen in verband met kwaliteit en sorteringseisen.
- Bestrijding van "hardnekkige" ziekten en plagen bij met name sla en prei, de
ziekten in de kleine(re) gewassen en meer algemeen de bestrijding van
aardrupsen.
Mede op grond van bovenstaande prioriteiten en reeds in 1976gemaakte afspraken
zijn in 1977 de volgende nieuwe regionale proeven aangelegd:
Proefboerderij Rusthoeve. Vergelijking buitenlandse wintertarwerassen i.v.m. de
bakkwaliteit; opbrengstvergelijking van de gewassen wintergerst, wintertarwe en
winterrogge; zaaitijden bij wintertarwe; vervroeging teelt vroege aardappelen door
het afdekken van de aardappelruggen met plastic; zaaizaadhoeveelheden bij vlas;
stikstofhoeveelheden op bruine bonen.
Proefboerderij Westmaas. Beregening en zaaidiepte bij winterpeen; stikstofbemesting op spruitkool in relatie tot de N-voorraad in de grond; het vaststellen
van schade veroorzaakt door wilde ganzen in wintertarwe.
Proefboerderij Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve. Effect van MCPA op het
ontstaan van doorwas in consumptie-aardappelen; voorbehandeling van pootgoed;
stikstofhoeveelheden op vlas in relatie tot het N-gehalte van de grond; invloed van
bespuiting met minerale oliën op de uitbreiding van YN-virus.
Proefboerderij De Kandelaar. Invloed van N-hoeveelheden en N-deling op haver in
relatie tot het N-gehalte van de grond; invloed van bespuiting met minerale oliën
op de uitbreiding van YN-virus.
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Proefboerderij Ebelsheerd. Invloed zaaitijd en herfst-, voorjaarsstikstofbemesting op
de opbrengst van wel/niet erucazuurarme winterkoolzaadrassen; plantaantallen bij
suikerbieten; zaaimethoden bij wintertarwe; invloed stikstofbemesting op het eiwitgehalte van wintertarwe; onkruidbestrijding in blauwmaanzaad.
Proefboerderij Geert Veenhuizenhoeve. Invloed zware vorenpakkers op zaaibed suikerbieten; invloed van bespuiting met minerale oliën op de uitbreiding van YN-virus.
Proefboerderij A. G Mulderhoeve. Bewaarbaarheid in de herfst van nieuwe fabrieksaardappelrassen; hoeveelheden/-tijdstippen van toediening op Digitalis lanata; invloed zware vorenpakkers op zaaibed suikerbieten.
Proefboerderij Kooyenburg. 4 zaaizaadhoeveelheden wintertarwe bij 2 zaaimethoden; rijenbemesting met fosfaat bij suikerbieten.
Proefboerderij Wijnandsrade. Voorjaarsgrondbewerking en zaaien van suikerbieten
op lössgronden.
Proeftuin Noord-Brabant te Breda. Opkweek plantmateriaal van snijbonen in plastic
pot en perskluit; bedekking met plastic folie tot begin bloei bij peulen; continuteeltproef met ijsbergsla; bewaring witlofwortels bij 0-1°C en 3-4°C; rassenproef
witlof voor trek zonder dekgrond; bedekking met plastic folie bij stamslabonen,
radijs en bloemkool; rassenproef asperge; plantafstanden van 20,32Vi en 45 cm in
de rij bij asperge; continuteelt bloemkool (planttijden en rassen); continuteelt koolrabi; continuteelt rettich.
Proeftuin Ens. Koelen van witlofwortels voor vroege trek; standdichtheid witlofwortels voor vroege trek; plantverband bij late spruitkool i.v.m. ziektebestrijding; ziektebestrijding bij schorseneren; teeltproef bij waspeen.
Proeftuin Helden/Meterik. Rassenproef stokslabonen en snijbonen; rassenproef
courgette; plantmethodenproef bij prei; rassenproef met knolvenkel; bedekking
met plastic folie van verschillende breedtes bij diverse gewassen; zaaitijdenproef
met zomerprei.
Proeftuin Sappemeer. N-P-K-bemesting bij witlof; rassenvergelijking witlof voor
trek in containers; rassenproef kropsla.
Proeftuin Vierpolders. Geen nieuw regionaal onderzoek gestart onder meer door het
mogelijke vertrek van de proefveld-assistent.
Proeftuin Wieringerwerf. Plantafstanden bij andijvie in de zomerteelt; continuteelt
met 7plantdata bij Chinese kool; plastic bedekking bij winterpeen; plantgetallen bij
witlof voor de extra vroege en vroege trek.
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Aantal proeven
Voor wat betreft de overdraagbaarheid van de resultaten en de interpretatie van de
verschillen tussen behandelingsobjecten bij de akkerbouwproeven kan 1977 als een
goed proefjaar worden beschouwd. Vele proeven gaven leerzame en interessante
resultaten te zien. Hierbij moet worden aangetekend dat met name bij tarwe door
het optreden van gele en bruine roestepidemieën de resultaten van een aantal
proeven wel zijn beïnvloed. Dit geldt bij dit gewas ook voor de koele vochtige en
daardoor lange afrijpingsperiode en de relatief late oogstdata. Dit kan leiden tot
een vertekend beeld van bepaalde verschillen.
In tabel 29 zijn gegevens vermeld van de regionale akkerbouwproefboerderijen met
het overzicht van de aantallen proeven die zijn uitgevoerd. Tevens is hierbij de
geaardheid van de proeven aangegeven, nl. landelijk-, regionaal- en integratieonderzoek (proeven in samenwerking met anderen). De verschillen ten opzichte van
vorig jaar zijn gering.
Aangezien de proeftuinen een functie vervullen zowel voor de groenteteelt als voor
een andere tak van tuinbouw (zie tabel 30) is het vrijwel niet mogelijk om voor alle
proeftuinen een indruk te geven van de voor de vollegrondsgroenteproeven beschikbare mankracht. Bovendien maken verschillende proeftuinen gebruik van losse
arbeidskrachten. Bij de beschikbare oppervlakte vollegrondsgroente moet opgemerkt worden dat een bepaald (variabel) areaal meerdere keren (inclusief proeven) per jaar zal worden beteeld.
Ontwikkelingen
Op 24 mei is het nieuwe bedrijfsgebouw van de proefboerderij Rusthoeve officieel
geopend door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, de heer dr C. Boertien.
Het betreft een modern complex met o.a. goede voorzieningen voor het onderzoek
en een aardappelbewaringscapaciteit van 800 ton. Een gedeelte van het gebouw is
bestemd als werk- en bewaarruimte ten dienste van de Stichting Nederlandse Uien
Federatie te Middelharnis. Per 1juli is de bedrijfsleider, de heer L. bij de Vaate, met
pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door de heer A. G. Ebbens, voordien assistent
-bedrijfsleider op de Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve.
De proefboerderijen Westmaas en Rusthoeve ontvangen nu ook een financiële bijdrage van deWestbrabantse akkerbouw. Door twee adviserende leden is dit gebied
nu ook in het bestuur van Westmaas vertegenwoordigd; Rusthoeve kende de vertegenwoordiging in het bestuur van deze zijde reeds vanaf zijn oprichting.
Op de Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve is de heer P. J. Goedbloed, voormalig
medewerker van de Oostwaardhoeve, aangesteld als assistent-bedrijfsleider.
De proefboerderij De Kandelaar is nauw betrokken geweest bij de uitvoering van de
nationale demonstratie over schoffelen en rijenspuiten in suikerbieten. Bovendien
is op dit bedrijf een regionale demonstratie krielkneuzen gehouden.
Sinds 1977 behoort ook proefboerderij De Waag te Creil officieel tot de erkende
regionale proefboerderijen. Dit bedrijf maakt deel uit van het regionale onderzoekcentrum voor de akkerbouw in de IJsselmeerpolders^en vervult een belangrijke
onderzoekfunctie ten behoeve van de zeer lichte gronden in dit gebied. Op dit
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bedrijf is een regionale demonstratie looftrekken bij pootaardappelen gehouden.
Op de proefboerderij Feddemaheerd is een landelijke demonstratie looftrekken bij
pootaardappelen gehouden.
De proefboerderij Ebelsheerd raakt thans betrokken bij de in uitvoering zijnde werken van de ruilverkaveling „Beerta". In verband hiermee is bij de langjarige proef
over het inwerken van graanstro één van de twee grondbewerkingssystemen komen
te vervallen. De essentie van de proef heeft daardoor niet aan waarde ingeboet, ook
niet in statistisch opzicht.
De proefboerderijen Geert Veenhuizenhoeve, A. G Mulderhoeve en Kooyenburg
hebben ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de aardappelopslagbestrijding
en het op het veld verpulveren van veenkluiten, die zeer storend zijn gebleken bij
het procédé van de zetmeelwinning. Zij zijn actief betrokken bij de aanpassing en
verbetering van de machines.
Op de proefboerderijen Vredepeel en Wijnandsrade zijn belangrijke investeringen
doorgevoerd met het oog op modernisering en aanpassing van de mechanisatie.
Vooral betreft het hier zwaardere trekkers, grondbewerkingswerktuigen en maaidorsers, tevens geschikt voor de proefvelden, met een relatief grote capaciteit.
De proeftuin te Breda is sinds 1januari 1977 vergroot met 5 ha, gepacht voor de
duur van 8 jaar; hiervan wordt 4 ha benut voor de vollegrondsgroenteproeven. In
augustus wordt voor de tuinders meestal een "open dag" georganiseerd om de
proeven te bezichtigen.
In Limburg is als opvolger van de proeftuin te Helden bij Venlo, de nieuwe tuin Het
Meterikse Veld te Meterik in gebruik genomen en op 7juni officieel geopend door
ir A. de Zeeuw, Directeur-Generaal voor de Landbouw en de Voedselvoorziening.
Behalve als proeftuin voor vollegrondsgroenten fungeert deze proeftuin tevens als
regionaal onderzoekcentrum voor de fruit- en de boomteelt ten behoeve van het
zuidoostelijke zandgebied.
Bij de proeftuin te Enswerden voorbereidingen getroffen om een geconditioneerde
witloftrekruimte te bouwen voor het forceren van witlof met en zonder dekgrond.
Om nieuwe rassen en teeltmethoden te kunnen demonstreren is dit voor deze
belangrijke teelt in het Noord-Oosten van het land van groot belang.
Op 23 november hebben de proeftuin Sappemeer samen met het Consulentschap
voor de Tuinbouw voor Noord-Oost Nederland, het PAGV en drie zaadfirma's een
spruitkooldag georganiseerd om de diverse rassenproeven in Kloosterburen te bezichtigen.
De proefveldassistent van de proeftuin Vierpolders, de heer A. Huizer, verliet per
1-8-1977de dienst, waardoor het onderzoek op verschillende punten in het gedrang
kwam. Aanstelling van een nieuwe medewerker kon helaas in 1977 nog niet worden
gerealiseerd.
Op 11 februari is op de proeftuin te Wieringerwerf een open dag gehouden, speciaal gericht op de bewaring van Produkten in stapelkisten. Verschillende merken
stapelkisten (opzetboxcontainers), heftrucks, etc. werden gedemonstreerd.

