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Voorwoord
In menig opzicht was 1984 voor het PAGV een overgangsjaar. Dit
betrof met name:
- de eerste stap van een volledig door de overheid gefinancierd
Proefstationnaareenmedefinanciering door hetagrarischbedrijfsleven op 50/50-basis;
- de sluiting van de kantoorvestiging teAlkmaar endestartvan een
omvangrijke nieuwbouw van een kantoor en bedrijfsgebouwen te
Lelystad;
- de overdracht van taken op het gebied van de voorlichtingsbegeleiding aan het nieuwe tak-consulentschap voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond;
- desamenvoegingvandeafdeling Onderzoek inde Regio's metde
afdelingen Teeltonderzoek Akkerbouw en Groente.
Dezeorganisatorischeveranderingen haddendirectegevolgenvoor
destandplaats,voordeaardvanhetwerkenvoordeplaatsbinnende
organisatie voor veel medewerkers. Tevens gingen deze veranderingen gepaard met een groot aantal wijzigingen in de personeelsbezetting.Doordenieuwbouw moestendemedewerkers in Lelystad
verhuizen naar drietijdelijke locaties. Dat hetonderzoek en hetvele
extrawerktoch normaal doorgang vonden,pleitvoor de inzeten de
flexibiliteitvande medewerkers. Dezeextrainspanningen zullen niet
tevergeefs zijn; bij de ingebruikstelling van de nieuwe kas op 22
augustus konden de vele gasten ervan getuige zijn dat in 1984 de
basis isgelegdvoor een bijdetijdzijnde huisvesting en onderzoekaccommodatie van het Proefstation. Met deze outillage en de verjongde personeelsbezetting zal het PAGV de komende jaren optimaal onderzoek kunnen verrichten ten behoevevan de produktietakken akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
Ook dit jaarverslag omvat niet alleactiviteiten,maar geeft een beeld
vandevariatieaanonderzoek naarteeltkundige, bedrijfstechnische,
bedrijfseconomische enregionaleproblemen.Ikhoopdatditverslag
uw kijk op het PAGV vergroot en u stimuleert tot meer intensieve
contacten.
De Directeur,
dr irJ.H.J.Spiertz

Bestuur
Het Bestuur vergaderde in 1984 drie maal. Het Dagelijks Bestuur kwam vier maal bijeen.
Als belangrijkste punten van bespreking kunnen worden genoemd:
- de medefinanciering door het bedrijfsleven van het praktijkonderzoek
-aanpassing van de statuten i.v.m.deze medefinanciering
- de behandelingsprocedure van de begroting en het werkplan
- de nieuwbouw van de centrale huisvesting van het PAGVte Lelystad
- de prioriteitstelling in het onderzoek en de nieuwe onderzoekprojecten
- de ontwikkelingen in het onderzoek m.b.t.geïntegreerde bedrijfssystemen
- de automatisering van de teelttechnische en bedrijfseconomische advisering
- de consequenties van de opheffing van de vestiging te Alkmaar voor personeel,
bestemming van het gebouw en het onderzoekprogramma
- de positie van de regionale onderzoekers
- de uitwerking van het beleidsvoornemen m.b.t. de instelling van een CAD en tot
aanpassing van de eigen organisatie
- de taakverdeling tussen het Proefstation (PAGV) en het Consulentschap in Algemene
Dienst voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (CAD)
Mutaties in het Bestuur
Op12maart1984overleedonsbestuursliddeheerM.vandeVelden.Indezevacaturewerd
in 1984 niet meervoorzien.
Statutair trad het Bestuur op 31 december 1984 inzijn geheel af. Door de voordragende
instanties zijn, voor de periode van 1januari 1985 t/m 31 december 1988, onderstaande
personenvooreenbenoemingtotbestuurslidvanhetPAGVaande Ministervan Landbouw
en Visserij voorgedragen:
a. Op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij praktijkonderzoek in de
akkerbouwsector:
Ch. Backbier te Hulsberg
J.J. Kemmeren te Slootdorp
J.D. Leeuwmate Nieuw-Beerta
ir K. Meinders te Emmen
W.Velthoen te Numansdorp
b. Op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij het praktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
J.J. Beers te Heerhugowaard
J. v.d.Burgt te Boekei
M.H. Dekker te Warmenhuizen
W.Joziasse te Serooskerke
P.M.H.Weijs te Sevenum
c. Op voordracht vanhet Landbouwschap, afkomstig uit de akkerbouwsector:
ir H.J. Schuring te Den Haag
d. Op voordracht vanhet Landbouwschap, afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
drs P.v.d.Struys te Benthuizen
e. Opvoordracht vanhet Hoofdproduktschap voorAkkerbouwprodukten, afkomstig uitde
kringen van verwerking en afzet:
J. Glotzbach te Den Haag
ir P. Hijma te Zoetermeer
f. OpvoordrachtvanhetProduktschap voorGroentenenFruit,afkomstiguitdekringenvan
verwerking en afzet:
ir J.Th.van Vught te Vlijmen
g. Ambtenaren van het Ministerie van Landbouw en Visserij:
ir A.J.Riemens te Zevenhuizen
dr P.A.Th.Werry te Heelsum
Adviserende leden van het Bestuur:
ir J.D. Bijloo,secretaris Afdeling Plantaardige Produktie NRLO
1

Th. de Jong, NTS sectie Vollegrondsgroenten
prof. ir L.J.P. Kupers, Landbouwhogeschool, Vakgroep Landbouwplantenteelt

Afb. 1. Nieuwbouw PAGVinvollegang.
2

Algemene Zaken
Huisvesting te Lelystad
Hetjaar 1984stondvoor hetPAGVinhettekenvandenieuwbouw entijdelijkehuisvesting.
In maart 1984 kwam de bouw van 1126 m2 kasruimte gereed; welke op 22 augustus
feestelijk officieel in gebruik werd genomen.
Gesteld kan worden dat er op alle fronten hard is gewerkt omvoor het PAGVeen goede
centrale huisvesting te realiseren.
Door het Ministerie van Landbouw en Visserij zijn voor dit doel extra geldmiddelen beschikbaar gesteld,waardoor het ondermeer mogelijk werd gemaakt het kantoor niet ten
dele,maar inzijngeheel tebouwen.Het kantoorwordt gebouwd op dezelfdeplaats alsde
kantoorbarakken ; hetgeen een ontruiming van het bestaande kantoor en een tijdelijke
huisvesting op drie locaties (Edelhertweg, bij het CDI en bij de RIJP) tot gevolg had.De
bouw van de bedrijfsgebouwen omvat de bouw van onderzoek- en bedrijfsruimten,werktuigenberging eneenopslagvoorbestrijdingsmiddelen.Verderzullen dekoelcel enwitlofforceerinstallatie teAlkmaar worden gedemonteerd en inde nieuwe bedrijfsgebouwen te
Lelystad worden ingebouwd.
Op 11 mei 1984 vond de aanbesteding plaats van het kantoor en de bedrijfsgebouwen.
Reeds spoedig nade aanbesteding kon door de Rijksgebouwendienst deopdracht voor
de bouw worden gegeven aan de volgende bedrijven.
Bouwkundig gedeelte :Trebbe Zwolle b.v.te Zwolle
Warmte-installaties :Schilperoort b.v. te Lelystad
Electrische installaties :Jansen en Edison b.v. te Zwolle
Koel- en trekcellen :Zephyr te Zoetermeer.
In juli 1984 zijn de bouwactiviteiten aan de Edelhertweg gestart.
Volgens planningzullendebedrijfsgebouwen inhetvoorjaar 1985 gereed komen.Hetziet
er naar uit dat in de herfstvan 1985 het nieuwe kantoor ingebruik kanworden genomen,
zodat de tijdelijke huisvesting dan tot het verleden behoort.
Welkondenenigeonderdelenvanhetprogrammavaneisennognietwordengerealiseerd.
Dit betreft o.a.
- Bouw van een kiemloods voor aardappelen
-Verbreding erfwegen
-Uitbreiding koelcellen
- Ruimte voor het dorsen van graszaad
-Vervanging gedroloods door de definitieve werktuigenberging
- Dienstwoning voor het proefbedrijf.
Huisvesting te Alkmaar
De nog in Alkmaar aanwezige onderzoekers en administratief medewerksters hebben in
1 984 gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling of zijn naar Lelystad overgegaan. Het
kantoor aan de Olympiaweg 16teAlkmaar is per 1januari 1 985 door het PAGVontruimd.
Het kantoor is per genoemde datum in gebruik genomen door de Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees.
Tenaanzien van het proefbedrijf teAlkmaar isdoor de Ministervan Landbouw enVisserij
besloten dit bedrijf per 1januari 1986 op te heffen.
Voor de betreffende medewerkers wordt getracht een passende oplossing te vinden.

Organisatie en taakstelling
Door de instelling van het Consulentschap in algemene dienst voor deAkkerbouw en de
Groenteteelt indevollegrandper1 oktober1984zuliererenkeletakenophetgebiedvande
voorlichtingsbegeleiding overgaanvan hetPAGVnaarhetnieuweCAD.Deuitsplitsingvan
taken zal geleidelijk geschieden om de continuïteit in het werk zoveel mogelijk te waarborgen. Het CADzal gehuisvest zijn bij het PAGV,hetgeen noodzakelijk isom develegemeenschappelijke activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Er zijn ook vele functionele
contacten tussen de medewerkers van het PAGVenvan hetCAD.Despecifieke takenvan
het proefstation en het consulentschap zijn vastgelegd in de resp. orgaanbeschrijvingen.
Voor de personele bezetting van hetproefstation en hetconsulentschap wordt uverwezen
naar het bijgevoegde organisatieschema.

Personeel
In 1984 namen vier medewerkers ontslag,te weten:
- ir P.K.Cevaal,wetenschappelijk onderzoeker bijdeafdeling Bedrijfssynthese inverband
met hetaanvaarden vaneenfunctie bijhetWerkverbandvan hetAdministratief Dienstencentrum Zeeland;
-M.J.M. Derks, medewerker bij de afdeling Proefbedrijf, wegens het opzetten van een
eigen bedrijf;
-mw. C.A.B. Lange-Bos, medewerkster bij de afdeling Algemene Zaken, in verband met
verhuizing;
-mw.ing.E.W.J.M. Mathijssen,medewerkster ten behoevevan hetproject" Benutting van
afvalwarmte bij vollegrondsteelten " in verband met het aanvaarden van een functie bij
een regionale proeftuin.
In verband met de centrale huisvesting van het PAGV te Lelystad verlieten zes
medewerkers de dienst met recht op wachtgeld,te weten:
-mw.J.M. Bobeldijk-Hoedjes, medewerkster stafgroep Publiciteit, Redactie & Informatie;
-ing.Tj. Buishand, technisch onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek Groenten;
-ing. J.Ph. van Driest, technisch onderzoeker bij de afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband;
-mw. M.J. de Raat-van den Berg,medewerkster bij de afdeling Algemene Zaken;
-ir K.J.de Vries,wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek Groenten;
-mw.A. Wiering, medewerkster bij de afdeling Algemene Zaken.
Voorts werd afscheid genomen van twee medewerkers,te weten:
-ir H.Jonge Poerink, hoofd sector Groenten van de afdeling Onderzoek inde Regio's,in
verband met gebruikmaking van de regeling vrijwillig vervroegd uittreden;
-J. Kooy,medewerker bij deafdeling Proefbedrijf,wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Naar het nieuw ingestelde Consulentschap in Algemene Dienst werden drie medewerkers overgeplaatst, teweten:
-ing.W.P. Noordam, in de functie van ingenieur bedrijfssynthese Akkerbouw;
-ing. M.van der Ham, in de functie van ingenieur bedrijfssynthese Groenteteelt;
- N.J. Snoek, in de functie van voorlichtingscoördinator Vollegrondsgroenteteelt.
Bij het PAGV traden in 1984 onderstaande medewerkers in dienst:
-ing.H.K.J.Bosch,als redacteurvoor32 uurperweek bijdestafgroep Publiciteit, Redactie
& Informatie;
- P.de Fouw, als medewerker bij de afdeling Proefbedrijf;
-ing. H.C.H.Pijnenburg,alstechnischonderzoekertenbehoevevanhetproject" Benutting
van afvalwarmte bij vollegrondsteelten ";
- mw.J.P.von Rotz-vander Heijden,als medewerkstervoor32 uurperweek bijdeafdeling
Algemene Zaken;
-ir J.J. Schröder, als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek

Akkerbouw;
-mw.J.D.Sinke,als medewerkster voor32 uur perweek bij deafdelingAlgemene Zaken;
-P.M. Spoorenberg, als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Technisch OnderzoekinBedrijfsverband,gedetacheerdbijhetCentrumvoorAgrobiologischOnderzoekte
Wageningen;
-ing.G.Straatsma, als bedrijfsleider sector Akkerbouw bij de afdeling Proefbedrijf;
-ing. M.G. Verdonschot, als bedrijfsleider proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen te
Nagele;
-mw. B.van der Wal-van Hummel,als medewerkster voor 21 uur perweek bij de afdeling
Algemene Zaken.
Door het Nederlands Graancentrum werden twee medewerkers bij het PAGV gedetacheerd, teweten:
- ing. R.D.Timmer, ten behoeve van het gerstonderzoek;
-ing.W.Stol, ten behoeve van de ziekte-inventarisatie bij granen.
In het kadervan hetwerkervaringsproject voor schoolverlaters was mw.M.Y.Sarelsevoor
een periode van zes maanden aangesteld bij de stafgroep Publiciteit, Redactie &
Informatie.
Door het MinisterievanSocialeZakenwerd deheerC.L.M,deVisseralserkendgewetensbezwaarde tewerkgesteld bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband.
Ir D. Kasse was in het kader van de werkverruimende maatregel via de Stichting
Maatschappelijke plaatsing Wageningse afgestudeerden gedurende twee maanden
werkzaam bij het proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen te Nagele.
Tijdens de seizoendrukte hebben in 1984 negen tijdelijke krachten meegewerkt op de
proefboerderijen en vijf tijdelijke medewerkers t.b.v. de projecten " Benutting van afvalwarmte bij vollegrondsteelten" en " Epipré".
Voortswaren in1984 bijhetPAGV24studentenvanHogereAgrarischeOpleidingen ende
Landbouwhogeschool als stagiair(e) aangesteld met een gemiddelde stageduur van41/2
maand en een volontair voor een periode van drie maanden.
Ing.J. Boer was in mei 1984 25 jaar in overheidsdienst.

0)
•=5ï

ö
e

|j
T3 M

il

N

«

»«s ï

0)
S i

"C

wetensch ci
dr P H Ver<
bedr leider
mg M G V(
G. Annmga
D de Boer
A de Haan
D Smid

ï

E
m
Cl

31 CT CE 0) a,

z z

<
O CÛ > :

Û-ffl

5
m

g

Ol-Q

v

ï

o

<

E

11

c

^

TJ
"5

a
0
N

O) ©

«O

<

ai

-

.o

=o
o
a
«
0

5 -,~

0) ™

Oui
~2ui

tr

~ Ë

z

1

« O

"D "Z Ol

a:

3

O

o É
0"0

I

_• -Q o

O
J=

a

u>

r

13 ro Z> a .

< ^ , - > < Q

m

O
rr

?,

n".

van der
van Len
J. Rietel
J.J. Rom
Steringa
Vos
Walsma
H Zwan

C

•B

•p

1

U
(fi

T

•o

o

E

O

- > 0 <

*
î2

O
J=

a ü

n

o

O

-s

-J

o

'S S
LL

i fs

5*

IP

x o

o

ra S
0) <a

p T> ¥
" - "D —

^ 5

ns - i CL I

5

>

^

m
oo
en
0)
3
<D
£

9

3
O)
3

«

<o
Üi

S3

0)

a
to

'ë

x

^
»

0)

o

0ï

a;
o
0)

£

a
>

C

S

Q

zL
•a
o>
m

^

«
LU

D
O

^
rr

•a
u o Q
LU O Z
co L U O

3
E

P5

& } v

oG
OJ LL

X

"a

b

i

r ^ y

(3 e>

g. R. D
g. S.R.
s. AT.
R. Piep

m

co m

. E S - 5 .•=

•D

"D

•a

(S

S

-|

O

«

E

J:

O

"O

5

C f
« c
•O n

»

•o
c
3

u
(0

5.y

®

a m

SI
o>£
5-

m
<0

«<*

c

O«
c

Ë Ol
0) c
fr r

5

2 <

mz

< 2
< L1 _

S x
LUtJ

on O
< z

CTJ
£ «

- j 0)

. K TO t

1— (D t !

P, S ^ S
-5
-

D
•d

O u)
O </l

2S <
m

0

r] z

< m

Q

S x

S fT, <

I

P u . .

-^ U. ^ - i

airos a i l

>

CO (Û t i

n Q_ y -^

Ö Q-

Ïa r
U c
T

5

: ,11 x I ï u

^ : 2 . Ê -

- ± >£ ;

(0
CD

- o ai5 o c > - E

a.

&:
es
0)CB

Sï
wee

c «
- S u

3
o

«
•o
e

o
O

«
E

<•

<-

0 ( D

o ca -o

c

-TO-

0
a c
-o «

II
•S

c
£ o
ai • o rr

»o

«

m

Ï

<

^

5tra;
m

° "S "^

«ê

ï

Ü

of c

^

Ol G ) ^

^

f

er _ ! i

*„,

5

H

-

O

u. I

1

_ - S
9x o a
:> _ m g < _
J Sj m i -J > x

o :•

«
o

1=
c

»

o£

-< <
<r

O
m

- o

(T

s>

O

ü O
a>jc

*-*

h - <
•d

e/en
us
wing
n Lo
chep

schap in Al
st voor de
i en de Gro
Vollegrond

»
ai

TO

consulent ir CJ J deKro
bedri|lssynthese-ingenieui
mg M van der Ham (G)
mg W P Noordam (At
voorlichtmgscoordmatos
mg K B van Bon (A>
N J Snoek
(G)
medewerker.
ir J A.H Haenen

i>
S* _

C

nderzoé
van W
esheuv

'ÖJ n

if

•Ï.-C

>E « °£ S
r P A M Kr
mg H K J
mg P A F
J J M Bo

-5

g C Û I Q <
i Ü ^ U o i

: z -c o_ x - ) _, [
d> ai o i x c
= E E< k

Terugblik op het PGV-Alkmaar 1955-1985
In het begin van de vijftiger jaren kwam men in tuinbouwkringen tot het besef, dat de
onderzoekresultaten van de Wageningse instituten onvoldoende afgestemdwaren op de
specifiekeeisenvandeverschillendebedrijfstakken.Deafstandtotvoorlichtingenbedrijfsleven was te groot. Daarom werd besloten tot de oprichting van een aantal proefstations.
Voorvollegrondsgroentenwerdgekozenvooreenproefstation inNederlands belangrijkste
teeltcentrum, noordelijk Noord-Holland.Onderzoekers van detwee Noordhollandse tuinbouwconsulentschappen werden samengebracht indenieuwevestigingsplaats Alkmaar.
Deofficiële startwerdgegevenop3november 1953 metdeondertekeningvandestatuten
van de Stichting.
Het nieuwe proefstation, het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond, meestal
Proefstation Alkmaar genaamd, kende een zeer voortvarende start. In 1955 werden de
eersteproevenaangelegd.Algauw hadAlkmaareengrotebekendheid inNederlandenin
deomringende landen.Talrijkevernieuwingen indevollegrondsgroenteteelt vonden hun
oorsprong bijofwerdenbegeleiddoorhetenthousiasteteamvanonderzoekers.Opvallend
indepersoneelsbezetting is,datergedurendedeheleperiodeslechtstweedirecteurenzijn
geweest.Vanaf1954wasdatirJ.Sneep,diein1961 alsProf.drirJ.Sneep,hoogleraar inde
Plantenveredeling aandeLandbouwhogeschool teWageningenzijnzeteldoorgafaan irJ.
van Kampen(vanaf 1970dr irJ.van Kampen).Dezeheefttot aande eindfasevan defusie
met het PAte Lelystad de leiding gehad.
De visie op het praktijkonderzoek in de bloeijaren van Alkmaar kunnen we het beste
schetsen met een aantal aanhalingen uit de jaarverslagen van die tijd. De belangrijkste
factoren, die toen bepalend waren voor de richting van het onderzoek aan vollegrondsgroenten,zijn dat na30 jaren nog.Wedoelen op klimaatsinvloeden en mechanisatie. De
vuurlinieechter isindielangeperiodewelzeerveropgeschoven,tenprofijtevandeteleren,
misschien in meerdere mate,van de consument.

Afb. 2. Depioniers van het"Proefstation Alkmaar" op de dag van deopening (27juni 1956).
V.l.n.r. irWiebosch,irv.d. Horst, ing.Buishand,ir Sneep,dhr.Verlaat, ir Delver en irv.Hoof.

Sneep schrijft in 1956: "Die zachte herfst van 1955 en de zachte januarimaand van
1956 deden de prijzen van groenten tot een zeer laag niveau dalen. Destrenge vorst van
februari deed de prijzen echter snel oplopen enwat eerst onverkoopbaar leek,werd gretig
afgenomen. Daar ook in Frankrijk en Italië de vorst ernstige schade aan de voorjaarsgroenten hadtoegebracht, bleven de prijzen in hetvoorjaar goed.In hetalgemeen was dit
ook het geval geval indezeer koude en nattezomer,waardoor slechts geringe aanvoeren
plaatshadden
Delesvan1956isgeweest,datdevollegrondsgroenteteeltvoortmoetgaanmetzichzogoed
mogelijk tewapenen tegen de grillen van hetweer, beheersing van de waterhuishouding,
een goede structuur van de grond en een goede ziektebestrijding. Daarnaast blijft een
spreiding van de aanvoer urgent
Daarnaastvestigt hetprobleemvandedureenmoeilijk tekrijgenarbeidskrachten vooreen
aantal teelten de aandacht steeds meer op de mechanisatie
hetmeestspectaculaire onderdeelvandevoortschrijdende mechanisatie isin1956ongetwijfeld de verschijning van de bonenplukmachine op de Nederlandse velden geweest".
In 1 960 :"De chemische onkruidbestrijding heeftzichweervaster ingeburgerd.Zeis een
onmisbaar vervangster van dure arbeidskracht geworden. Inde conservenindustrie heeft
het afgelopen jaar een sterke concentratie plaatsgehad. Het gebruik van diepvriesprodukten vertoont daarbij een voortdurende stijging. Wanneer we deze gegevens
combineren met de ontwikkeling van oogstmachines (bonen,spinazie,wortelen, kroten),
waardoor een welhaast geheel gemechaniseerde teelt mogelijk is geworden,dan valt te
verwachten dat een belangrijk deel van de groenten die voor conservering bestemd zijn,
naar de landbouwbedrijven zal overgaan. Voor de oplossing van het probleem van de
kleine landbouwbedrijven zal dit kwantitatief slechts een geringe betekenis hebben.Voor
velevollegrondstuinderszalditechterdirectofindirecteennoodzaaktotomschakelingvan
hun bedrijf inhouden".
In1 964schrijftVanKampen :" Hetafgelopenjaarheeftwederom bewezen,datwijhetzeker
niet moeten hebben van hoge opbrengsten hier, maar veeleer van minder goede
opbrengsten elders inWest-Europa
Deteeltvan grovevollegrondsgroenten steunt op
eenzeer smalle ente riskante basis. Daarom dient eengedeeltelijke overschakeling naar
de teelt van kwalitatief hoogwaardiger produkten zo veel mogelijk te worden bevorderd.
Om de afzetmogelijkheden goed te benutten wordt daarbij zoveel mogelijk aandacht
besteed aan de kwaliteit, oogstspreiding en verruiming van het assortiment".

Afb.3. BijditProefstationheeftmengedurendevelejarenveelaandachtbesteedaanverbetering
vankwaliteit,vergrotingvanoogstspreidingenverruimingvanhetassortimentbijdevollegrondsgroenteteelt.

Afb.4. Rond1970verrichtte hetProefstationvee!onderzoek naardebestewerkmethode bijde
oogst vanspruitkool.
In 1966:" Het machinaal plukken van spruitkool is in het afgelopen jaar in een voor de
praktijktegebruiken stadium gekomen.Hetblijkt namelijk mogelijktezijnomper machine
600tot700spruitkoolplantenperuurteplukken,indiendezevoorafgoedzijnontbladerden
dekopspruitenniettegrootzijn.Weverwachten datditeendereerstegroentegewassen is,
waarvan de oogst ook voor vers verbruik op grote schaal zal worden gemechaniseerd "'.
In 1 972 :" Deopbrengsten waren ten gevolge vandeslechte weersomstandigheden niet
hoog,dochditwerddoordegoedeensomszeerhogeprijzenvoorverschillende Produkten
ruimschoots gecompenseerd
Vrijveel proevenzijn mislukt.Slechts inenkele gevallen
leidden de weersomstandigheden tot het verkrijgen van waardevolle gegevens, zoals
bijvoorbeeld bij het rassenonderzoek ten aanzien van de gevoeligheid voor het doorschieten
Inhetafgelopen jaarwerdwederomveel belangstelling ondervondenvanhet
bedrijfsleven,ook van de zijde der groenteverwerkende industrie. Dit moge bewijzen,dat
het onderdeel van werkzaamheden dat aan de extensieve groenteteelt wordt besteed,in
een behoefte voorziet. Vanzelfsprekend wordt het onderzoek ten behoeve van de meer
intensieve groenteteelt krachtig voortgezet, omdat daarvoor nog velerlei problemen
moeten worden opgelost. Vooral wat betreft de kwaliteit van vollegrondsgroenten kan er
nog veel worden verbeterd".
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Afb.5. Vanuit Alkmaarwerden goede contacten onderhouden metdeverwerkende industrie.

In de zestiger jaren werd veel werk verricht op het gebied van plantopkweek, bodembedekking met folie (augurk, asperge), nieuwe gewassen (suikermaïs, bleekselderij),
chemische onkruidbestrijding, precisiezaai,veredeling (asperge,vroege aardappelen,ui,
bonen,wittekool),arbeidsrationalisatie enmechanisatie,bestrijdingvanziektenenplagen.
In1 969teldehetPGV47medewerkers,waarvan27onderzoekers,nl.18ineigendiensten9
alsgedetacheerdenvan instituten.HetConsuientschap inAlgemene Diensttelde,behalve
dedirecteur-consulent Van Kampen,nogtweemedewerkers. In1970werddesuccesvolle
serie"Teelthandleidingen" gestart; datzelfdejaarverschenen ermaar liefst 1 5van!Inde
zeventiger jaren werd veel aandacht besteed aan fysiologie, o.a. eenmalige oogst van
augurken, gebruikswaarde-onderzoek, onkruidbestrijding, bodemvruchtbaarheid, hydrologie, entomologie, mycologie, nematologie en economie.
Opvallendonderzoekwasdewitloftrek opwater,watvoordezebelangrijke groentedestart
van een revolutionaire ontwikkeling betekende.
Vanaf 1975 moest het PGV-Alkmaarom redenenvaneendoelmatiger besteding vanoverheidsfinanciën voor onderzoek een fusie aangaan met het PA-Lelystad. Met ingang van
januari 1985 is Lelystad hiervoor de enige vestigingsplaats. Het vollegrondsgroenteonderzoekenookdevoorlichtingsbegeleiding zijndaarmeeeenaantaljarendooreendiep
dalgegaan.Defusieverkeertnuineenafrondingsfasemetdevoltooiingvandenieuwbouw
in Lelystad ende herbezetting vandeopengevallen onderzoeksstoelen.Wehopen,dat de
concentratie van groente-,akkerbouw- en algemeen georiënteerde onderzoekers binnen
één Proefstation tot een nieuwe opbloei zal leiden.Allebouwstenen zijn daar nuvoor aanwezig.
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Afb.6. Eengedeeltevandetuin inAlkmaar bezienvanuit debovenste etagevanhetkantoorin
1966.
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Presentatie van het Proefstation
De kennisdoorstroming van onderzoek -via voorlichting -naar de praktijk is één van de
belangrijkste taken van het Proefstation.Aan de basis van deze doorstroming staan het
kennisnemen van de problemen en ontwikkelingen inde land- entuinbouwpraktijk in de
ruimstezin enerzijds en hetverzamelen van onderzoekgegevens en hetzogoed mogelijk
doorgeven van deze informatie naar de praktijk anderzijds.
Devormen waarin dit kan gebeuren zijn talrijk.
Schriftelijke kennisoverdracht
Een belangrijk kanaal is het geschreven woord. Hiervan is in 1984 ook weer intensief
gebruik gemaakt.
Naast het Jaarverslag 1983, het Werkplan 1984 en Kwantitatieve Informatie zijn twee
Teelthandleidingen, een Themaboekje en hetJaarverslag 1982 van het Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) inhetverslagjaarverschenen.Voorts isinvakbladen en
tijdschriftenweereenstroomvaninformatienaarbuitengebracht.Ditbetrefteenzeerbreed
terreinvanonderwerpen.Afhankelijkvandedoelgroep haddendezeartikelen hetkarakter
van een (wetenschappelijk) onderzoekverslag tot bijdragen met een sterk op de praktijk
gerichte voorlichtingsboodschap. Deze informatiestroom is zeer omvangrijk. Naar
schatting isookin1984gemiddeldweerelkewerkdagopeenofandere manierschriftelijke
informatie naar buiten gekomen. Door dezeveelheid van benutte mogelijkheden was het
mogelijkomredelijktotzeergoedopdeactualiteitintespelenennieuweontwikkelingen in
gang te zetten of verder te ondersteunen.
Themadagen
Eenspecialevormvan(schriftelijke) informatieverstrekking krijgtgestalteinhetorganiseren
van themadagen.Wanneer hetzinvol isom rond een bepaald thema vanuit verschillende
vakgebieden en disciplines de beschikbare kennis en informatie op een rij te zetten,is
meestalaandevoorwaardenvoldaanomeenthemadagteorganiseren.Deskundigen,die
aan het geheel een essentiële bijdrage kunnen leveren, worden uitgenodigd om het
programma medeoptestellenenvanuit hundeskundigheiddemeestrecenteinformatiein
tebrengen.Hetresultaat daarvanwordt vastgelegd ineenthemaboekje. Door inleidingen
wordtdemateriedanopeenthemadagtoegelichtenindiscussiegegeven.Zowerdin1984
op 22 maart een themadag Snijmaïs georganiseerd en een themaboekje uitgegeven
waarindetotopdatmomentbelangrijkstekenniswassamengebracht.Hetisondoenlijkom
allemaïstelersrechtstreekstebereikenomdeinformatiedoortegeven.Daaromwordende
deelnemers aan zo'n themadag selectief uitgenodigd. Voornamelijk voorlichters, medewerkers aan (regionaal) praktijkonderzoek en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het betrokken bedrijfsleven zijn op zo'n themadag aanwezig.
Speciale dagen
Voor de PAGV-donateurswordt elkjaareenspeciale dag georganiseerd.Tijdenszo'n dag
kunnen de donateurs op het Proefstation (hernieuwd) kennis komen nemen van het in
uitvoering zijnde onderzoek en van de verdere ontwikkelingen op de thuisbasis van het
Proefstation. Hoewel de donateursdagen een sterk wisselende belangstelling genieten,
ervaren de bezoekers deze activiteit niettemin als een belangrijke wijze van informatieoverdracht.
In1984werddeofficiëlestartvandenieuwbouw endeingebruiknemingvandekasaangegrepen om met name ten aanzien van het vollegrondsgroente-onderzoek, nu de fusie
tussen PA-PAGVzijnvoltooiing nadert,deplannenvoordetoekomstopnieuw duidelijkte
formuleren.Denieuwefinanciële relatie methetbetrokken land-en tuinbouwbedrijfsleven
vormde daarbij aanleiding extra aandacht te besteden aan de betekenis van het Proefstationsonderzoek voor depraktijk enaande huidigevisieopdekennisdoorstroming van
onderzoek naarpraktijk.Voordezedagwerdenpersonenuitgenodigddiebetrokkenzijnbij
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debepalingvanhetbeleidtenaanzienvanonderzoekenvoorlichtingc.q.zelfleidinggeven
inonderzoek envoorlichting.Ineenvoordezegelegenheid samengestelde persmapwerd
aan actuele onderwerpen aandacht besteed.
Mondeling kennisoverdracht
Voordemondelingekennisoverdrachtwordenookweermeerderevormengebruikt.Metde
regionale voorlichtingsdiensten worden intensieve contacten onderhouden. Dit biedt de
proefstationsmedewerkers de mogelijkheid omtelkens weerdemeestrecente problemen
en ontwikkelingen in de praktijk te leren kennen. Deze contacten zijn daarnaast ook bedoeldom informatieenkennisvanuit hetProefstationdoortegeven.Debijeenkomsten die
het Proefstation en het CAD voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
regelmatig voor de bedrijfstakdeskundigen organiseren,vormen daarvoor de basis.Ook
worden medewerkers van het Proefstation en het CAD regelmatig uitgenodigd om in de
stafbijeenkomsten van regionale consulentschappen hun inbreng te leveren. Hetzelfde
geldt voor door de regionale voorlichtingsdiensten georganiseerde voorlichtings- en
instructiebijeenkomsten. Dezebijeenkomstenvormen ineenaantalgevallenookhetbegin
van een speciale voorlichtingsactie.
Een andere vorm van mondelinge kennisoverdracht is de ontvangst van groepen
bezoekers op het Proefstation. Deze groepen zijn vaak afkomstig uit het land- en
tuinbouwbedrijfsleven, waarbij het meestal om telersverenigingen, studieclubs en/of
verenigingen voor bedrijfsvoorlichting,vak-enstandsorganisaties gaat.Eenanderegroep
van belangstellenden betreft het hoger- en middelbaar land- entuinbouwonderwijs.Voor
deze groepen belangstellenden worden ook aangepaste programma's opgesteld. Doel
daarbij isdestudenten kennistelatenmakenmethet"wat,hoeenwaarom "van het Proefstationswerk enwel op eenzodanige manier, dat ze ook in de toekomst deweg naar het
Proefstation weten tevinden. Deonderzoekers vertellen dan-bijvoorkeur in hetveld-uitvoerig over hun eigen onderzoek en wijze van werken.
Land- en tuinbouwonderwijs
Kennisoverdracht naar het onderwijs vindt ook plaats via de landelijk werkende kerncommissies. De Kerncommissie voor Plantaardige Produktie organiseert bijvoorbeeld de
actualiseringvandeleerstof. Daarvoor gedeeltelijkvrijgemaakte leerkrachten schrijven de
concepten voordebasisleerstof. Deskundigen van het PAGVvoorziendezevancommentaar. Door dit samenspel wordt meegewerkt aan de "kwaliteitsbewaking " van het landbouwonderwijs.OverigenswordenookvaakdedoorhetProefstationuitgegeventeelthandleidingen en themaboekjes in het onderwijs gebruikt.
Ook het meewerken-alsgecommiteerden-aanexamens bij hethoger land-entuinbouwonderwijs illustreert de betrokkenheid van het Proefstation bij het onderwijs.
Hetbeschikbaar stellenvaneengroot aantal stageplaatsen levertookeen belangrijke bijdrage aan het land-entuinbouwonderwijs. Het intensief kennismaken metdetotale gang
vanzakenophetProefstationeninhetbijzonder het(mee)werkenaanonderzoekprojecten,
isessentieel voor de vorming van de ondernemer van straks ofvan degene die straks via
voorlichting of anderzins de ondernemer gaat begeleiden.
Contacten met onderzoekinstellingen
Inwerkgroep-encommissieverbandzijneropzeerveelterreinen intensievecontacten met
medewerkers van andere onderzoekinstellingen. Als bijzonder waardevol zijn die contactenaantemerken,waarbijdestafvaneenonderzoekinstelling inzijngeheelkenniskomt
nemenvanonswerk.Hetkwekenvanbeterbegripvoorenhetgevenvanmeerinzicht inhet
werkvanhetProefstation leidtmeestaltotintensiveringvandewerkcontactenenhetopden
duur beter afstemmen van de onderzoekprogramma's op elkaar.
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Stafgroep PRI
De in 1984 ingestelde Stafgroep voor Publiciteit, Redactie en Informatie werkt waar
mogelijk meeaaneenzogoed mogelijke presentatievanhet Proefstationzoals hiervoor is
omschreven. Deorganisatie van excursies en bijeenkomsten, het redactioneel verzorgen
van de geschreven informatie alsmede de informatieverschaffing vanuit de beschikbare
literatuur-niet alleen vooreigen onderzoekers-zijn de voornaamste opdrachten voorde
Stafgroep. Dit alles moet in haar totaliteit leiden tot een bewaking-en waar mogelijk
verbetering-van de totale presentatie.