Vervroeging van vroege consumptie-aardappelen (RH 473)
Het vervroegen van vroege consumptieaardappelen met behoud van opbrengst kan

aantrekkelijk zijn omdat voor zeer vroege aardappelen een hoge prijs verwacht mag
worden. Verondersteld is dat de vrij lage bodemtemperatuur in het voorjaar een
remmende invloed heeft op de beginontwikkeling van de aardappel. Daarom is
getracht door afdekking van de ruggen een hogere temperatuur in de bouwvoor te
bereiken. Hiertoe werd gewerkt met geperforeerd, doorschijnend plastic; 1,70 m
breed en 0,02 mm dik, in vergelijking met de normale teeltmethode zonder afdekking. Beide objecten werden op drie tijdstippen gerooid, te weten 8, 17 en 24 juni.
De proef is aangelegd op kalkrijke lichte zavel te Sint Annaland (Tholen) met het
ras Doré. Het pootgoed was mooi voorgekiemd en op 16 maart met een
halfautomatische pootmachine gepoot. Kort na het poten zijn de ruggen in één
bewerking opgebouwd. Op 21 maart is het onkruid bestreden op vrij natte grond.
Op dezelfde dag is ook het plastic aangebracht, dat aan de randen met grond is
vastgelegd. Per baan plastic werden twee ruggen (75 cm afstand) afgedekt.
De aardappelen van het bedekte object stonden op 13 april al mooi boven; op 19
april was het gewas 8 cm hoog. Wel was er op die dag wat vorstschade aan de
bladeren die tegen het plastic gedrukt stonden. Op 19 april kwamen de eerste
planten boven van het onbedekte object; op 25 april stond er ca. 70% van de
planten. Toen was het gewas van het bedekte object al 13 cm lang en was er van
vorstschade weinig meer te zien. Inverband met het aanhoudend koele, buiige weer
is het plastic pas op 5 mei verwijderd; de planten waren toen 15 à 20 cm lang. Na
het weghalen van het plastic is een tijdelijke stilstand in de groei van het loof
opgetreden. De planten van het bedekte object bleven gedurende de verdere groei
duidelijk ouder, de kleur was lichter en het blad smaller, terwijl het loof eerder uit
elkaar viel. De niet bedekte aardappelen groeiden normaal door met fris donkergroen blad en bereikten op ca 24juni ongeveer dezelfde loofontwikkeling als in
het bedekte object.
Tabel 31 geeft een overzicht van de bodemtemperatuur. Deze is gemeten op de
plaats van de pootaardappel in de rug, ca 13 cm beneden de top van de rug.

Tabel 31. Gemiddelde bodemtemperatuur in °C.
Objecten

19 april

Afgedekt
Niet afgedekt

15,7
9,1

1

25 april
13,2
8,7

28 april
13,5
8,2

5 mei'

24 mei

13,9
10,2

13,2
13,4

gemeten vóór het afnemen van het plastic

Uit de cijfers blijkt een duidelijk hogere temperatuur in de aardappelruggen bij het
afdekken, vooral na enige uren zonneschijn, zoals op 19 april, maar ook bij regenachtig fris weer en bedekte lucht (overige waarnemingsdata).
In afb. 22zijn de opbrengsten gegeven. Hieruit blijkt dat op 8juni al een opbrengst
van 16ton per ha > 35 mm werd gehaald bij afdekken met plastic, tegenover bijna
8 ton per ha bij niet afdekken. Er blijft een groot verschil tussen beide objecten tot
24 juni. Opgemerkt moet worden dat het gedurende de groei koel, buiig en weinig
zonrijk was, waardoor een zeer groot effect van het afdekken met plastic is verkregen. Het systeem van afdekken met één plasticbaan voor twee aardappelruggen
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bleek ondanks zorgvuldig vastleggen vande randen metgrond, zeer windgevoelig.
Dit iswel het meest urgente probleem dat bij toepassing op praktijkbasis omeen
oplossing vraagt.

ton/ha
30

I-totaal
I->28mm
25

II-totaal
««» II->35 mm

20-

15I

- afdekken met p l a s t i c

I I - n i e t afdekken met p l a s t i c

10'

5-

jum

1

17 j u n i
rooidata

Afb. 22 Opbrengstverhoging bij vroege consumptie-aardappelen,
dekken met plastic.

90

24 juni

verkregen bij af-

Ontsmetting van pootaardappelen tegen Rhizoctonia
(Kl 332)
In dit onderzoek werd ter bestrijding van Rhizoctonia bij pootgoed- en consumptieteelt een poedervormig middel kort vóór het poten toegediend in vergelijking met
kwikontsmetting. Daartoe werd in 1977 op de proefboerderij DeWaag op een lichte
zavelgrond een proef aangelegd in drie herhalingen met Bintje E, 40/45 mm. De
pootdatum was 5 april. De ontsmettingsmethoden waren:
a kwik. Aardisan - 0.3% oplossing, 5 min. methode op 23 november 1976;
b kwik, Aardisan - 0,3% oplossing, 5 min. methode op 8 februari 1977;
c Bavistin M - poeder - 3 g/kg knollen, bij het poten;
0 onbehandeld.
Het pootgoed was licht bezet met Sclerotien en verder vrijwel blank. Bij het
ontsmetten op 23 november waren de knollen nog in kiemrust, op 8 februari verkeerden ze in het zogenaamde "witte-puntjesstadium". Bij het poten was het pootgoed van de objecten a, c en 0 mooi afgehard met kiemen van 2-2Vi cm. Bij object
b waren de kiemen 1 Vz-2 cm en goed afgehard met enkele "dode" ogen.
De opkomst van de objecten a en 0 was ca. 3 dagen vroeger dan van object b en
6 dagen vroeger dan van object c. Deze verschillen kwamen ook in de regelmaat van
stand en beginontwikkeling naar voren; later werden ze geleidelijk aan geringer. De
loofontwikkeling was wat te zwaar, waardoor eind juli het gewas geheel ging legeren. Bij het pootgoed is op 13 juli het loof doodgespoten. Het pootgoed is op 29
juli gerooid en de consumptie-aardappelen op 26 augustus. In tabel 32 wordt de
beoordeling gegeven van de Rhizoctonia-aantasting.
Tabel 32. Beoordeling aantasting door Rhizoctonia in aantallen - procenten.
Object

A
B
C
0

kwik .vroeg"
kwik „laat"
Bavistin M-poeder
onbehandeld

Pootgoed

Consumptie

vrij

licht

matig

zwaar

vrij

licht

matig

zwaar

47
54
48
38

7
7
12
11

29
22
24
29

17
17
16
22

23
10
11
10

23
34
22
20

36
37
47
46

18
19
20
24

Uit deze tabel blijkt dat de knollen ernstig door Rhizoctonia zijn aangetast, vooral
bij de consumptieteelt. Bij pootgoed zijn de verschillen tussen de middelen gering,
wel is onbehandeld duidelijk slechter. Bij de voor consumptie gerooide aardappelen
blijkt kwik "vroeg" beter te zijn dan kwik "laat" en Bavistin M. Deze laatste twee
middelen zijn nauwelijks beter dan onbehandeld. De aantasting was in 1977 ernstiger dan in de paar jaren daarvoor. Aangezien bij het ontsmetten is uitgegaan van
vrijwel blank pootgoed, moet de schimmel zich vanuit de grond beter hebben kunnen ontwikkelen en verbreiden dan normaal het geval is. In tabel 33 zijn de opbrengstresultaten vermeld.
Van de ontsmette objecten is de opbrengst voor kwik "vroeg" duidelijk het hoogst,
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ten opzichte van Bavistin M zelfs 14%. Dit ongunstige resultaat met het laatste
middel is niet in de voorafgaande jaren gebleken,zodat hier sprake kan zijn van een
jaareffect, wellicht samenhangend met de fysiologische ouderdom van het pootgoed. Uit de sortering blijkt dat het object Bavistin M fijner is dan de overige
objecten. Bij consumptie-aardappelen is het opbrengstverschil bij Bavistin M
teruggelopen tot 5°/o. Bij de overige objecten zijn de verschillen tussen pootgoed
en consumptie gering.