Internationale contacten
De internationale contacten blijven van groot belang. Twee elementen staan daarbij
centraal:
-Voorhetgoedfunctionerenvanhetonderzoek iseenuitwisselingvankennis,inzichtenen
ideeënvanprimair belang.Hierdoorwordthetmogelijkomdekansenvoorsamenwerking
optimaal te benutten.
- Het uitdragen van beschikbare kennis en informatie tot over onze landsgrenzen is niet
alleenvan belangvoor buitenlandse onderzoekers. Hetkanook positief bijdragenaande
ontwikkeling van de land- en tuinbouw in tal van landen over de gehele wereld.
Ten aanzien van de bezoeken aan het buitenland van Proefstationsmedewerkers is het
volgende overzicht tegeven.
Bezoeken aan het buitenland
IrW.J.M.Meijer van8t/m 22 januari 1984 naar Bangla Desh,voor advisering t.b.v. project
Oilseeds and Pulses.
Dr ir A.L Smit van 15 t/m 16 februari 1984 naar België, voor het bijwonen van het 47e
congres van het Instituut International de Recherches Betteraves (IIRB).
Ir H.F.M. Aarts van 27 t/m 29 februari 1984 naar West-Duitsland,voor deelname aan het
congres Unkrautbiologie und -bekämpfung en voor overleg over onderzoek.
IrCD.v.Loonvan12t/m25maart1984naarBrazilië,inhetkadervansamenwerkingtussen
DLO endezusterorganisatie in Brazilië. Mogelijkheden onderzoeken van samenwerking,
gevolgd door een Workshop.
Ing. J A Schoneveld van 25 maart t/m 7 april 1984 naar Spanje, voor het Congres
Horticultural Economics t.b.v. Economisch onderzoek in de Tuinbouw.
Ing. LM. Lumkesvan 31 maart t/m 6april 1984 naar Engeland,voor het bijwonen van de
conferentie AG ENG 84 (Landbouwtechnisch congres t.g.v.60-jarig bestaan NIAE).
Ir P.H.M.Dekker van2t/m 6april 1984 naar Engeland,voor het bijwonenvan het Congres
"The pea crop-a basis for improvement" en gelijktijdig de EG-Workshop Grain peas for
animal feed.
IrC.D.v.Loonvan7t/m 15april1984naarSaoedi-Arabië,vooradvisering m.b.t.eenonderzoek naarheteffectvanzoutopdeproduktievanaardappelen inhetkadervanhetSaoediNederlandse aardappelproject.
DrirJ.H.J.Spiertzvan8t/m 12april1984naarEngeland,voorhethoudenvanvoordrachten
optredenalsdagvoorzitter bijeenworkshopoverdevoortgang endesamenwerkingophet
gebied van simulatiemodellen voor tarwe.
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Dr ir G.J.H. Grubben en ir C.A.A.A. Maenhout van 9 t/m 13 april naar Engeland, voor
oriëntering op hetonderzoekprogramma vollegrondsgroenten vanhet National Vegetable
ResearchStation inWeliesbourne enderegionaleproeftuinen KirtonenStockbridgehouse,
speciaal met betrekking tot plantopkweek en gewasbescherming, mogelijkheden voor
samenwerking.
IrK. Reininkvan21t/m24mei1984naarZwitserlandvoorbezoekaaneenwerkbijeenkomst
van de lOBC-groep op het gebied van modellen en geleide bestrijding.
IrC.D.van Loonvan1 6meit/m1 juni1984naarPDRYemenenRome(ltalië)voorhetgeven
van een cursus t.b.v. een pootaardappelproject.
IrW.J.M.Meijer naar Engelandvan3t/m 5juni 1984voor uitwisselingvan resultateneninzichten graszaadonderzoek met name wat betreft ontwikkelingen bij groeiregulatoren.
Dr. irA.L Smit van 3t/m 5juni 1984 naar Engeland voor bezoek aan Broom's Barn i.v.m.
oriëntatie op toekomstig suikerbietenonderzoek op het PAGV. Aanhalen van vroegere
contacten met betreffend instituut.
Ing. LM. Lumkes van 4 t/m 5 juni 1984 naar Duitsland voor bezoek aan landbouwwerktuigen tentoonstelling te Frankfurt.
IrC.AAA. Maenhoutvan11t/m13juni1984naar BelgiëvooreenvergaderingvandeEEGwerkgroep AGRO/FOOD.
DrP.H.Vereijken van 11t/m 16juni 1984 naardeVerenigde Statenvoordeelname aanhet
IFOAM-colloquium op de Michigan State University in East Lansing te Michigan(V.S.).
IrW.J.M.MeijerenS.Vreekevan12t/m16juninaarDenemarkenvooruitwisseling inzichten
en resultaten graszaadonderzoek.
IrC.B.Bus,irCD.van LoonendrirJ.H.J.Spiertzvan30junit/m7juli1984 naarZwitserland
voor deelname conferentie EAPR en het houden van enkele voordrachten.
P.ter Steegevan 7t/m 13juli 1 984 naar Ierland voor een bezoek aan congres Int.Ass.on
MechanizationofFieldExperiments.AlslidvandeWerkgroepOnderzoek Faciliteitenenals
Hoofd Proefbedrijf opde hoogte blijvenvande nieuwsteontwikkelingen op hetgebiedvan
proefveldmechanisatie.
Ir H.H.H. Titulaer van 23 t/m 26 juli 1984 naar Duitsland voor deelname aan diverse
excursies :kennisnemen onderzoek bemesting vollegrondsgroentegewassen.
IrC.AAA.Maenhout,ing.LM. Lumkes,C.vanOuwerkerk(I.B.)enirH.H.H.Titulaervan12t/m
18 augustus 1984 naar de D.D.R. voor bezoek instellingen m.b.t.grondbewerking,bodemvruchtbaarheid,vruchtopvolging en bemesting.
Een en ander in het kader van de uitwisseling Nederland/D.D.R.
Dr P.H.Vereijken van 27 t/m 30 augustus 1984 naar Duitsland voor bijwoning congres +
lezing over alternatieve landbouw.
Ing.P.Nicolaïvan2t/m 12september 1984 naarItaliëvoorbijwonenvan ESNAcongresals
vice voorzitter; optredend voorzitter WG 13 (Utilization of Waste heat) inleiding houden.
Bezoek aan tuinbouwgebied + onderzoekinstelling.
Ing. CAPh. v. Wijk op 12 en 13 september 1984 naar W. Duitsland voor bezoek aan
groothandelsmarkten/veilingen/telers met oog op afzet-ontwikkelingen op gebied van
" Kleine Gewassen " in West-Duitsland.
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Ing.H.M.G.v.d.Werfvan16t/m20september 1984naarFrankrijkvoorbezoekaan Euromais
congres maisonderzoek EMDA-bijeenkomst.
Uitwisseling onderzoeksresultaten.
Ir H.H.H.Titulaer van 17 t/m 21 september 1984 naar Duitsland voor deelname congres
VDLUFA ;thema Nitraat invoedingsmiddelen ;uitspoeling nitraat naar grondwater en de
kwaliteit van het drinkwater.
IrC.A.A.A. Maenhout van 24 t/m 27 september 1984 naar Frankrijk voor een vergadering
Agrofood werkgroep van de E.E.G.
DrP.H.Vereijkenvan24t/m27september 1984naarEngeland,tenlastevanAssociationof
Applied Biologists voor het houden van een lezing.
IrW.A.Dekkers van 1t/m 3oktober 1984 naar Duitslandvoor deelnemen aan de jaarvergadering v.h. "Gesellschaft für Information in die Landwirtschaft" en het congres over
" Personal computer in der Landwirtschaft".
IrC.D.v.Loonvan 2t/m 6oktober 1984 naarTunesiëvoorverzorging van een aardappelcursus, vanwege de continuïteit in de verzorging van deze cursus en het toenemende
belang van contacten met de MAGREB-landen in verband met de afzet van pootgoed.
Dr ir A. Darwinkel van 3 t/m 5 oktober 1984 naar W. Duitsland voor bijwonen van 28.
Jahrestagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschafts en houden van een lezing.
Ir H.F.M. Aarts van 8 t/m 13 oktober 1984 naar Frankrijk voor bezoek 7e Colloque International sur la Biologie l'écologie et la Systématique des Mauvaises Herbes.
Ing. C.A.Ph.van Wijk op 23 en 24 oktober 1984 naar België voor een bezoek aan groothandelsmarkt en proeftuin, met het oog op ontwikkelingen op gebied van " Kleine
Gewassen".
IrG.van Kruistumvan 11tot 13 november 1984 naarZwitserlandvoor hetbijwonenvan de
vergadering van het Organisatiecomité van het 8e internationale Witlofsymposium te
Genève.
Ing.A.R.Biesheuvelvan11t/m 15november 1984naarEngelandvoororiëntatieopdeontwikkelingen in de teelt van sluitkool in Engeland.
DrirJ.HJ. Spiertz op 20 en21 november 1984 naar België omals Nederlandsevertegenwoordiger de vergadering van het Programma Comité Energie in de Landbouw bij te
wonen.
N.J.Snoek van 12t/m 1 4december 1984 naar Engelandom kennistenemenvandeontwikkelingen bij de spruitkoolteelt in Lincolnshire speciaal ten aanzien van rassenkeuze,
kluitplanten, gewasbescherming en oogstmechanisatie.

Buitenlandse bezoekers in groepsverband
Een andere vorm van internationale contacten bestaat uit het ontvangen van groepen
ondernemers of studenten,die in het kader van een excursie door Nederland ook kennis
komen nemen van het werk van het Proefstation. Het betreft hier voornamelijk de ons
omringende landen in W. Europa. Hetvolgende overzicht geeft hiervan een beeld:
50 akkerbouwers uit Londerzeel, België
45 loonspuiters uit België
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25 tuinders uit Darmstadt, W. Duitsland
1 O akkerbouwers uit Sleeswijk/Holstein, W. Duitsland
20 akkerbouwers uit Rheinland,W. Duitsland
33 tuinders uit Quimper, Frankrijk
35 tuinders uit Aix-en-Provence, Frankrijk
43 tuinders uit de Pyreneeën, Frankrijk
48 tuinders uit Bretagne, Frankrijk
35 tuinders uit Normandie, Frankrijk
20 tuinders uit Japan
20 akkerbouwers uit Polen
20 tuinders uit Zweden
Uit de onderwijssector bezochten de volgende groepen het Proefstation:
25 studenten van een MLS uit Denemarken
30 studenten van de Universiteit van Bonn (W. Duitsland)
32 studenten van de Fachschule Osnabrück (W. Duitsland)
22 studenten van de Landwirtschaftschule, Kappeln (W. Duitsland)
70 studenten van het Agriculture College of Lancaster, Engeland
27 studenten van het Agriculture College Edinburgh, Schotland
25 studenten van het Agriculture College of Aberystwyth, Wales
35 deelnemers Internationale Cursus Gewasbescherming
25 deelnemers International Course for development oriented Research in Agriculture
20 deelnemers Internationale Voorlichtingscursus.
Bovendien werd in Yemen en inTunesië meegewerkt aan een internationale aardappelcursus.
Organisatie van Onderzoek en Voorlichting
Daarnaast was er ook in toenemende mate belangstelling vanuit het buitenland voor de
organisatie van het landbouwkundig onderzoek in Nederland ende plaats van het Proefstation in hetgeheel en als schakelinstelling tussen onderzoek envoorlichting. Inditverbandwerden o.a.op het Proefstation ontvangen F.P.Senko,ministervan landbouw vande
Sovjet Unie met 5 medewerkers.
Daarnaast bezochten ons nog delegaties vanChina,Joegoslavië, Polen,Rusland,Taiwan
en Tsjechoslowakije.
Bilaterale contacten
In hetverslagjaar werd, naast hetgeen hiervoor isvermeld,het Proefstation ook veelvuldig
bezocht door buitenlandse onderzoekers, die al dan niet georganiseerd informatie uitwisselden met onze onderzoekers. Dit ging dan vaak gepaard met bijeenkomsten van
werkgroepen en commissies.
Zo bezocht ook het bestuur van de International Soil Tillage Research Organization ons
Proefstation.
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Automatisering in de landbouw
A. Inleiding
Bij de ontwikkeling van geautomatiseerde begeleidingssystemen is het zaak om in te
spelen op deverschillende mogelijkheden diezich indetoekomst envoor eendeel nual
voor de gebruiker voordoen. Deze mogelijkheden zijn in hoofdlijnen drieledig:
1. De ondernemer heeft zelf een micro-computer met daarin geschikte programma's (bedrijfseconomische en teelttechnische). Veelal kan hieraan gemakkelijk de toegang tot
een viewdata systeem worden gekoppeld.
2.Deondernemer beschikt alleen over detoegang tot eenviewdata systeem,met andere
woorden hij kan alleen gebruik maken van een centraal aanroepbaar systeem.
3.Deondernemer heeftzelfgeenapparatuur.Dezecategoriezalalthansvoorlopig nogeen
zeer belangrijk deelvan hettotaaluitmaken.Dezeondernemers kunnenslechts gebruik
maken van de ontwikkelde systemen door een beroep te doen op de dienstverlening
door derden,zoals devoorlichting,boekhoudbureau,etc,die dan uiteraardwelover de
apparatuur en de programma's dienen te beschikken.
Detoepassingvandeontwikkeldeennogteontwikkelenbegeleidingssystemen dientdan
ook gericht te zijn op alle drie hiervoor genoemde mogelijkheden. Slechts technische
beperkingen,bijvoorbeeld door de aardvan de programma's, kunnen de oorzaak zijn dat
hiervan moet worden afgeweken. Zo zijn programma's die een zeer hoge " updatebehoefte"hebben,ofandersgezegdwaarvandegegevenssnelverouderen,ofwaarbijveel
gebruik wordt gemaakt van externe gegevens, minder of niet geschikt voor de microcomputer.InzuIkegevalleniseencentraalaanroepbaarsysteemnodig.Ookzoudendanin
een dergelijk systeem dagelijks voorlichtingsboodschappen kunnen worden gegeven.
Anderzijdszijnerookprogramma's,bijvoorbeeldvoordefinancieel/economischebedrijfsregistratie,diezichbijuitsteklenenvoordemicro-computer,hetzijophetbedrijf,hetzijopde
boekhoudbureaus.
Voorgaande uitgangspunten hebben hun weerslag gevonden in een aantal ontwikke^
lingen bijhetPAGVzoalsdie nugaandezijn.Daarbij moeteropwordengewezendatdeze
ontwikkelingen voor een deel het karakter hebben van een "uitproberen".
B. Ontwikkelingen ten aanzien van bedrijfseconomische begeleidingssystemen
1. Financieel-economische bedrijfsregistratie
Eriseen systeemontwikkeldvoorderegistratievanopbrengsten enkosten,met behulp
waarvan de ondernemer snel een goed inzicht kan verkrijgen in de financieel-economische ontwikkeling van zijn bedrijf.
Ditsysteem kanoptweemanierenvoorgebruik doordepraktijkterbeschikking komen;
a.Dooraanschafvaneenmicro-computerwaarbijeenprogrammawordtgeleverd,datde
toepassing van bovengenoemd systeem mogelijk maakt (basisinformatie over de
programma-ontwikkeling is verstrekt aan verschillende softwarebureaus)
b.Doorgebruiktemakenvandedienstverleningvanboekhoudkantoren.Hierbijwordtin
principe hetzelfde systeem gevolgd. Registratie vindt plaats via invulling vanvoorgedrukte formulieren. Een boekhoudkantoor verwerkt centraal de gegevens.
In1983 iseenstudieproject gestarttezamen metdeZLM-accountantsunie.Ditprojectis
in1984uitgebreid,geziendeopgedanegunstige ervaringen.Indevollegrondsgroenteteeltsector wordt tevens gewerkt aan enkele bedrijfsregistratieprojecten. In verband
daarmee neemt het PAGV deel aan de voorbereiding en begeleiding zodra er overgegaan wordt tot de plaatsing van enkele micro-computers op tuindersbedrijven.
2.Bedrijfseconomische advisering
De voor de bedrijfseconomische advisering ontwikkelde modellen met bijbehorende
programma's(akkerbouwengroenteteelt)wordenthansnogcentraal(d.w.z.bijhetPAGV)
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verwerkt. Het ligt in hetvoornemen dat indetoekomst hiereen regionalisatie zal plaatsvinden,zodat devoorlichting zelf eendirect gebruik van deze programma's kanmaken,
indien zij over de daarvoor benodigde apparatuur en deskundigheid beschikt. Een
studieproject in deze richting is in voorbereiding en zal in 1985 worden ingevoerd.
Daarbijwordttevensgewerktaaneeneenvoudig bedrijfsbegeleidingssysteemwaarmee
snel gedeeltelijke bedrijfswijzigingen kunnen worden doorgerekend. Het Consulentschap voor de Akkerbouw te Lelystad zal als proefconsulentschap dienst doen.
C. Ontwikkelingen ten aanzien van teelttechnische begeleidingssystemen
Ontwikkelde programma's zoals Epipré, onkruidbestrijding en studieclubprogramma's
worden momenteel overzet op een micro-computer, die voor de voorlichting in het
consulentschap Barendrechtzalwordeningezet.Tenbehoevevandedienstverlening door
derden aan de ondernemer hebben de CSV en de CSM op bepaalde tijdstippen op de
PAGV-computer het programma onkruidbestrijding suikerbieten geraadpleegd.
Vanenkeleonkruidbestrijdingsprogramma's zijndedatabestanden endestroomschema's
overgedragen aan softwarebureaus, om met behulp hiervan programma's te maken voor
hun micro-computer.
Naar het zich laat aanzien zullen op korte termijn meer systemen ontwikkeld worden,
voornamelijk op het gebied van de gewasbescherming (in mindere mate de bemesting).
Vooral bij de gewasbescherming is er voor de ondernemer sprake van een nuttig
rendement bij het gebruik van deze systemen, doordat er een ontsluiting van kennis en
informatie is vanuit diverse bronnen.
D. Implementatie-aspecten
Voor veel programma's zal implementatie op micro-computers op de bedrijven de
aangewezenweg zijn. Erzijn echter ook redenen aantegevenomdaarnaast een centraal
aanroepbaar systeem beschikbaar te hebben.
Bijvoorbeeld:
- Indien het gaat om het snel overbrengen van tijdgebonden informatie.
-1ndien de ontwikkelaar van het programma snel bepaalde elementen wilwijzigen.Inhet
algemeen betreftdit programma's meteen hogeupdate-behoefte (vakerdan 1 xperjaar).
- In het geval men voeling met het programma wil blijven behouden, bijvoorbeeld om er
bepaalde gebruikersgegevens meeteverzamelen of inverband meteencontroleop het
doelmatig functioneren van het programma.
-1ndienernaargestreefdwordteenactueel(geautomatiseerd) voorlichtingsbericht/advies
opdebedrijventebrengen,zoalswaarschuwingsinformatie over hetaldannietuitvoeren
van bepaalde teeltmaatregelen.
- Indien vele gebruikers incidenteel gebruik maken van een bepaalde database (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen), kan het efficiënter en goedkoper zijn om deze database
centraalaanroepbaartemakendanomzesteedsweer(vakerdan 1 xperjaar)te kopiëren
naar micro-computers op bedrijfsniveau. Hoewel ertenaanzienvaneencentraal oproepbaar systeem meer dan één mogelijkheid aanwezig is,lijkt vooral viewdata voordelen te
hebben, omdat hier sprake is van een standaard in de communicatie. Qua apparatuur
hoeft de gebruiker alleen in het bezit te zijn van een viewdatatoestel met modem, een
bureauterminal (ca. f 4000,-) of in het bezit te zijn van een micro-computer met
viewdatasoftware (extrakosten ca.f 300,-).Vooral dit laatsteaspect isbelangrijk. Boeren
die in het bezit zijn van een micro-computer kunnen dan enerzijds thuis bepaalde
programma's draaien (bedrijfsadministratie, rekenprogramma's etc), maar tevens via de
telefoon contact zoeken met externe computers en daar programmatuur raadplegen.
Viewdata levert hierbij een standaard die het mogelijk maakt dat voor diverse merken
micro's metverschillende operating-systementoch centraal beheerde programma's gebruikt kunnen worden, c.q.tijdsgebonden informatie kan worden verkregen.
Gezienhetbovenstaandewordtophetogenblik bezienofermogelijkhedenzijnomopbeperkte schaal eenviewdataexperiment optezetten.Hierbijzoudooreen aantal instituten
en proefstations enige relevante programma's verzameld kunnen worden en geschikt

worden gemaakt voorviewdata,eventueel aangevuld metprogramma's en tijdgebonden
informatie voor voorlichting, handel, industrie en boekhoudbureaus.

Begeleiding van gewasstudieclubs
Ontstaan studieclubs
Eindzeventiger jarenontstonden hierendaartarwestudieclubs.Kleinegroepenvantelers
diezich,metbegeleidingvanbedrijfsvoorlichters,gingenverdiepeninhetgeheelvangroei,
ontwikkeling enteeltmaatregelenvan hungewas omdaarmeetot betereteeltresultaten te
komen. Mede door de gunstige resultaten kwamen daarna bijallegewassen,deels in het
kader van regionale voorlichtingsacties, vele studieclubs tot stand. De leden volgen hun
gewas intensief en leggen op waarnemingsformulieren vele (gewas)gegevens vast, die
laterwordenvergeleken metdievan collega's. Daarnaastwordtviaveldbezoek, excursies
en nabesprekingen veel kennis vergaard en vooral uitgewisseld.
Uit hetonderzoek van Zachariasse (1974) en hetdoor het PAGVuitgevoerde perceelsvergelijkende onderzoek bij diverse gewassen (factoranalyse-onderzoek) isgebleken dat de
opbrengstverschillenindepraktijkvooreenbelangrijk deelsamenhangenmetfactorendie
dételer kanbeïnvloeden,dus metdeteeltdeskundigheid.Inditopzicht bieden studieclubs
eenefficiëntevoorlichtingsmethode o.a.doordatviavergelijkingvan gewaswaarnemingen
met die van collega's zwakke punten in de teelt naar voren komen.
Met de toename van het aantal studieclubs groeide de behoefte aan een landelijke
coördinatie van deze studieclubactiviteiten. Op verzoek van en in nauw overleg met de
regionale consulentschappen heeft het PAGV in 1982 uniforme gewaswaarnemingsformulieren opgesteld en gezorgd voor een centrale verwerking per computer van deze
formulieren.