Tabel 33. Opbrengsten in kg per are bij pootgoed en consumptie; De Waag1977.
Pootgoed
Object

sortering in procenten
<28 mm

A
B
C
O

kwik „vroeg"
kwik .laaf
Bavistin M-poeder
onbehandeld

Consumptie

5,2
5,9
5,8
4,4

28/35
mm
13,3
13,9
16.7
12,2

35/45
mm
51,6
51,2
57,1
49,6

totaal
^
kg/are
a
>45 mm

29,9
29,0
20,4
33.8

381
356
327
381

re

100
93
86
100

totaal
kg/are
M
537
501
501
525

102
95
95
100

Inwerken van graanstro op kleigrond (EH 54)
Bij lage graanstroprijzen is binnenhalen van stro niet lonend. Omdat verbranden
van stro op grote schaal niet aan te bevelen is, wil de praktijk graag weten in
hoeverre verhakseien en inwerken mogelijk is. Tevens is het van belang te weten
wat het gevolg van een langdurige strobemesting is op het produktieniveau en de
structuur van de grond. Daartoe is in 1972 onderzoek gestart op de proefboerderij
Ebelsheerd, waarbij gekeken is naar de volgende aspecten:
- vertering van het stro onder invloed van groenbemesters
- wijze van in de grond brengen en grondbewerking
- invloed van een langdurige strobemesting op vruchtbaarheid en structuur van de
grond.
Groenbemesters en de vertering van stro
In de proefjaren is gebleken dat op deze zware kleigrond een groenbemester, gezaaid als ondervrucht of als navrucht. zich onvoldoende ontwikkelt. Hiervan kan
daarom weinig positiefs op de vertering van het stro verwacht worden.
Grondbewerking en de vertering van stro
Uit onderzoek waarin IB, IMAG en PAGV hebben samengewerkt met betrekking tot
systemen van grondbewerking is gebleken dat voor een vlotte en goede vertering
van het stro een ondiepe grondbewerking direct na het strohakselen vereist is. Een
diepe hoofdgrondbewerking in de herfst kan voor de groei en ontwikkeling van het
volggewas echter niet gemist worden.
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Langdurige strobemesting en de vruchtbaarheid van de grond
Voor dit onderdeel is in 1972 een proef aangelegd met de volgende objecten in drie
herhalingen (split plot):
- Inwerkmethoden stro: - M1 -stoppelploegen, 10cm werkdiepte, gevolgd door
een bewerking met de rotorkopeg.
- M2 -frezen, 10 cm werkdiepte.
- Strofrequenties:
S1 - elk jaar stro inwerken
52 - geen stro inwerken
53 - stro inwerken in de herfst van 1972, 1974, 1976
54 - stro inwerken in de herfst van 1973, 1975, 1977.
- Stikstoftrappen:
bij elk object 0, 35, 70, 105 en 140 kg N per ha.
Op deze proef is elk jaar wintertarwe geteeld om zo snel mogelijk een antwoord te
vinden op de gestelde vragen. Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten, is het
zinvol om de voorlopige resultaten over 5 jaar samen te vatten.
Structuur. Zowel in de herfst als in het voorjaar heeft het IB structuurwaarnemingen
verricht. Tussen de strofrequenties zijn geen structuurverschillen waargenomen. Bij
de grondbewerkingsobjecten bleek bij visuele beoordeling bij het frezen (M2) de
structuur het slechtst, wat door de laboratoriumbepalingen werd bevestigd. Bij het
object frezen was het poriënvolume lager en het vochtgehalte hoger. De gefreesde
grond was moeilijk te berijden.
Ziekten. Er is speciaal gelet op het optreden van de oogvlekkenziekte omdat die
voor het belangrijkste deel via de stoppelresten wordt overgebracht. In de jaren
1973 en 1974trad - ook landelijk - veel voetziekte op, in 1975veel minder en in 1976
en 1977 was de aantasting minimaal. De waarnemingen zijn gedaan bij M1,M2, S1
en S2, doch ook in 1973 en 1974 kwamen geen verschillen tussen deze objecten
voor.
Opbrengsten. De grondbewerking is wel van invloed op de opbrengst. Hoewel de
verschillen niet elk jaar duidelijk zijn, valt een vergelijking tussen de proefjaren ten
gunste van M1 (stoppelploegen - kopeggen) uit. Van het inwerken van stro is geen
positief of negatief resultaat gebleken bij de nateelt ten opzichte van het afvoeren
van stro.
Onafhankelijk van de strofrequentie is er een duidelijke stikstofreactie geweest. Uit
deze vijf proefjaren is niet gebleken dat er voor het ingewerkte stro extra stikstof
nodig was voor de nateelt wintertarwe; dit is te verklaren doordat er in de loop van
deze jaren voor wat betreft de stikstofhuishouding in de grond een evenwichtssituatie is ontstaan tussen vastlegging en mineralisatie van stikstof. In de eerste
vier proefjaren is er geen duidelijk optimale stikstofgift naar voren gekomen. In een
normale vruchtopvolging wordt aangenomen dat 180à200 kg N per ha voor wintertarwe voldoende is. De stikstofbehoefte in de proefjaren lag duidelijk hoger. In
oogstjaar 1977 is in stadium F8over de gehele proef 55 kg N per ha extra gegeven.
Toen lag de maximum-opbrengst bij het object 105 kg N. Dit gewas kon beschikken
over 90 kg (stikstof in het profiel in het voorjaar) + 105 kg N per ha in het voorjaar
+ 55 kg N in stadium F8 = 250 kg N per ha. De grotere stikstofbehoefte moet
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daarom worden toegeschreven aan de continuteelt wintertarwe, dus zoals bij deze
proeven tarwe na tarwe.

Zaaimethoden, rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden
bij zomertarwe (AGM356, KB299)
Op de proefboerderijen in de regio's oostelijk zandgebied en veenkoloniën is een
vastetandcultivator/zaaicombinatie (merk Köckerling) in gebruik. De verdeling van
het zaad en de gelijkmatigheid in zaaidiepte zijn zeer goed waardoor een regelmatige stand van de gewassen wordt verkregen. De indruk bestaat dat genoemde
zaaimethode de mogelijkheid biedt om met behoud van de opbrengst op het zaaizaad te besparen. Verder is het van belang om te weten of een geringere standdichtheid ook invloed heeft op het optreden van graanziekten en legering. Om meer
inzicht te krijgen in de invloed van zaaizaadhoeveelheden met betrekking tot de
opbrengst en het optreden van ziekten,zijn in 1977 op de proefboerderijen Kooyenburg en A. G. Mulderhoeve proeven aangelegd.
Behalve de genoemde Köckerling zaaicombinatie, die enigszins op een rijenafstand
van ± 11 cm zaait (M1), is een normale Hassia zaaimachine gebruikt, bij rijenafstanden van 11 cm (M2) en 22 cm (M3). Er zijn vier zaaizaadhoeveelheden
gebruikt, te weten 50 (Z1), 100 (Z2), 150 (Z3) en 200 kg (Z4) per hectare. De proef
is op beide proefboerderijen aangelegd in viervoud, met het ras Melchior.
In het voorjaar is het aantal planten per m2 geteld en bij de oogst het aantal aren
per m2. Bovendien is per object de zaadopbrengst in kg per are vastgesteld.
De zaaimethode (Köckerling of Hassia) heeft per zaaizaadhoeveelheid niet geleid
tot duidelijke verschillen in het aantal planten en aren per m2.
De zaaizaadhoeveelheden hebben tot grote verschillen in aantal planten per m2
geleid. In alle gevallen is 50 kg zaaizaad per ha te weinig gebleken. Bij dit object
groeide het gewas te welig en werd het zwaarder door meeldauw en afrijpingsziekten aangetast dan de tarwe in de andere objecten. Eenzelfde hoeveelheid stikstof
voor minder planten per m2 kan hiervan de oorzaak geweest zijn. In tabel 34 zijn de
opbrengstgegevens uit deze proef samengevat.
Tabel34. Gemiddelde korrelopbrengsten vanzomertarwe in kg/are bij inzaai met de
Köckerling zaaicombinatie (Mij en gewone rijenzaai op 77 (M2j en 22 cm (M3j
rijenafstand; A. G. Mulderhoeve en Kooyenburg 1977.
Gemiddelde korrelopbrengsten in kg per are

Kg zaaizaad
per hectare

50
100
150
200
Gemiddeld
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A. G. Muldf îrhoeve

Kooyenburg

M1

M2

M3

M1

M2

M3

46.0
49.4
50.5
52.9
49,7

43.0
51.2
54.7
54.0
50,7

37.2
51.5
53.4
53.1
48.8

33,0
37,3
38,7
41,4
37,6

32,2
38,0
39,0
40,2
37,4

32,7
38.1
37.4
38.4
36.6

Toepassing van rundveemengmest bij suikerbieten op
lössgrond (WR109)
Op de Zuidlimburgse akkerbouwbedrijven is het gebruik van rundvee- en varkensmengmest beperkt. De belangstelling hiervoor neemt echter snel toe. Er is
onvoldoende bekend over de betekenis van deze meststoffen voor de lössgronden,
vandaar de volgende vraagstellingen:
- wat is de invloed op het produktieniveau;
- welke hoeveelheden zijn nodig voor een optimale produktie;
- wat is de invloed op de kwaliteit van het produkt (hoge gehalten aan K, Na en
schadelijke stikstof beïnvloeden de verwerkingskwaliteit ongunstig).
Vergeleken zijn 0 (alleen kunstmest), 40, 60, 80 en 120 ton rundveemengmest per
ha. De proef is in viervoud op proefboerderij Wijnandsrade aangelegd in het ras
Monohil. De stikstofvoorraad van de grond was in het voorjaar gemiddeld 76 kg per
ha. Het drogestofgehalte van de mest was 13,7% en het org. stofgehalte 7,6%. Per
10 ton mengmest werd 28 kg N, 24 kg P205 en 80 kg K20 per ha gegeven. Er is van
uitgegaan dat de stikstof voor 50% werkt, de rest voor 100%. In tabel 35 wordt een
overzicht gegeven van de aangewende hoeveelheden N, P en K.
Tabel 35. Aangewende hoeveelheden werkzame bestanddelen per object.
Object

0 ton
40 ton
60 ton
80 ton
120 ton

Aa ngewende hoeveelheden werkzame bestanddelen
in kg per ha

Bemesting

kunstmest
mengmest
mengmest
mengmest
mengmest

N

P205

K20

144
112
168
224
336

160
96
144
192
288

320
320
480
640
960

Tabel 36 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten.
Tabel 36. Wortelopbrengst, suikergehalte en -opbrengst, en gehalten aan K, Na en schadelijke N.
Objecten

0 ton
40 ton
60 ton
80 ton
120 ton

Wortelopbrengst

kunstmest
mengmest
mengmest
mengmest
mengmest

kg/ha

rel.

56.620
57.720
59.780
59.060
59.400

100
102
106
104
105

Suikergehalte

16.13
16.00
15.89
15,74
15.06

Mg eq./100 gram suiker

Suikeropbrengst
kg/ha

rel.