Uniforme formulieren
Het PAGV heeft in overleg met bedrijfstakdeskundigen voor de belangrijkste gewassen
waarnemingsformulieren opgesteld die algemeen gebruikt worden.Op deze formulieren
krijgen alle aspecten van de teelt aandacht. De vraagstelling op zich heeft reeds een
voorlichtend karakter,doordat deteler gewezenwordt op alleteeltfacetten dievan belang
kunnenzijnvoorzijnteeltmaatregelen enhetteeltresultaat.Hetnoterenvandeze gegevens
biedtmogelijkhedendeeigenteeltuitvoeringenhetresultaatdaarvantevergelijken metdie
van collega's en op basis hiervantediscussiëren over mogelijke verbeteringen. Daarmee
wordt de studieclub een bij uitstek geschikt instrument voor vormende voorlichting.
Centrale verwerking
Dewaarnemingsformulieren zijngeendoel opzichzelf maareen hulpmiddel,eenleidraad,
bijdeactiviteitenvandestudieclub.Degegevensvandedeelnemers moeteneerstworden
verwerkt. Medeterontlastingvandebedrijfsvoorlichting gebeurt dezeverwerking centraal
op de PAGV-computer.Dit heeft hetvoordeel dat bij de evaluatie alle percelen betrokken
worden.Nietalleen isnuvergelijking binnendestudieclub mogelijk,maarook vergelijking
metanderestudieclubs inhetgebied,ofmetandereregio's.Voordezecentrale verwerking
zijn vanuit de ervaring met het factoranalyse-onderzoek programma's ontwikkeld. De
verwerking is in eerste instantie gericht op eenzodanige weergave van de gegevens dat
een optimale perceelsvergelijking mogelijk wordt. Daarnaast kunnen nieuwe gegevens,
zoals korrelaantal per m2 bij tarwe, gewasbeschermingskosten, saldo etc. per perceel
worden berekend.Tenslotte kunnen relaties tussen opbrengsten enteeltfactoren worden
geïllustreerd.
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Resultaten
Depraktijk blijkt vaakte hogeverwachtingen tehebbenvandezegegevensverwerking,in
die zin dat hieruit oplossingen zouden worden aangedragen voor de oorzaken van de
opbrengstverschillen. Hiertegen is vanaf het begin gewaarschuwd; het resultaat van
studieclubs ligt primair inhetintensievervolgenvan heteigengewas enhetuitwisselenen
verwervenvankennis.Degegevensverwerking isdaartoeeenhulpmiddelomviaperceelsvergelijking "zwakke" punten en daarmee vragen of aandachtsgebieden voor detelerte
identificeren.
De opbrengst wordt bepaald door een complex van vele factoren die per perceel
verschillen.Bovendien wordtslechts eendeelvandezefactorenwaargenomen.Uitfactoranalyse-onderzoek blijkt dat een niet onbelangrijk deel van de opbrengstverschillen
samenhangt met "bodemfactoren " die niet worden waargenomen. Daarnaast speelt de
vraag hoebetrouwbaar degegevenszijn.Hetgaat immersomveleonervarenwaarnemers,
die bovendien niet uniform zullen waarnemen. Dit alles betekent dat geen duidelijke
verbanden tussen opbrengst en afzonderlijke teeltfactoren verwacht mogen worden. Op
proefvelden daarentegen wordt juist de invloed van één factor onderzocht, waarbij de
andere factoren gelijk blijven. Voorzover verbanden tussen opbrengst en teeltfactoren
worden berekend,moetdanookaltijdwordenverwezen naardeonderzoeksresultaten over
deinvloedvandezefactor.Belangrijk isweldatviadezeperceelsgegevens vanstudieclubs
een goed beeld verkregen wordt van deteeltuitvoering inde praktijk. Dit biedt een goede
basisvoorgerichtevoorlichtingsacties overgesignaleerdezwakke puntenenkanook aanknopingspunten geven voor verder onderzoek.
Alsvoorbeeld isinafbeelding 7hetverbandtussendetarweopbrengst endeteeltintensiteit
(aantalkerendoorhetgewasgereden)weergegeven.Hieruitblijktweliswaareentendensdat
bij meer "werkgangen " een hogere opbrengst wordt bereikt, maar erwarenook telers die
bijweinig"werkgangen "eenhogeopbrengst behaalden entelersdiebijveelwerkgangen
een vrij lage opbrengst bereikten. Een intensieve gewasbescherming betekent dus niet
automatisch een hogeopbrengst.Soms komen ook directe onderzoeksvragen naarvoren.
Zo is uit de gegevens van de eerste tarwestudieclubs al gebleken dat vooral het aantal
korrels/m2 eensterk bepalende factor isvoor deopbrengst. Inde praktijk isdit nogal eens
lagerdanwatvoortopopbrengsten nodig is(18000korrels/m2).Ditwasaanleidingominhet
onderzoek meeraandacht tegevenaanbeïnvloedingvan hetkorrelaantal/m2(rassen,zaaidichtheid, N-bemesting etc).
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Dergelijke resultaten vanstudieclubs kunnen erwellichttoe leiden gerichteronderzoek te
doen naar methoden voor verbetering van de produktie bij de achterblijvers. Dit kan
mogelijk worden bereikt door inonderzoek envoorlichting meeraandacht terichtenopde
relaties tussen gewaskenmerken en de per situatie optimale teeltmaatregelen. Hierbij
kunnen teeltbegeleidingssystemen met gerichte advisering op basis van perceels- en
gewasgegevens eenoplossing bieden.Het PAGVheeft reeds eenaanzetgemaakttoteen
ontwikkeling in deze richting.
Hoe verder?
Deze centrale studieclubbegeleiding voorziet duidelijk in een behoefte. In tabel 1 is het
aantal deelnemers in 1983 en 1984 weergegeven.

Tabel 1. Aantal studieclub-percelen in 1983 en 1984.

gewas
consumptie-aardappelen
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
wintertarwe
wintergerst
suikerbieten
snijmaïs
zaaiuien
waspeen
sluitkool
erwten
graszaad

aantal studieclub-percelen in
1983
1984
720
694
170
317
30
126
500
715
25
55
120
148
23
131
50
63
2
4
p.m.
p.m.(firma's)
p.m.
p.m. (firma's)

HieruitblijktdatdebelangstellingvoordezedienstverleningvanhetPAGVgroeiende is.Dit
vormt een probleem bij de centrale verwerking,omdat eronvoldoende mankracht isvoor
het invoeren van degegevens.Anderzijds vormt ook het niet altijd correct invullen van de
formulieren en te laat opsturen soms een beperking voor een snelle verwerking.
Gestreefd moetworden naar een regionalisatie van deze routinematige verwerking zodra
de regionale consulentschappen beschikken over computerfaciliteiten. Detaak van het
PAGVligtvooral indeontwikkeling vangoedeverwerkingsmethoden.Ookdaarbijzijn nog
verbeteringen mogelijk.
Wenselijk is dat de levensduur van een studieclub, of in elk geval de begeleiding ervan,
wordtafgebakendop2à3jaar,ommeerruimtetehoudenvoornieuwestudieclubs.Hoewel
de werkwijze nog verder te verbeteren is,tonen de ervaringen tot nu toe dat werken met
studieclubs een efficiënte voorlichtingsmethode is.
Hetinvullenvangewasformulieren istezienalseenvoorfasevoorcomputermatigeteelt-en
bedrijfsregistratie op eigen of centraal geïnstalleerde systemen. Daardoor wordt geen
nieuwstoegevoegd,maarwordtheteenvoudigerominformatieuiteigenregistratietehalen.
Dit isechter alleen mogelijk indien ervoordeteler programma'sterbeschikking staan,die
gerichte informatie kunnen halen uit de gegevens die opgeslagen zijn in een computersysteem. Erzalechter behoefte blijven aan een stuk landelijke verwerking en vergelijking
vandegegevens.DaarinzalhetPAGVi.s.m.hettak-CADzonodigeenrolblijvenvervullen.
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De teelt van kwaliteitstarwe in Nederland
Hetonderzoek bijgranen istotnutoevoornamelijk gerichtgeweestopproduktieverhoging.
Bij wintertarwe heeft dit de laatste tien jaar geresulteerd in een aanzienlijke opbrengststijging, uitmondend in een landelijk gemiddelde van 7,2 ton/ha over de laatste vijf jaar.
De rentabiliteit van de tarweteelt hangt sterk met de opbrengst samen ; de prijs van het
produkt is niet of nauwelijks afhankelijk van de kwaliteit. Ook in de ons omringende EGlandenwas deteelt indeeerste plaats gericht opeen hoge produktie.Destijgende ha-opbrengsten en de omschakeling van zomergranen naar meer produktieve wintergranen
hebben geleid tot een zeer aanzienlijk overschot in de Europese Gemeenschap.
De Nederlandse tarwe wordt deels verwerkt in de maal- enveevoederindustrie en wordt
deelsgeëxporteerd.Alsgevolgvandeoverschotsituatiedalendetarweprijzen ;ookdeafzet
levertproblemen op.DitgeldtzekervoordeNederlandsetarwe,dieslechts matigvankwaliteit is. Bovendien wordt door de gemengde opslag van diverse rassen bij collecterende
handel deafzetvantarweals kwaliteitsprodukt verder bemoeilijkt. Uitbreidingvandeafzet
van Nederlandsetarwelijktmogelijk naardemaalindustrieennaardeophandenzijndezetmeelbereiding.Voordezebeideafzetkanalen iseengoedekwaliteitvan hetprodukt echter
eenvereiste !Dealomverbreide rassenArmindaenOkapizullen nietofnauwelijks aande
gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen. Behalve door uitwendige kenmerken als korrelgrootte,korrelvorm en(ras)zuiverheid,wordtdekwaliteitvanhetproduktvoorde industriële
verwerking medebepaald door de inwendige kenmerken : eiwitsamenstelling,korrelhardheideneiwitgehalte.Vandezeeigenschappenzijndeeiwitsamenstelling endekorrelhardheid genetisch bepaald en dus ras-afhankelijk; het eiwitgehalte wordt grotendeels
bepaald door de teelttechniek.
Enkele kwaliteitskenmerken van een aantal rassenzijn intabel 2samengevat. Behalve de
gangbare rassenArmindaenOkapizijntweenieuwewintertarwerassenvermeld.Tervergelijking zijn resultaten aangegeven van een geïmporteerde partij Franse tarwe en van de
zomertarwe Bastion.

Tabel 2. Kwaliteitskenmerken vantarwerassen envangeïmporteerde Fransetarwe(bron:
IGMB-rapport 84-870).
verwerk- brood- %eiwit brood- hardheid
baarheid kwaliteit
volume korrel
Arminda
Okapi

6
6

12,2
11,9

495
512

zacht
zacht

Granta (nieuw)
Obelisk (nieuw)

7
7

11,7
11,6

564
563

hard
hard

Franse tarwe
Bastion

7
7

12,1
13,0

525
541

zacht
zacht

Uittabel2blijkt,datdenieuwe hardewintertarwerassen GrantaenObelisk inkwalitatiefopzicht duidelijk beter zijn dan Arminda en Okapi en de concurrentie met Franse tarwe of
zomertarwe goed kunnen doorstaan.
Normaliter gaan hoge opbrengsten gepaard met lage eiwitgehalten.Echter,onderzoek in
de laatste jaren heeft aangetoond, dat hoge korrelopbrengsten goed kunnen (of zelfs:
moeten) samengaan met een hoog eiwitgehalte. Met een driedeling van een hoge N-gift
wordtnietalleendehoogstekorrelopbrengst bereikt,maarookeengoedeiwitgehalte.Met
name de late N-gift, kort voor het inaar komen,draagt daartoe bij.Eenverdubbeling van
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deze late N-gift kan het eiwitgehalte nog wèl duidelijk verhogen,maar de korrelopbrengst
nog slechts weinig (tabel3).