K

Na

K+Na

a-amino N

9.130
9.240
9.500
9.300
8.950

100
101
105
102
98

34.4
33.3
36.3
37.7
44,8

6,1
7,0
7,4
8,3
10.2

40.5
40,3
43.7
46.0
55.0

17.7
17,9
19,4
20,5
24,8

Uit de gegevens van deze proef zijn de volgende aanwijzingen verkregen:
- een optimale wortel- en suikeropbrengst is verkregen bij 60 ton rundveemengmest per ha van de gegeven samenstelling.
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hogere giften geven gemiddeld geen verhoging van de wortelopbrengst, wel een
verlaging van de suikeropbrengst.
bij hoge mengmestgiften treedt een duidelijke verlaging van het suikergehalte
op.
naarmate er meer mengmest wordt gegeven, neemt het gehalte aan K, Na en
schadelijke stikstof toe, vooral bij 120ton per ha; dit beïnvloedt de verwerkingskwaliteit van de bieten ongunstig.

Zaai- en planttijden met ijsbergsla
Ijsbergsla is een gewas dat wat betreft de wijze van consumptie, te vergelijken is
met kropsla. Voor de Nederlandse consument is het een vrij nieuw produkt, dat iets
beter te bewaren en iets steviger is, terwijl velen het smakelijker vinden. Om een
dergelijk nieuw produkt te kunnen introduceren, moet de klant er van verzekerd zijn
dat het gedurende een lange periode te koop is. Deze voorwaarde leidt al gauw tot
een vrijwel continue teelt van het produkt. Om de verschillende problemen van de
teelt te leren kennen, is in 1977 door de proeftuin in Breda een proef met diverse
zaai- en planttijden opgezet; tabel 37 vermeldt de objecten en resultaten.
Tabel 37. Zaai- en planttijdenproef

met ijsbergsla.

Ras

Zaaidatum

Plantdatum

Oogstdatum

Minetto
Minetto
Minetto
Minetto
Minetto
Minetto
Minetto
Calmar
Calmar

15 maart
18 april
29 april
12 mei
2 juni
16 juni
30 juni
30 juni
22 juli

15 april
17 mei
26 mei
2 juni
20 juni
6 juli
18 juli
18 juli
10 augustus

20 juni
4 juli
11 juli
18 juli
8 augustus
17 augustus
6 september
6 september
25 oktober

°/o kwaliteit I

81
93
88
89
92
75
70
83
40

Kropgewicht in
gram
'

660
658
635
878
694
541
525
817
707

Uit deze proef is in 1977 o.a. het volgende naar voren gekomen:
1. Gedurende de periode van half juni tot half oktober is het mogelijk een goede
krop ijsbergsla aan te voeren.
2. De teelt duurt ± 2 weken langer dan die van botersla. Bij de oogst zijn de
kroppen van ijsbergsla echter aanzienlijk zwaarder.
3. De opbrengst in kg per ha is hoger dan bij kropsla.
4. De plantafstand hangt af van het ras. Minetto verdraagt een plantverband van
35x35 cm, terwijl Calmar 40x35 cm nodig heeft.
5. Het gewas is gevoelig voor ziekten en plagen als meeldauw, Botrytis, virus en
luis. Vanaf half juni waren er vooral problemen met meeldauw.
6. In sommige jaren is het voorkomen van rand een groot probleem.
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Vervroegen van winterpeen met plastic
In augustus wordt voor winterpeen een goede prijs betaald. Het is in sommige
jaren dan ook veel waard om vroeg over winterpeen te kunnen beschikken. Vroeg
oogsten begint met vroeg zaaien, maar dit laatste heeft als bezwaar dat er veel
schieters in de peen kunnen komen. Op de lichte zavelgrond van de proeftuin te
Wieringerwerf is nagegaan in hoeverre het mogelijk is om d m v . tijdelijke bedekking met plastic folie in augustus te komen tot een goede opbrengst aan B-. C- en
D-peen met een goede inwendige kleur. Bij afzet van winterpeen via de veiling
wordt het produkt gesorteerd in de volgende gewichtsklassen: A lichter dan 50
gram; B 50-200 gram; C 200-400 gram en D zwaarder dan 400 gram per stuk.
Behalve ras, grondsoort en weer heeft vooral de standdichtheid een grote invloed
op de sortering.
Op 18 april is gezaaid op vooraf gemaakte ruggen. Het ras was Fakkel Mix; de
afstand tussen de ruggen bedroeg 75 cm; het aantal herhalingen was 3. Per rug
werden 2 rijen gezaaid; het zaadverbruik was 0,9 kg per ha. Direct na het zaaien zijn
twee ruggen tegelijk machinaal afgedekt met plastic folie. De folie was 1,70 m
breed, 0,03 mm dik en ± 5% geperforeerd. Het plastic is achtereenvolgens 5, 7 en
8 weken na het zaaien verwijderd. Vanaf 16 augustus is wekelijks tot en met 20
september geoogst. Tabel 38 vermeldt de belangrijkste opbrengstgegevens.
Uit dit eenjarige onderzoek zijn enkele voorlopige conclusies te trekken. De vervroeging door gebruik van geperforeerd folie is 5 tot 10 dagen. Een gering effect
werd bereikt met 5 weken bedekking; 8 weken had een grote invloed.
Wordt later geoogst, dan blijft het verschil in tonnen per ha ongeveer gelijk, althans
gerekend tot 20 september. In de periode van 15augustus tot 20september groeide
Tabel38. Opbrengstgegevens van een proef met vervroegen van winterpeen m.b.v.
plastic folie; Wieringerwerf 1977.
Objecten

Rooidata

Aantal
wortels
per m2

Wortel«opbrengst
in tonnen/ha

Wortelsortering
in gewichtsproc.
A

B/C/D

stek

totaal

B/C/D-peen

Onbedekt

26/8+ 23/8
3 0 / 8 + 6/9
14/9 + 20/9

61
55
61

16
2
3

83
96
96

1
2
1

40.7
57.3
74.0

34,0
55,0
70,8

5 weken
bedekking

16/8+ 23/8
30/8+ 6/9
14/9+ 20/9

49
55
52

9
2
1

89
97
97

2
1
2

43.5
68.6
81.4

39,0
66,3
78,4

7 weken
bedekking

16/8+ 23/8
30/8+ 6/9
14/9+ 20/9

50
56
53

9
2
1

90
97
97

1
1
2

47,5
70,1
84,7

42,8
67,9
81,4

8 weken
bedekking

16/8+ 23/8
30/8+ 6/9
14/9+ 20/9

54
54
54

7
1
2

91
98
95

2
1
3

48,6
73,3
84,6

44.2
70.5
80.4
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de peen zeer sterk. Per week kwam er gemiddeld 3,4 ton bij aan peen,zwaarder dan
50 gram per stuk. De rooidatum van 16 augustus was voor dit proefveld te vroeg.
Er kwam teveel kleine peen voor, variërend van 11 tot 25%. Ook de kleur van het
geoogste produkt was nog niet best, zeker niet van het onbedekte gedeelte.
Opkomstverschillen in aantal ten voordele van de afdekking kwamen niet voor. Het
aantal wortels per m2 was bij het onbedekte object zelfs groter.
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PROEFBEDRIJF

De weersomstandigheden

De winter van 1976-77 was zeer zacht met alleen in december enige vorst van
betekenis. Het voorjaar was in het begin droog, waardoor de voorjaarswerkzaamheden vroeg van start gingen. Door de minder goede weersomstandigheden stagneerden deze werkzaamheden echter eind maart, begin april. Als gevolg van lage
temperaturen, zware nachtvorsten en hagelbuien trad een sterke vertraging in de
groei van gezaaide en uitgeplante gewassen op. Bij een aantal vollegrondsgroentegewassen leidde dat tot beschadiging, resp. tot voortijdig doorschieten;
een groot gedeelte van het vlas moest als gevolg van vorstschade worden overgezaaid.

Afb. 24. Neerslag per maand, gemeten
te Lelystad en Alkmaar.

Afb. 25. Gem. maximum- en minimumtemperaturen. gemeten te Lelystad en Alkmaar.

De maanden mei, juni en juli gaven vrij normale weersomstandigheden te zien.
Eind juli begon een natte periode, waardoor voornamelijk de graanoogst stagneerde; pas de laatste dagen van augustus kon het laatste graan worden geborgen.
September en oktober waren droge maanden met een vlot verloop van de werkzaamheden. Ze werden gevolgd door een zeer natte maand november, waarin voor
een aantal late vollegrondsgroentegewassen de oogst sterk werd vertraagd. De
grafieken in de afb. 24 en 25 geven een overzicht van resp. de gevallen neerslag en
de maximum- en minimumtemperaturen per maand.
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Terreinen en arbeidsbehoefte
De werkzaamheden tb.v. de proefvelden en die tb.v. het praktijkgedeelte van het
proefbedrijf te Lelystad zijn zowel wat betreft organisatie als uitvoering geheel van
elkaar gescheiden. Wel is er tussen beide afdelingen tijdens knelpunten enige
uitwisseling van arbeid. De werkzaamheden op het praktijkgedeelte worden uitgevoerd door de bedrijfsleider met vier vaste arbeidskrachten. Op het 190 ha grote
bedrijf te Lelystad heeft de oppervlakte proefvelden zich de laatste jaren gestabiliseerd op 45 à 50 ha. Naast de werkzaamheden aan de proeven op het proefbedrijf
wordt ook een deel van het werk op de 11 regionale proefboerderijen door de proefvelddienst van Lelystad verricht.
De arbeidsbezetting voor het proefveldgedeelte bestaat uit 10 vaste medewerkers,
waaronder 1laborant. Voor aanleg,verzorging en oogst van de proeven zijn per jaar
circa 2200 mandagen nodig.
Bij de vestiging te Alkmaar bevindt zich geen praktijkgedeelte, maar alleen een
proeftuin. Deze proeftuin heeft een oppervlakte van circa 5 ha, incl. gebouwen en
opkweekruimte voor plantmateriaal. Op de tuin wordt onderzoek verricht met vollegrondsgroentegewassen, in veel gevallen voor de teelt als verse groente. Deze
proeven eisen per oppervlakte-eenheid een groot aantal arbeidsuren. De personeelsbezetting voor de tuin te Alkmaar bestaat uit een bedrijfsleider en 6 vaste
arbeidskrachten. Door dit personeel wordt ook een belangrijk deel van de werkzaamheden, nodig voor de behartiging van de op particuliere bedrijven ondergebrachte proeven, verzorgd.
Om proeven en praktijkgewassen goed te kunnen verzorgen, moest zowel te Lelystad als te Alkmaar tijdelijk los personeel worden aangetrokken. De indruk is
aanwezig dat de oppervlakte proefvelden de eerstkomende jaren geen grote wijzigingen zal ondergaan. Ook de arbeidsbehoefte zal daardoor voorlopig niet veel
veranderen. Wel zal worden getracht om door een grotere kern geoefend vast
personeel de kwaliteit van het werk nog verder te verbeteren. Dit streven komt ook
al tot uiting in het feit dat een gedeelte van het vaste personeel in de afgelopen
winter een cursus heeft gevolgd op het gebied van het aanleggen en verzorgen van
proefvelden.