Tabel3. Korrelopbrengst (kg/are) eneiwitgehalten bijdrie N-niveaus(gemiddelde van13
rassen: PAGV 1100).

late N-gift (kg N/ha)

0

korrelopbrengst
eiwitgehalte (%)

87,8
11,6

40

91,8
12,6

80

92,8
13,3

Concluderend kanworden gesteld,dat hetzeerwel mogelijk isom inNederland hogeopbrengstenwintertarwevangoede kwaliteittetelen.Eengezamenlijke inspanningvanteler
encollecterende handelzalnodigzijnomdeafzetvandezekwaliteitstarwetewaarborgen.

Bacterieziekten en bedrijfshygiëne bij de aardappelteelt
Inleiding
Debesmettingvangrondenvanprodukten doorziektenen plagen isindelaatstetienjaar
sterk toegenomen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de zich uitbreidende
nematoden-besmettingvangronden,dedreigingvanhetprobleem-onkruid knolcyperusen
detoegenomen bacteriebesmetting inde pootaardappelteelt.Sinds kort houdt bovendien
de virusziekte Rhizomanie een nieuw gevaar in bij de teelt van suikerbieten.
Deintensievemechanisatievandeteeltenendemobiliteitvanmensen,machinesenwerktuigen heeft ongetwijfeld sterk bijgedragen aan de verspreiding van de verwekkers van
dezeziektenenplagen.Voorwatbetreftdeaardappelteelt werken nauwegewasrotaties en
deaanwezigheid vanopslagplanten involggewassen eensnelle uitbreiding vaneen eenmaal aangebrachte besmetting ter plaatse in de hand.Verspreiding van de veroorzakers
vanziekten en plagen kanvoorts plaatsvinden door insekten,vogels,wild endoorwind en
regen.
Bedrijfshygiëne
Voor een aantal ziekten en plagen zijn geen directe bestrijdingsmiddelen of -methoden
voorhanden.Indezegevallenzaldoor hettoepassenvaneenstriktehygiëne bijdeteelten
deverdereverwerking vangewassen en produkten deverspreiding van ziekteverwekkers
moeten worden tegengegaan. Dit betekent inzijn algemeenheid het nauwkeurig telen en
oogsten, hetfrequent en grondig reinigen van machines,werktuigen,bewaarruimten en-materialenenhetonschadelijk makenvanandere bronnenvanziekteverwekkers(opslagplanten, afvalplanten en -grond, etc).
Met nameomdelandbouwpraktijk bewusttemakenvan hetgevaarvan onoordeelkundig
werken en van de schade die door het verspreiden van ziekten en plagen-zowel
individueel als nationaal economisch-kan ontstaan, is in 1981 de Landelijke Begeleidingscommissie Bedrijfshygiëne opgericht. Hierin zijn krachten uit de onderzoekwereld,voorlichtingsdiensten, PD,NAK en bedrijfsleven gebundeld. Het PAGV is in deze
commissievertegenwoordigd enbekleedt hetvoorzitterschap.Decommissie heeftzichtot
nutoemetname beziggehouden metde problemen indepootaardappelteelt. Onder haar
auspiciën zijn drie brochures verschenen en zijn veel actuele artikelen over bedrijfs23

hygienische onderwerpen inde landbouwpers gepubliceerd. Daarnaast zijn twee landelijke voorlichtingsdagen georganiseerd en isregionaal door Keurings- en Voorlichtingsdiensten en handelsinstanties de bedrijfshygiëne intalloze bijeenkomsten metde praktijk
aan de orde gesteld.
Regionaal issedert voorjaar '84 de Stuurgroep Bedrijfshygiëne IJsselmeerpolders actief,
bestaande uit vertegenwoordigers uitalle geledingen van het bedrijfsleven, PD, NAK en
Voorlichtingsdienst.
Onderzoek
Speciaal door het IPOteWageningen wordt veel onderzoek verricht naar bacterieziekten
bij aardappelen. Het ontwikkelen envervolmaken van toetsmethoden voor het opsporen
van bacterie-besmettingen bijhet pootgoed heeft daarbij debijzondere aandacht.
SindskortisinNRLO-verbanddecontactcommissie Bedrijfshygiëne inLand-enTuinbouw
werkzaam.Decommissiecoördineertdeactiviteitenvan-voorlopig -vierwerkgroepen,die
onderzoek zullen verrichten opdevolgende terreinen : 1)het onschadelijk maken van
sorteer- en andere afvalgrond ;2)idem van plantenafval ;3)toetsing van ontsmettingsmiddelen en4)reiniging van apparatuur.
Het PAGV is,samen met diverse Wageningse onderzoekinstanties en de NAK,vertegenwoordigd in deWerkgroep Onderzoek Knolziekten bijAardappelen. Dezecoördineert en
stimuleert het onderzoek aan met name bacterieziekten bijpootaardappelen.
Dewerkgroep publiceerdein1983eenbrochure,getiteld:"Zwartbenigheid enstengelnatrotbijaardappelen ",dieonder allepootgoedtelers in Nederlandwerdverspreidenwaarin
aan de teler inzicht werd verschaft indeproblematiek met betrekking tot deze bacterieziekten en indebeschikbare kennis om de aantasting tebeperken.
Onder auspiciën van de werkgroep besteedt hetPAGV, insamenwerking met het IPO,
aandacht aan verschillende deelterreinen van onderzoek, zoals:
1. De invloed vanbacteriebesmetting van het pootgoed op de knolopbrengst
Ineen driejarig onderzoek met het ras Bintje werd gevonden datde opbrengstschade,
ontstaan door hetwegvallen vanin de loop vanhet seizoen aangetaste planten,
gemiddeldgroter isdandegemiddeldeschade,diehetresultaat isvandeaanwezigheid
van secundair viruszieke planten inhetgewas (afb.8 ).Dereden van ditverschil inopbrengstbeïnvloeding dient gezocht teworden inde geringere compensatie door buurplanten vanin hetseizoen weggevallen bacteriezieke planten, t.o.v. de opbrengstcompensatie bij reedsvanaf opkomst inhetgewas aanwezigevirusziekeplanten.Bijhet
onderzoekwerdenaanwijzingenverkregendatdeproduktievansymptoomloze,dochuit
latent besmette potersgegroeide plantent.o.v.dievanvolkomen gezonde planten reeds
wordt geschaad.
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Afb. 8.Opbrengstreductie bij aardappelen door virusziekten en door zwartbenigheid.
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2.Heteffectvangewasbespuitingen metkoperoxychlorideopdebesmetting vanhetgewas
Verondersteld zou kunnenworden,dat detoegenomen bacteriebesmettingen,naast de
genoemdeeffectenvanmechanisatieennauwegewasrotaties,medeeengevolg kunnen
zijnvanindeloopderjarengewijzigde methodenvangewasbescherming.Zowerdinhet
verledentegen Phytophthora inhetalgemeen koperoxychloride gebruikt.Debactericide
werking van koper kon op het IPO worden aangetoond, in tegenstelling tot die van
maneb/fentin. Schotse onderzoekingen bevestigen de mogelijkheid van bacterieverspreiding doordeluchtenineenproefverkreegmeneengunstigresultaatwatbetrefthet
weren van knolbesmetting met zwartbenigheid door wekelijkse gewasbehandelingen
met koperoxychloride. In proeven gedurende twee jaren op het PAGV-bedrijf en op de
proefboerderij Kooyenburg te Rolde kon dit resultaat niet worden bevestigd. In deze
proeven dienden rijen planten gegroeid uit met zwartbenigheid en stengelnatrot
geïnoculeerdepoters,indeonmiddelijk nabijheidvandeproefrijenalsinfectiebron.Aangetekend moet worden dat de " infectierijen " slechts een beperkt aantal visueel zieke
planten toonden.Bovendien waren deweersomstandigheden in beide groeiseizoenen
van dien aard,dat geen veelvuldige verspreiding van bacteriën door de lucht verwacht
mocht worden (te droog).
3.Symptoom-expressie onder invloed van de voorbehandeling van pootgoed
Uit IPO-onderzoek isgebleken,datverschillen in bewaartemperatuurvan het pootgoed
kunnen leiden tot een verschil in aantal en tijdstip van optreden van zieke planten.
Warmerebewaringveroorzaakteenactiveringendusvermeerderingvaneventueel latent
aanwezige bacteriën.Inveelgevallenverspreiden debacteriënzichdannahetpotenal
vroeg vanuit de rottende moederknollen en gaan dood voordat jonge knollen door het
gewas gevormd zijn. Daarentegen levert een koude bewaring doorgaans uit latent besmettepoters-zeker ineenvroegstadium-minderziekeplantenop.Deeindbesmetting
vaneendergelijk gewaskanechterzwaarderzijn,omdathierdebacterieverspreiding later
inhetseizoenplaatsvindt,wanneerdejongeknollenreedszijngevormd.Ineenregionaal
onderzoek op de proefboerderij Kooyenburg werd met voorkiemen (plus selectie) een
sterkeregewasaantasting,docheengezonderenateeltgeconstateerdinvergelijkingmet
pootgoed dat tot het poten koud was bewaard (zie PAGV Jaarverslag 1983, p.50).
In 1984 werden op het PAGV-bedrijf echter geen verschillen in symptoom-expressie
gevonden nasterk uiteenlopende bewaaromstandigheden vantwee partijen pootgoed,
afkomstig van in het voorgaande jaar besmette gewassen. Bij geen van de behandelingen traden zieke planten op.Ook in de mate van wegrotten van de moederknollen
werden tussen devoorbehandelingen geen duidelijke verschillen waargenomen. Knolmonsters uit de oogst worden nog getoetst met Elisa.
Opgrondvandebovenaangehaaldeonderzoekingen kunnenweechterstellendateen
koude bewaring van het pootgoed ertoe bijdraagt een eventuele (latente) bacteriebesmetting op een laag niveau te houden. Bij een eenmaal visueel aangetast gewas zal
door eenwarme bewaringvandeoogst eneenvroegeselectievandeziekeplanten het
besmettingsniveau mogelijk teruggedrongen kunnen worden.
4.Rooien vanpootgoed in twee werkgangen
Een belangrijke bacterieverspreiding kan plaats vinden bij het machinaal oogsten,
wanneer rotte(moederjknollen aanwezigzijn engewerktwordt onder omstandigheden
dat de lenticellen in de knolschil zijn geopend. Dit laatste isvaak het geval bijvolautomatisch oogsten.Tevens is indit geval overdracht van bacteriën mogelijk via verseverwondingen van de knollen (ontvellingen en diepere beschadigingen).
Teverwachten valtdatdebacterieversmering bij hetoogsten kanworden beperkt indien
het pootgoed eerst met behulp van een voorraadrooier in zwaden wordt gelegd en
vervolgens,alsdeknollenzijngedroogd(endelenticellen gesloten) ineentweedewerkgang meteenverzamelrooierworden opgeraapt. Dezewerkwijzewordt,mede naar aanleiding van de activiteiten van de Begeleidingscommissie Bedrijfshygiëne, door een
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aantaltelers nagestreefd.IneenproefvanhetLaboratoriumvoorBodemziektenteAssen
werden in 1983 bij het ras Procura duidelijke verschillen in bacteriebesmetting van de
knollen gevonden bijvergelijking van oogstmethoden bij een gewas waarvan het pootgoed was geïnoculeerd met zwartbenigheidbacteriën:
Tabel 4. Effect van de rooimethode op de knolbesmetting met zwartbenigheid*.
methode van rooien
met de hand
voorraadrooien + machinaal verzamelen
volautomatisch rooien

zwartbenigheid-index (Elisa)
4
17
45

*)Overgenomen uit:A. Mulder e.a., in "Onderzoek 1983";Stich. Interprov.
Ond. Middenoost- en Noordoost-Nederland, p. 158.
OphetPAGV-bedrijfwerdin1984,insamenwerking methetIPO,eendergelijk onderzoek
verricht.Deresultaten metbetrekkingtotdebacterie-aantastingzijnnognietbekend.Wel
werd geconstateerd dat het rooien intweewerkgangen aanzienlijk meer lichte knolontvellingen opleverde dan het volautomatisch oogsten. Dit werd ook in Duits onderzoek
gevonden.