Praktijkgewassen
In tabel 39 is een aantal gegevens vermeld over de gewassen die in 1977 op het
praktijkbedrijf te Lelystad verbouwd werden. T.a.v. deze gewassen kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden.
Wintertarwe. Hoewel 1977 de geschiedenis wel in zal gaan als een rampjaar voor
het ras Lely wegens de aantasting door gele roest, komt dit niet tot uiting in de
opbrengst, die op het praktijkgedeelte werd verkregen. Mogelijk heeft de latere zaai
(eind oktober en begin november) een gunstige invloed gehad en hebben de
bespuitingen (3x Calixin + calirus + maneb) ook het nodige bijgedragen. In
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vergelijking met Lely viel de opbrengst van Anouska tegen (gezaaid 17 november).
Zomergerst. Een enigszins te dichte stand op perceel C4 gaf al vroeg aanleiding tot
legering. De opbrengst was echter nauwelijks lager dan van de gerst op perceel B6,
die een mooie stand vertoonde. Bij de heersende prijzen in vergelijking met haver
wordt het steeds minder interessant om zomergerst te verbouwen.
Haver. Een goede opbrengst, vooral van Gambo (hl gewicht 51.5). Leanda stond
duidelijk te zwaar, waardoor nogal wat legering optrad. Dit drukte vooral het hl-gewicht (43,3).
Graszaad. Een goede opbrengst, waarbij vrijwel geen verschil viel waar te nemen
tussen de beide percelen. Bij drogen in containers werd het vochtgehalte van 20
naar 12°/o teruggebracht. Daarna bedroeg de bruto-opbrengst 1890 kg per ha; het
zaadafval was 23%.
Blauwmaanzaad. Dit gewas had een duidelijk te holle stand (40 planten per m2) en
daardoor een lagere opbrengst dan in de voorgaande twee jaren. De afrijping was
traag, het dorsen ging moeilijk.
Tabel39. Gegevens praktijkgewassen op PAGVproefbedrijf te Lelystad, oogst 1977.
Gewas

Perc.

Wintertarwe

A2
C2
D4
Zomergerst
B6
C4
Haver
A6
D6
Graszaad
C6
D2
Blauwmaanzaad A3
Vlas
C5
D1
Doperwten
G103
B3
Pootaardappeleni C3
Cons, aardapp.
A5
B5
D5
Uien
A4
A4
Suikerbieten
A1
BI
C1
D3
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Opp.
in ha

Ras

Netto opbrengst in
kg/ha

6,4
6,9
7,2
4,0
6.9
6,3
7,3
7,3
7,2
6,4
4,7
7.2
6.8
4.0
6.9
6.2
3,1
7,2
1,0
5,4
6,4

7.150
Lely
7.180
Lely
6.540
Anouska
5.230
Pirouette
5.000
Pirouette
7.060
Gambo
6.090
Leanda
1.450
Koket
1.450
Koket
1.570
Marianne
8.800
Hera
8.600
Hera
Onyx + Dai liëlle
3.720
Onyx
4.860
±20.000
Bintje
52.250
Bintje
52.250
Bintje
52.250
Bintje
54.000
Hyper
70.000
Hyduro
64.600
Monohil

6,9
7,2

Monohil
Monohil
Monohil

56.100
52.500
64.600

Voorvrucht

suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
cons. aard.
pootaard.
cons. aard.
pootaard.
vlas
blauwmaanzaad
graanproeven
haver
zomergerst
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
snijmaïs
graszaad
wintertarwe
doperwten +
nateelt bonen
grasz. proeven +
wintertarwe
haver
uien (picklers)
uien (picklers)

Was.Als gevolg van zware nachtvorstschade is het vlas op 20 april overgezaaid. Het
resultaat was een wat slap gewas, dat dank zij het gunstige weer toch grotendeels
bleef staan.
Doperwten. Bij gelijktijdige zaai van beide percelen kwam het verschil van drie
dagen in oogsttijd duidelijk in de opbrengst tot uitdrukking (3720 kg en 4860 kg)
en in de TM-waarde (resp. 114-123 en 139-144).
Pootaardappelen. Het selecteren nam dit jaar veel uren in beslag, wat niet verhinderde dat het pootgoed in klasse werd verlaagd (naar A en B). De sorteringsverhouding was als volgt: 25-28: 9%; 28-35: 48%; 35-45: 40%: 45-50: 1 % :tarra 2%.
Consumptieaardappelen. Hoewel niet van een topper kan worden gesproken, was
de opbrengst redelijk. De sortering van het produkt was < 35: 7%; 35-50: 5 1 % : >
50: 40%; tarra: 2%.
Uien. Opbrengst en kwaliteit waren goed. Er deden zich geen problemen voor met
ziekten of plagen.
Suikerbieten. De gemiddelde opbrengst van het bedrijf (incl. proefvelden) lag op
58.500 kg bij een suikergehalte van 16,6%; er was 20,6% tarra.

103

PUBLIKATIES
Als gevolg van de fusie is het PAGV begonnen met het uitgeven van een aantal
nieuwe publikatieseries. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de in 1977 verschenen publikaties, inclusief artikelen voor vakbladen.
Aarts, H. F. M. en H. J. Lutgert*. Zorgvuldig rooien en kleine knollen kneuzen. De
Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 14: 4-5
*H. J. Lutgert: Stichting Bodemziekten, Assen.
Alblas,J. Rassenberichten zomertarwe, zomergerst en consumptieaardappelen. Bedrijfsvoorlichting, februari 1977. Land- en Tuinbouwblad ZLM 65 (1977) 3365.
Alblas, J. Rassenbericht wintertarwe voor oogst 1978. Land- en Tuinbouwblad ZLM
65 (1977) 3398: 7.
Alblas, J. Bijdragen aan: Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in
Zuidwest-Nederland in 1977. Uitgave Stichtingen proefboerderijen Rusthoeve en
Westmaas.
Bakker*, D., J. A. de Bokx** en A. Schepers. Enkele aspecten van het YNvirusprobleem bij pootaardappelen. De pootaardappelwereld, april 1977, 4-8.
*D. Bakker: NAK; **J.A. de Bokx: IPO.
Bom, G.J. Rassenberichten haver, erwten en vlas.Zeeuws Landbouwblad,jan. 1977.
Bom, G. J. Bijdragen aan: Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in
Zuidwest-Nederland 1977. Stichting proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas.
Bom, G. J. en S. Vreeke. Invloed van bodemherbiciden in wintertarwe op ondergezaaid roodzwenkgras met fijne uitlopers. Resultaten van het landbouwkundig
onderzoek in Zuidwest-Nederland, 1976.
Bom, G. J. en S. Vreeke. Standdichtheid bij blauwmaanzaad. Resultaten van het
landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland, 1976.
Bom, G. J en S. Vreeke. Zaaimethoden voor veldbeemd in wintertarwe. Resultaten
van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland, 1976.
Bom, G.J. en S. Vreeke. Behandeling van de stoppel na de oogst van wintertarwe.
Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland, 1976.
Bor, N. A. Blauwmaanzaadteelt nog steeds aantrekkelijk! Land- en tuinbouwblad
ZLM 65 (1977) 3365:11.
Bor, N. A. Graszaad op langere termijn een winstgevende teelt! Land- en tuinbouwblad ZLM 65 (1977) 3365: 13.
Bor, N. A. Goede prijsverwachtingen voor handelsgewassen in 1977. P.P.-magazine
7 (1977) 1: 13.
Bor, N. A. Blauwmaanzaadteelt is nog steeds aantrekkelijk. Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 7: 16-17.
Bor, N. A. Teelt van blauwmaanzaad. PAGV-teelthandleiding nr. 1.2e herziene druk,
april 1977.
Bor, N. A. Meeldauwbestrijding in veldbeemd. Bedrijfsontwikkeling 8 (1977) 9:
826-828.
Bor, N. A., S. Vreeke en G.J. Bom. Bestrijding van wintertarweopslag in roodzwenk
Dawson. Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland
1977.
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Bor, N. A., S. Vreeke en G. J. Bom. Straatgrasbestrijding in veldbeemd. Resultaten
van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland 1977.
Bor, N. A., S. Vreeke en G. J. Bom. Veldbeemd telen onder zomergerst met wijdere
rijenafstand. Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland
1977.
Brand, W. G. M. van den en C. A. A. A. Maenhout. Grondbewerking en oogvlekkenziekte bij wintertarwe. Bedrijfsontwikkeling 8 (1977) 9: 829-831.
Buishand, Tj. Conservengroenten in 1977. PP-Magazine 7 (1977) 1: 39-41.
Buishand, Tj. en P. H. M. Dekker. Te sterke areaaluitbreiding van peen is ongewenst. De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 9: 28-31.
Buishand, Tj. Geen sterke uitbreiding van contract(groente)teelt. De Boerderij 61
(1977) Akkerbouw 10: 24-25.
Buishand, Tj. Bonenteelt aanpassen aan ontwikkeling machinale oogst. De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 11:24-25.
Buishand, Tj. Toenemende mechanisatie bij oogst van groenten. PP-Magazine 7
(1977) 5: 35.
Buishand, Tj. Maaiboerenkool, een gemakkelijk te telen nateeltgewas. De Boerderij
61 (1977) Akkerbouw 13: 22-23.
Buishand,Tj. Onderdekkersteelt van waspeen stelt hoge eisen aan grond en gewas.
De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 17: 36-37.
Buishand, Tj. Groene peulvruchten voor vers gebruik. Zaadbelangen 31 (1977) 11:
313-316.
Buishand, Tj. Groene peulvruchten voor verwerking. Zaadbelangen 31 (1977) 11:
316-321.
Buishand, Tj. Blijvende belangstelling voor bewaarkool. Vakblad 31 (1977) 50:70-73.
Buishand, Tj. Vollegrondsgroenteteelt in 1977: Een goede start en een slechte finish. De Boerderij 62 (1977) Akkerbouw 4: 16-17.
Buishand, Tj. Teelt van knolselderij, incl. bladselderij. PAGV- teelthandleiding nr. 3.
2e herziene druk, augustus 1977.
Buishand, Tj.Teelt van bleekselderij. PAGV-teelthandleiding nr. 4.2e herziene druk,
september 1977.
Buishand, Tj. Teelt van bos- en waspeen. PAGV-teelthandleiding nr. 5. 3e herziene
druk. oktober 1977.
Buishand, Tj. Teelt van winterpeen. PAGV-teelthandleiding nr. 6. 2e herziene druk,
november 1977.
Bus, C. B. Invloed van de standdichtheid op de opbrengst en kwaliteit van het ras
Bintje. Bern. 244 PA 737/1976. Jaarverslag 1976. "Prof. Dr J. M. van Bemmelenhoeve": 43-45.
Bus, C. B. Invloed van de standdichtheid op de opbrengst en kwaliteit van het ras
Bintje. WS 261 PA 736/1976. Jaarverslag 1976. Resultaten van het landbouwkundig
onderzoek in Zuidwest-Nederland: 25-26.
Buys*, T. Praktijkverslag maïsproeven 1977.
*student-assistent.
Darwinkel, A. Goede plantverdeling is voorwaarde voor hoge opbrengsten. De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 17: 20-21.
Darwinkel, A. Wintertarwe in september zaaien? De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw
17: 22-23.
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Darwmkel, A. Zaaitijd en korrelopbrengst bij wintertarwe. Bedrijfsontwikkeling 8
(1977) 7/8: 705-708.
Darwinkel, A. Zaaimethode en korrelopbrengst bij wintertarwe. Bedrijfsontwikkeling
8 (1977) 7/8: 709-712,
Darwinkel. A., B. A, ten Hag and J. Kuizenga. Effect of sowing date and seed rate
on crop development and grain production of winter wheat. Neth. J, Agric, Sei. 25
(1977): 83-94.
Darwinkel, A. Nitraat in pas-ingezaaid en meerjarig gras. Stikstof 86 (1977) 8:57-62.
Darwinkel, A. Het aantal korrels als maatstaf voor de zaaizaadhoeveelheid van wintertarwe. PP Magazine 7 (1977) 5: 17-19.
Darwinkel, A. Wintertarwe bij voorkeur niet na oktober zaaien. De Boerderij 61
(1977) Akkerbouw 17: 18-19.
Dekker, P. H. M, en Tj. Buishand. Standruimte-onderzoek bij tuinbonen. PAGVrapport nr. 2, februari 1977.
Dekker, P. H. M. en Tj. Buishand. Standruimte bij tuinbonen. Bedrijfsontwikkeling
8 (1977) 3: 271-274.
Dekker, P. H. M. en Tj. Buishand. Verhoging van plantgetal bij tuinbonen is economisch weinig interessant. De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 6: 26-27.
Dekker, P. H. M. en T. C.v.d. Kamp. Invloed van stikstofbemesting op de opbrengst
en het eiwitgehalte van rijp te oogsten veldbonen. Jaarverslag 1975 Proefboerderijen Borgercompagnie, Emmercompascuum en Rolde: 66-68.
Dekker, P. H. M. en Tj. Buishand. Ontwikkelingen bij de teelt van doperwten. Bedrijfsontwikkeling 8 (1977) 4: 353-357.
Dekker, P. H. M. en Tj. Buishand. Goede machine-afstelling belangrijk bij de oogst
van doperwten en tuinbonen. Ontwikkeling in de oogsttechniek gaat verder. De
Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 12: 22-23.
Dekker, P. H. M. en Tj. Buishand. De oogst van doperwten en tuinbonen. Bedrijfsontwikkeling 8 (1977) 6: 607-610.
Dekker, P. H. M. en B. v.d. Weerd*. Ontwikkeling in de doptechniek van doperwten
en tuinbonen. Landbouwmechanisatie 28 (1977) 6: 679-682.
*B. v.d. Weerd: IMAG.
Dekker. P. H. M. De akkerbouw in Noord-Groningen, 1977. Consulentschap voor de
Akkerbouw/Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, p. 36-38.
Haan, G. H. de. Hoge drijfmestgiften bij snijmaïs. Jaarverslag 1976 proefboerderij
Borgercompagnie, Emmercompascuum, Rolde.
Hag, B. A. ten. a) Opbrengst- en kwaliteitsverloop van snijmaïs tijdens de rijpingsfase. b) Nawerking Atrazin op stoppelgewassen na verdroogde maïs. c) Mogelijkheden van stoppelmaïs. d) Produktieverloop van snijmaïs in de droge zomer 1976.
Jaarverslag ROC - "Cranendonck" 1976, 23-29.
Hag, B. A. ten en G. H. de Haan. Korrelrijpheid niet altijd maatgevend voor oogsttijdstip. De Boerderij 62 (1977) Veehouderij 4: 5-7.
Hag, B. A. ten. Survey of current research on maize in the Netherlands. Overzicht
European Maize Development Association. Jan. 1977.
Hag, B. A. ten. a) Optimale plantgetal voor snijmaïs. b) Fosfaatrijenbemesting bij
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Stikstofbemesting en nitraatgehalte in snijmaïs. Jaarverslag 1976 proefboerderij
Borgercompagnie, Emmercompascuum, Rolde.
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Hag, B. A. ten. Rassenspreiding van groot belang - rassenmengsels een mogelijkheid? De Boerderij 61 (1977). Akkerbouw 17: 40-43.
Hag, BA. ten. De ontwikkeling van de graanteelt in Nederland Zaadbelangen 31
(1977) 9: 268-270.
Hag, B. A. ten. Veenkoloniale graanteelt in beweging. Onderzoek 1977 Stichting
Akkerbouwproefboerderijen, Emmen.
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Hag, B. A. ten en G. H. de Haan. Gevolgen van vorstschade voor snijmaïs. Persbericht, eind september 1977, diverse landbouwbladen.
Hag, B. A. ten en G. H. de Haan. Hoe ver is de snijmaïs? Boer en Tuinder 31 (1977)
1549: 31/1550: 17/1551: 29/1552: 9. De Boerderij 61 (1977) 50:49/52: 49/62 (1977) 1:
57/3: 49.
Hag, B. A. ten, C. H. Harmsen en G. H. de Haan,Juryverslag Maïsolympiade 1977,
november 1977.
Hartmans, D. Kernpunten komende aardappeloogst. PP Magazine juli/augustus
1977.
Hellings, A. J. Telefonisch beregenen op de vollegrond. Groenten en Fruit 32 (1977)
45:2291.
Jager, J. en T. Rozenveld. Rassenrooitijden bij fabrieksaardappelen. "Onderzoek
1977".
Jager, J. Resultaten graanproeven. "Onderzoek 1977".
Jager, J. en T. Rozenveld. Actualiteiten in het onderzoek. "Onderzoek 1977".
Jager, J. en T. Rozenveld. Rassenberichten winter- en zomergranen. Diverse landbouwbladen sept., nov.
Jager, J. en T. Rozenveld. Plantaantallen pootgoed. "Onderzoek 1977".
Jager, J. en T. Rozenveld. Resultaten onderzoek met suikerbieten. "Onderzoek 1977".
Jager, J. en T. Rozenveld.Jaarverslagen 1975 en 1976van de proefboerderijen A. G.
Mulderhoeve, Geert Veenhuizenhoeve en Kooyenburg.
Jonge Poerink, H. Witlof in het zoeklicht: tentoonstelling in Beauvais. Groenten en
Fruit 33 (1977) 11:39.
Koert, J. L* en Tj. Buishand. Teelt van zaaiuien. PAGV-teelthandleiding nr. 2. 3e
herziene druk, juni 1977.
*J. L Koert: SNUiF, Middelharnis.
Koomen, J. P. Meer belangstelling voor kleine gewassen op de vollegrond. Groenten en Fruit 32 (1977) 45: 2253.
Koomen, J. P. 1977; geen jaar gelijk. Groenten en Fruit 33 (1977) 24: 15.
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Kuizenga, J. Stikstofbemesting en ziektebestrijding bij wintergerst. Bedrijfsontwikkeling 8 (1977) 2: 172-174.
Kuizenga. J. Meer aandacht voor wintergerst. De Boerderij 61 (1977) Akkerbouw 8:
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PROJECTEN VAN ONDERZOEK IN1978

De namen van de projectleiders zijn onderstreept.

Bedrijfssynthese

01.8.01 Het nagaan van de bedrijfseconomische toepasbaarheid van drie verschillende methoden van witloftrek (IMAG nr. 507).
M. v.d. Ham, J. A. Schoneveld (IMAG).
01.6.02 Bestudering van de bedrijfseconomische aspecten van de oogstmechanisatie en de bewaring van sluitkool (IMAG nr. 506).
J. A. Schoneveld (IMAG).
01.8.03 Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en bouwplanprogrammering.
H. Preuter, M. v.d. Ham.
01.1.04 Onderzoek naar de bedrijfseconomische toepasbaarheid van beregeningssystemen op akkerbouwbedrijven.
P. K. Cevaal. A. J. Hellings. H. H. H. Titulaer.
01.3.05 Het bepalen van een economisch verantwoorde onkruidbestrijding door
afweging van mechanische en chemische bestrijdingsmogelijkheden.
P. K. Cevaal, K. J. de Vries.
01.5.06 Het opnemen van gegevens van de vollegrondsgroenteteelten in de
IMAG-data service voor het berekenen van taaktijden (IMAG nr. 504).
J. A. Schoneveld, G. v.d. Werken (IMAG).
01.5.07 Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en de kwaliteit van het werk van de
nieuwe spruitkool-oogstcombinatie (IMAG nr. 505).
J. A. Schoneveld, T. J. Edens (IMAG).
01.1.08 Bedrijfseconomische evaluatie van de gevolgen van verschillen in organische bemesting op basis van het onderzoek op de Drie Organische
Stofbedrijven in de Noordoost-Polder.
H. Preuter.
01.4.09 Onderzoek naar de economische aspecten van bestrijding van ziekten en
plagen.
(nieuw) K. J. de Vries, P. K. Cevaal.
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02.8.01 Analyse, interpretatie en evaluatie van de gegevens uit de structuurenquête akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
H. Preuter, M. v.d. Ham.
08.0.01 Onderzoek ten behoeve van de verstrekking van kwantitatieve informatie
voor de bedrijfseconomische advisering in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
W. P. Noordam, M. v.d. Ham.
08.8.02 Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkwijze bij het opstellen van
bedrijfsontwikkelingsplannen verder te rationaliseren en de praktische inhoud van het advies te verhogen (IMAG nr. 404).
P. K. Cevaal. R. K. Oving (IMAG).
08.5.03 Beoordeling van onderdelen van bedrijfsplanning (IMAG nr. 433).
P. K. Cevaal, E.van Elderen,W. P. Noordam,J.A. Schoneveld, G. H. Kroeze,
(nieuw) R. K. Oving, T. Tanis.
08.8.04 Onderzoek naar een systeem voor teeltplanbegroting voor het vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
(nieuw) K. J. de Vries.
LEI-detachement bij het PAGV
02.8.50 Studiebedrijven akkerbouw (LEI nr. 330).
M. Draisma, E. Bouma, J. v.d. Ploeg.
a. Grote bedrijven Noordelijke Zeeklei (LEI nr. 330a).
E. Bouma.
b. Grote bedrijven Veenkoloniën (LEI nr. 330b).
E. Bouma.
c. Grote bedrijven Zuidwestelijke Zeeklei (LEI nr. 330c).
J. v.d. Ploeg.
d. Onderzoek samenwerkingsvormen (LEI nr. 330d).
E. Bouma, J. v.d. Ploeg.
02.8.51 Bijzondere akkerbouwvormen (LEI nr. 333).
K. J. van Ast, R. H. Lalkens.
02.8.52 Economische perspectieven van bedrijven met gemengd grondgebruik
(LEI nr. 338).
L C. Zachariasse, G. J. Wisselink, R. H. Lalkens, K. Klaassens (LEI-PR).
02.1.53 Perspectieven voor akkerbouw op lichte en droogtegevoelige gronden (LEI
nr. 339).
K. J. van Ast, B. J. M. Meijer.
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03.0.50 Boer en bedrijf; resultaat na 10 jaar ontwikkeling (LEI nr. 341).
L. C. Zachariasse, K. J. van Ast. B. J. M. Meijer.
04.7.50 Macro- en micro-economische aspecten van de aardappel(teelt) (LEI nr.
340).
L C. Zachariasse, K. J. van Ast, E. Bouma, B. J. M. Meijer, e.a.
Fabrieksaardappelen (LEI nr. 340a).
E. Bouma e.a.
Consumptieaardappelen (LEI nr. 340b).
K. J. van Ast, B. J. M. Meijer, e.a.
Pootaardappelen (LEI nr. 340c).
K. J. van Ast, E. Bouma, B. J. M. Meijer, e.a.
Teeltonderzoek
Granen
41.1.01 Opbrengstbeperkende factoren bij de tarweteelt op lichte grond.
B. A. ten Hag, J. Kuizenga, H. H. H. Titulaer.
41.2.02 Invloed van het tijdstip van stikstoftoediening op de ziekteaantasting, opbrengst en kwaliteit van tarwe en gerst.
A. Darwinkel, J. Kuizenga, B. A. ten Hag.
41.3.03 Betekenis van multilines en mengteelt van rassen voor de oogstzekerheid
van granen.
B. A. ten Hag, J. Kuizenga, A. Darwinkel.
41.4.04 Invloed van de gewasstructuur op de ziekteaantasting en de opbrengst
van tarwe.
A. Darwinkel, B. A. ten Hag, J. Kuizenga.
41.4.05 Perspectieven van intensievere teeltsystemen bij wintertarwe.
A. Darwinkel, J. Kuizenga, C. A. A. A. Maenhout, P. K. Cevaal.
41.3.06 Optimale ziektebestrijding in tarwe,
(nieuw) B.A. ten Hag, A. Darwinkel, J. Kuizenga.
42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit van wintergerst.
J. Kuizenga, A. Darwinkel, B. A. ten Hag.
42.3.02 Mogelijkheid van latere zaai van wintergerst.
J. Kuizenga, B. A. ten Hag, A. Darwinkel.
42.8.03 Mogelijkheden voor verbetering van de brouwgerstteelt.
(nieuw) A. Darwinkel, J. Kuizenga, B. A. ten Hag.
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Handelsgewassen

46.4.01 Verjongen van graszaadgewassen.
S. Vreeke.
47.2.01 De invloed van stikstofbemesting op de groei en de zaadopbrengst van
raaigrassen.
W. J. M. Meijer.
47.6.02 Bepaling van het optimale oogsttijdstip bij raaigrassen.
W. J. M. Meijer, S. Vreeke.
48.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van roodzwenk in relatie tot de
zaadopbrengst.
49.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot de
zaadopbrengst.
W. J. M. Meijer, S. Vreeke.
48.6.02 Bepaling van het optimale oogsttijdstip bij roodzwenk.
W. J. M. Meijer, S. Vreeke.
50.4.01 Teeltonderzoek aan oliehoudende zaden.
S. Vreeke.

Wortel-, knol- en bolgewassen

53.4.01 Verbetering van de veldopkomst.
(nieuw) G. van Kruistum, J. Vlug.
54.1.01 Invloed van de vochtvoorziening op de opbrengst en de kwaliteit van
aardappelen.
C. D. van Loon, J. F. Houwing.
54.1.02 Het effect van de grondbewerking op de opkomst en de groei van aardappelen.
C. D. van Loon, J. F. Houwing.
54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten bij
aardappelen.
A. Schepers, C. B. Bus.
54.3.04 Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van knolziekten bij aardappelen.
C. B. Bus, C. D. van Loon, J. F. Houwing, A. Schepers.
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54.4.05 Toepassing van groeiregulerende stoffen bij poot- en consumptieaardappelen.
A. Schepers, C. B. Bus.
54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op
de groei en de ontwikkeling van aardappelen.
C. B. Bus, A. Schepers, C. D. van Loon en J. F. Houwing.
54.4.07 De invloed van de standdichtheid op de opbrengst en de kwaliteit van
aardappelen.
C. B. Bus, A. Schepers.
54.7.08 Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van consumptieaardappelen.
C. D. van Loon, J. F. Houwing.
55.4.01 Toepassing van groeiregulatoren bij fabrieksaardappelen.
A. Schepers, C. B. Bus.
56.1.01 Kiembedbereiding voor suikerbieten.
P. A. M. Kromwijk, D. Hartmans, J. F. Houwing.
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad.
P. A. M. Kromwijk, J. F. Houwing.
56.4.03 De invloed van groeifactoren (incl. teeltmaatregelen) op de opbrengst van
suikerbieten op een aantal praktijkpercelen.
J. Boer.
56.6.04 Verliezen bij produktie en verwerking van suikerbieten.
P. A. M. Kromwijk, J. F. Houwing.
56.1.05 Laagsgewijze pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van injecteren van kalkmeststof in vloeibare vorm.
(nieuw) J. Boer.
56.4.06 Verbetering van de opkomst en groei van de suikerbieten door middel van
grondbindende en grondbedekkende middelen en methoden.
(nieuw) J. Boer.
58.3.01 Bestrijding van de peenvlieg.
J. Ph. van Driest.
61.4.01 Teeltmethodenonderzoek bij koolrabi.
(nieuw) J. Vlug, G. van Kruistum.
62.4.01 Invloed van zaai- en opkweekmethoden op groei, opbrengst en kwaliteit
van knolselderij.
Tj. Buishand. P. H. M. Dekker, J. J. Neuvel.
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63.4.01 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van wortelpeterselie.
(nieuw) Tj. Buishand, J. J. Neuvel. P. H. M. Dekker.
65.3.01 Witrot in uien (IPO 1-11-14).
J. M. M. van Bakel. R. Meier.
66.3.01 Bladvlekkenziekten in prei (IPO 1-11-9).
J. M. M. van Bakel, R. Meier.
Blad- en stengelgewassen
68.4.01 Verbetering van de toepassingsmethodiek van plastic folie ter vervroeging
van vollegrondsgroentegewassen.
(nieuw) G. van Kruistum, J. Vlug, N. J. Snoek.
69.3.01 Ziekten en bodemmoeheid in asperge.
J. M. M. van Bakel, R. Meier.
70.4.02 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van winterspinazie bestemd
voor de conservenindustrie.
(nieuw) P. H. M. Dekker, J. J. Neuvel, Tj. Buishand.
72.3.01 Valse meeldauw in sla (IPO 1-21-2).
J. M. M. van Bakel, R. Meier.
73.1.01 Invloed van de grond, bij de teelt van pennen, op de trekresultaten van
witlof (Stiboka).
P. Nicolai, G. van Kruistum.
73.2.02 Bemesting van witlof tijdens de trek.
G. van Kruistum, H. H. H. Titulaer, P. Nicolai'.
73.4.05 Verbetering van de bewaaromstandigheden van witlofwortels voor de late
trek.
(nieuw) G. van Kruistum.
76.4.01 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van knolvenkel.
J. J. Neuvel, Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.
Koolgewassen
77.3.01 Onderzoek naar de invloed van insekticidebehandeling en beregening op
de aantasting door de koolvlieg en op de opbrengst van koolgewassen.
J. Ph. van Driest, A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
77.3.02 Bestrijding van koolrupsen.
J. Ph. van Driest.
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77.4.03 Bestudering van de mogelijkheden van winterteelten bij enkele sluitkoolsoorten en prei.
(nieuw) N. J. Snoek.
78.4.02 Verkorting van de oogstperiode en verbetering van de planningsmogelijkheden bij de teelt van bloemkool,
(nieuw) N. J. Snoek en G. van Kruistum.
79.6.01 Invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en kwaliteit van maaiboerenkool.
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. J. Neuvel.
80.4.01 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van Chinese kool.
(nieuw) J. J. Neuvel, Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.
83.4.02 Toetsing van verschillende planningsmogelijkheden bij eenmalige oogst
van spruitkool.
(nieuw) N. J. Snoek.
83.6.03 Bewaring van spruitkool aan de stam (SI 078).
(nieuw) N. J. Snoek.
84.1.01 Onderzoek naar de bodemkundige factoren die roodverkleuring van zuurkool kunnen veroorzaken.
P. Nicolai'.
Peulvruchten
87.4.03 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van winterdoperwten.
(nieuw) P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. J. Neuvel.
88.9.02 Bestudering van het opbrengstverloop bij verschillende typen tuinbonen.
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand. J. J. Neuvel.
89.4.03 Verbetering van de peulzetting en de opbrengst bij stamslaboon door regulatoren.
W. A. Wiebosch.
Vrucfrtgewassen
93.4.01 Regeling van de vruchtzetting bij augurk door regulatoren ten behoeve van
de machinale oogst.
W. A. Wiebosch, G. van Kruistum, J. Vlug.
93.4.02 Beheersing van de stengelgroei en het bloeigedrag van augurk door regulatoren ten behoeve van de machinale oogst.
W. A. Wiebosch.
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93.4.03 Aanpassing van de teelttechniek van de augurk aan de machinale oogst.
G. van Kruistum, J. Vlug, W. A. Wiebosch.
93.4.04 Vergelijking van enkele plukpatronen bij een autonoom parthenocarpe augurkencultivar.
(nieuw) J. Vlug, G. van Kruistum.
Voedergewassen
96.2.01 Invloed van grote giften drijfmest op de groei, opbrengst en samenstelling
van snijmaïs en op de bodem- en waterverontreiniging.
G. H. de Haan, B. A. ten Hag.
96.2.02 Bemesting van snijmaïs.
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.3.03 Invloed van mechanische onkruidbestrijding op de opbrengst van maïs.
G. H. de Haan, B. A. ten Hag.
96.4.04 Effect van een rogge/gras-voorteelt op de oogstzekerheid van snijmaïs.
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor groei en opbrengst van maïs.
B. A. ten Hag, G. H. de Haan, H. H. H. Titulaer.
96.6.06 Invloed van het oogsttijdstip op opbrengst en kwaliteit van snijmaïs.
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.0.08 Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs.
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
Literatuurstudie
99.4.01 De betekenis van groeifasen voor de optimalisering van ontwikkeling en
produktie door teeltmaatregelen bij akkerbouw- en groentegewassen.
W. A. Wiebosch, G. van Kruistum.
99.4.02 Standdichtheid groentegewassen.
G. van Kruistum.
99.4.03 Opkweek en behandeling van zaaizaad en plantmateriaal in verband met
schieten en oogstplanning bij de vollegrondsgroenteteelt.
G. van Kruistum, W. A. Wiebosch.
Gebruikswaarde-onderzoek

vollegrondsgroenten

Projectleider: P. Riepma (gedetacheerd door RIVRO)
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57.9.01 Kroot.
(nieuw) J. de Kraker, J. H. M. Slotemaker.
59.9.01 Schorseneer.
(nieuw) F. Kanters, J. H. M. Slotemaker.
60.9.01 Radijs.
(nieuw) J. de Kraker, C. van Wijk.
61.9.02 Koolrabi.
(nieuw) F. Kanters, C. van Wijk.
62.9.02 Knolselderij.
J. de Kraker.
66.9.02 Prei.
F. Kanters, J. H. M. Slotemaker.
70.9.01 Spinazie.
J. de Kraker.
72.9.03 Sla.
F. Kanters.
73.9.04 Witlof.
F. Kanters.
75.9.01 Rabarber,
(nieuw) F. Kanters.
78.9.01 Bloemkool.
J. de Kraker, C. van Wijk.
78.9.03 Winterbloemkool.
J. de Kraker, C. van Wijk.
79.9.03 Dwergboerenkool.
J. de Kraker, C. van Wijk.
81.9.01 Rode kool.
J. de Kraker, C. van Wijk.
82.9.01 Savooie kool (groene),
(nieuw) J. de Kraker, C. van Wijk.
82.9.02 Savooie kool (gele).
J. de Kraker, C. van Wijk.
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83.9.01 Spruitkool.
F. Kanters, J. H. M. Slotemaker.
84.9.03 Witte kool (zuurkool).
J. de Kraker, C. van Wijk.
84.9.04 Witte kool (verse markt).
J. de Kraker, C. van Wijk.
84.9.05 Spitskool.
F. Kanters, C. van Wijk.
87.9.02 Doperwt.
J. de Kraker.
88.9.03 Tuinboon.
J. de Kraker.
89.9.04 Stamslaboon.
J. de Kraker.
89.9.05 Stamsnijboon.
(nieuw) J. de Kraker.
90.9.01 Stokboon.
(nieuw) J. de Kraker.
93.9.05 Augurk.
F. Kanters.
Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen (IB
266, IMAG 303, LH, CABO 467).
L. M. Lumkes, J. G. Lamers.
10.1.02 De invloed van tractie, werktuigen en bewerkingstechnieken op grond en
gewas (IMAG 303, Stiboka 092).
L M. Lumkes, H. F. M. Aarts, J. G. Lamers.
11.4.01 Onderzoek naar de relatie vruchtwisseling, hoofdgrondbewerking, bodemstructuur (IB 256, ICW 201.6, Stiboka).
L M. Lumkes, O. Hoekstra, J. G. Lamers.
15.1.03 Onderzoek naar wijzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) op stuifgevoelige en slempgevoelige gronden (zie ook PAGV 27.1.01).
(nieuw) L. M. Lumkes, H. A. te Velde, H. H. H. Titulaer.
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16.4.01 Onderzoek naar de gevolgen van grondontsmetting voor het bouwplan
(PD 323, Nestlé Hollandia).
C. A. A. A. Maenhout.
16.3.02 Onderzoek naar de invloed van grondontsmetting op het voorkomen van
ziekten, plagen en onkruiden en op de kwaliteit en het opbrengstniveau
van groentegewassen.
(nieuw) J. M. M. van Bakel, R. Meier.
20.2.01 Onderzoek naar de invloed van het bodemprofiel op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
(nieuw) P. Nicolai.
21.2.01 Onderzoek naar de uitwerking van methoden van mechanische verbetering
van het bodemprofiel op de technische mogelijkheden van het akkerbouwen vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
P. Nicolai.
22.1.01 Beregeningsonderzoek bij vollegrondsgroentegewassen (ICW 60.7).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
22.1.02 Invloed van de watervoorziening op de opkomst en de ontwikkeling van ter
plaatse gezaaide groentegewassen (ICW 60.11; zie ook PAGV 12.1.01).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen, L M. Lumkes.
22.1.04 Begeleiding van de uitvoering van beregeningsproeven met vollegrondsgroentegewassen op enkele proeftuinen in het zuiden des lands (ICW
60.13).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond
in verschillende teeltcentra over korte perioden met behulp van blokevaporimeters (ICW 60.13).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
24.1.01 Landelijke inventarisatie van de problemen ten aanzien van de waterhuishouding bij de vollegrondsgroenteteelt (ICW 60.6).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
25.2.04 Bemesting in bedrijfsverband (IB, LH, PAGV afd. Teeltonderzoek, CAD Bodem (Land- en Tuinbouw), Universiteit Hannover, VDLUFA Fachgruppe
BodenUntersuchung).
(nieuw) H. H. H. Titulaer.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische
en chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen
(PAGV afd. Onderzoek in de Regio's, IB 264).
H. H. H. Titulaer.
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26.2.02 De invloed van verschillende hoeveelheden en soorten drijfmest op de
kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten van akker- en tuinbouwgewassen (IB 312 en 293, LH, Megista, PAGV afd. Teeltonderzoek).
H. H. H. Titulaer.
26.2.03 De invloed van de toediening van afvalwaterzuiveringsslib op de opbrengst
en kwaliteit van akker- en tuinbouwgewassen (IB 254, STORA, PAGV afd.
Onderzoek in de Regio's).
H. H. H. Titulaer.
27.1.01 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van groenbemestingsgewassen (IB 263 en 295, PD 4.3 (1.33.21) 1978, SVP 5.31) (zie ook PAGV
15.1.03 en 28.4.01).
H. A. te Velde.
28.4.01 Onderzoek naar de onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen
(CABO 25, IB 256 en 308, IPO 2.20.1, LH, Stiboka 092).
O. Hoekstra, H. F. M. Aarts,J. G. Lamers, L M. Lumkes, C. A. A. A. Maenhout, H. H. H. Titulaer.
28.4.02 Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten in
nauwe rotaties en continuteelt.
J. G. Lamers.
28.4.03 Onderzoek naar grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van vruchtwisseling en bouwplan (IB 256, 1RS, PAGV afd. Onderzoek in de Regio's).
C. A. A. A. Maenhout.
28.4.04 Onderzoek naar de inpassing van groenvoedergewassen in het bouwplan
(CABO 462, PR 28 en 59) (zie ook PAGV 10.1.02 en 96.4.04 en 96.4.05).
H. A. te Velde.
32.4.01 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden graanpathogenen (IPO 155).
C. A. A. A. Maenhout.
32.4.02 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen (1RS 10, IPO 443, PD 327 en 541).
C. A. A. A. Maenhout.
33.3.02 Stengelaaltjes in groentegewassen (IPO 442).
C. Kaai, C. P. de Moei.
33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek.
C. Kaai, C. P. de Moei.
33.3.04 Bietecysteaaltjes in akkerbouw- en groentegewassen (IPO 443).
(nieuw) C. Kaai, C. P. de Moei.
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34.3.01 Incidenteel mycologisch onderzoek bij groentegewassen.
J. M. M. van Bakel, R. Meier.
35.3.01 Incidenteel entomologisch onderzoek.
J. Ph. van Driest.
36.3.02 Onderzoek naar de gebruikswaarde van herbiciden voor de vollegrondsgroenteteelt.
J. Jonkers, H. F. M. Aarts.
36.4.03 De invloed van gewas, teelttechniek en vruchtwisseling op onkruidpopulaties.
(nieuw) H. F. M. Aarts, W. G M. van den Brand.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden opslag van een gewas in volggewassen
te voorkomen, respectievelijk te bestrijden.
H. F. M. Aarts, L. M. Lumkes.
39.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbescherming in de kleine
groentegewassen.
J. Ph. van Driest, J. M. M. van Bakel, J. Jonkers, C. Kaai.
39.1.02 Toetsing van eenvoudige evaporimeters (ICW 60.9).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
39.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remote-sensing technieken ten behoeve van landbouwkundig onderzoek,
(nieuw) J. G. Lamers.
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