5. Bacterisatie vanpootgoed met Pseudomonas spp.
Naaraanleidingvangunstigeervaringen,bekenduitAmerikaanse literatuuris,insamenwerking met het fytopathologisch laboratorium "Willie Commelin-Scholten" te Baarn,
gedurende twee jaren onderzoek verricht naar heteffectvan bacterisatievan pootgoed
met bepaalde t.o.v.zwartbenigheid antagonistisch werkende stammen van de bacterie
Pseudomonasfluorescens.Dezewerden aangebracht bij poters,diedaarvoormetzwartbenigheidbacteriën waren geïnoculeerd. De resultaten van dit onderzoek lijken enig
perspectief te bieden,doch lateneen praktijktoepassing van bacterisatievan pootgoed
vooralsnog niet toe.
6.Stomen van afvalgrond
Opinitiatiefvande Begeleidingscommissie Bedrijfshygiëne isdoor hetPAGV,insamenwerking methet ProefstationvoorTuinbouwonderGlasteNaaldwijk,onderzoek verricht
naar de mogelijkheid van het onschadelijk maken van ziekteverwekkers bevattende
afvalgrondoplandbouwbedrijven doormiddelvanhetstomenvandezegrond.Nadebemoedigende resultaten van dit onderzoek zijn enkele praktijkproeven op landbouwbedrijven gerealiseerd. Hoewel detoegepaste methodezich leentvoorverbeteringen met
betrekking tot het te behalen resultaat, mogen van dezewijzevan onschadelijk maken
van besmette afvalgrond gunstige perspectieven worden verwacht.
Naschrift
T.a.v.het voorkomen en bestrijden van infecties met bacterieziekten valt nog veel werk te
verzetten.Denoodzaakvaningrijpendemaatregelen begintechter indepraktijk hoelanger
hoemeerdoortedringen.Hetbelangvaneengoedebedrijfshygiëne kanwaarschijnlijk het
best worden aangegeven door de jaarlijks optredende opbrengstderving en kostenverhoging,alsgevolgvan hetoptredenvanziektenenplagen,tekwantificeren.Inde brochure
"Bedrijfshygiëne: basis voor een gezonde pootaardappelteelt", uitgegeven door de
Begeleidingscommissie Bedrijfshygiëne werdde landelijke"schade "in1981 alleen alin
de pootgoedsector op 11,7 miljoen gulden becijferd.
Hetmogelijkeverliesaanimagevanhet Nederlandsepootgoed indewereldkandaarnaast
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Afb. 9. Stomen van sorteer- enzeefgrond met onderdruk. Degrondhoop is afgedekt met
plastic.
moeilijk worden ingeschat. Uitgaande van gezond pootgoed, bijvoorbeeld verkregen via
het systeem van de in vitro vermeerdering, biedt toepassing van een samenspel van
maatregelen,zoals in bovengenoemde brochure bepleit,aangevuld met nieuwe inzichten
verkregen uit onderzoekresultaten, echter zeker perspectieven voor het op hoog peil
houden van de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed.

Teunisbloem, gewas in opkomst
De introductie van een nieuwe teelt betekent zowelvoor het bedrijfsleven alsvoor de teler
het tegen elkaar afwegen van diverse mogelijkheden. De aanwezige gewassen in het
bouwplan,hunsaldi ende beschikbare machines binnen het bedrijf bepalen grotendeels
de slagingskansen van het nieuwe gewas. In dit geval zal de teelt van teunisbloem
concurreren met de teelt van wintertarwe.
Vanaf1982 komthetgewasteunisbloemvoorin hetzuidwestelijkeakkerbouwgebied,maar
erzijn ook andere plaatsen waar men met deteelt is begonnen.Door de grotevraag naar
onderzoek die er bij beginnende teelten is, kan er gemakkelijk enige wildgroei ontstaan,
mede doordat het onderzoek spontaan op gang komt. In 1 985 zal het landelijke project
TeeltoptimalisatiebijTeunisbloem starten,waardoor het mogelijk is hetonderzoek beteraf
te stemmen op vraag en capaciteit. Dit levert bovendien een basis voor voorlichtingsinformatie over de teelt.
Devraagnaarbouwplanverruimendegewassen isinveelakkerbouwgebieden groot.Indit
verband kan de teelt van teunisbloem hier een aandeel in leveren, mede omdat de afzet
weinig beperkingen kent. De olie uit het zaad heeft een hoog gehalte aan onverzadigde
vetzuren. Met de huidige kennis kan de olie daarom als grondstof voor dieetvoedingsmiddelen en in de farmaceutische industrie worden toegepast.
Teunisbloemen zijn gewilde tuin- en sierplanten ;de huidige teeltgegevens zijn dan ook
afkomstig uit de bloemzaadteelt. De eenjarige vorm die momenteel op het akkerbouw27

Afb. 10. Teunisbloem in bloei.

bedrijf voor zaadwinning wordt geteeld, is de grote teunisbloem (Oenothera lamarciana
Ser). De plant heeft een sterk wortelgestel, dat bestaat uit een penwortel met vrij stevige
zijwortels.Dehoofdstengel,die80tot 120cm langwordt,kanbijeen hollestand onderaan
overgaantotvormingvanzijstengels.Dezezijstengels komenlaterinbloeienkunnendeafrijping onregelmatig doen verlopen.
Bijdebloemzaadteeltwordtvaakop50cmrijenafstand gezaaidomzodoende hetonkruid
wegtekunnenschoffelen.Dezegroterijenafstand heeftechteralsbelangrijk nadeeldatde
plantenteveelzijstengelsvormenenhetveldnietvullen.Deoptimalerijenafstandvoorteelt
ophetakkerbouwbedrijf is22-25cm.Indepraktijkwordtnogopnegenvandetienpercelen
op 50 cm gezaaid.

Plaats in de vruchtwisseling
Deteeltvandeteunisbloem alsakkerbouwgewas iseenjarig,hetzaadwordt inhetvoorjaar
gezaaid.Voorzover bekendsteltdeteeltvanteunisbloemengeen bijzondereeisenaande
vruchtwisseling.
Mogelijkvormenzeerstikstofrijkegrondeneenteeltbelemmering.Eengoedestructuurvan
degrond isbelangrijk.Omdatdeoogstmeestalvanseptembertot halfoktober plaatsvindt,
zaldegrondnogvoorgraanteeltbeschikbaar komen.Destengelsenverdere oogstafvallen
verteren gemakkelijk wanneer deze goed verdeeld worden ondergewerkt (ploegen). In
volggewassen hoeft de opslag van uitgevallen zaad geen probleem te geven. Uit
onderzoekgegevensvanhetCABOisgeblekendatbijeennormaleonkruidbestrijdingmet
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herbiciden in hetvolggewas geen opslagproblemen optreden.Deeisendie aande grond
worden gesteld zijn niet hoog, mits de grond maar een niet te grote vochtigheid heeft of
slempgevoelig is. Een gelijkmatig uniform perceel, dat vrij is van wortelonkruiden is
gewenst. Zwaardere kleigronden met meer dan 40 procent afslibbare delen kunnen
moeilijkheden geven tijdens de kieming door het indrogen van hetzaaibed,waardoor de
kans op een onregelmatige opkomst toeneemt. Het is momenteel niet bekend of
teunisbloemen twee jaar achter elkaar op hetzelfde perceel geteeld kunnen worden,
daaromwordtditvooralsnogafgeraden.Indesierteeltkomtditwelvoor.OmdatinEngeland
zoweleen-alstweejarigegewassenwordengeteeld,ishetzaaieninaugustusofseptember
in ons land momenteel in onderzoek; inmiddels is gebleken dat deze zomerzaai is
uitgevroren.
Knelpunten
Bij deze kleine plantenfamilie zijn er weinig gegevens over de chemische onkruidbestrijding voorhanden. Het onderzoekprogramma wordt vooral gericht op de middelen die
voor een gewasbespuiting in aanmerking komen. Voor toepassing bij de zaai zijn er
inmiddels bodemherbiciden goedgekeurd.
Over de bemesting is nog erg weinig bekend.Voorlopig verdient een start- of basisbemesting van 60 à70 kgzuivere stikstof per ha,vooral om devoorjaarsontwikkeling teversnellen,devoorkeur. Uit hetweinige onderzoek isgebleken dat een fosfaatbemesting de
bloeirijkheid kan verhogen,terwijl kalibemesting op het oog geen gewasreactie teweeg
bracht. In 1 985 wordt aan de bemesting verder onderzoek verricht.
Hetzaaien iseenbelangrijk aspectvandeteelt ;hetzeerfijnezaaddientondiep gezaaidte
worden om een regelmatige opkomst te bewerkstelligen. De veldopkomst is mede afhankelijkvandebodemtemperatuur,die9à10°Cmoetzijnvooreengoedekiemingvanhet
zaad.Geadviseerdwordtom± 2000gramzaadperhatezaaien.Hetisnogonduidelijkwelk
aantal planten per m2 optimaal is.
Bij de oogst komen soms grote verliezen voor door de onregelmatige afrijping. In
september/begin oktober komternogvrijveelgroenemassavoor,diedooreen chemische
bespuiting verdord kanworden.Omtrent de middelen en hettijdstip van bespuiten wordt
nog gezocht naar nadere criteria.
Economische betekenis
- Doordat deteelt van teunisbloem een contractteelt is,hoeft detelerzich geen zorgen te
maken omtrent de afzet. De contractvorm is zodanig opgesteld dat van tevoren bij benadering al bepaald kan worden wat het perceel minimaal op zal brengen.
-Voor de teelt van teunisbloem is vrijwel geen kapitaalsinvestering nodig. De teelt van
teunisbloem kanmetdereeds beschikbare machinesvoorzaaien,verzorging enoogsten
worden uitgevoerd. Per ha bedragen de toegerekende teeltkosten bij oogst in loonwerk
circa f 1 600,-.
Over het algemeen zijn de produktiekosten voor teunisbloem niet hoger dan die voor
wintergraan.Aangezien dechemische onkruidbestrijding nogwelproblemen oplevert,is
aanvullend handwerkveelal noodzakelijk. Ditvergtcirca40wiedurenperhainde periode
van begin juni t/m eind juli.
Bijeen berekendezaadproduktie van850 kgzaad perhaeneen contractprijs van f 7,20
per kg bedraagt debruto-opbrengst f 6120,- per ha.Bijcirca f 1600,-aan toegerekende
kosten levert dit een saldo op van circa f 4500,- per ha.Teunisbloemkan hiermee de
vergelijking met wintertarwe goed doorstaan.
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Veldopkomst bij maïs, resultaat van zaadkwaliteit en teelttechniek
Maïs bereiktgemiddeld dehoogste nettovoederwaardeopbrengst bijeenplantgetalvan9
à10 perm 2 .Bijeen hoger plantgetal neemtdeverseopbrengst nogweltoe,maardooreen
daling in drogestofpercentage en kolfaandeel stijgt de netto VEM-opbrengst niet of
nauwelijks. Wel neemt het risico van droogteschade, geringere kolfvorming, legering en
latererijpingtoe.Wanneer hetplantgetalonderde9à10perm2komt,gaatdittenkostevan
deopbrengst. Uiteengrootaantalplantgetalproeven blijktdatdedrogestofopbrengst bij7
planten per m2afhankelijk van jaar, proefplaats en ras 1tot 13% lager ligt dan bij 9à10
plantenperm2.GemiddeldwasdeVEM-opbrengst bij7plantenperm24%lager.Naarmate
het plantgetal verder onder de 7 per m2 komt, gaat dit steeds forser ten koste van de
opbrengst.
Medealsgevolgvaneenmeerofmindergoedeopkomst ishetplantgetal indepraktijk niet
altijd optimaal (zietabel 5).
Tabel 5. Plantaantal op praktijkpercelen ; gegevens afkomstig van praktijkenquête en
factoranalyse.
percentage percelen meteenaantalplanten per m2van
>10
Gelderland 1981 (105x)
Twente 1981 (54x)
Twente 1982 (54x)

14
22
15

9-10
56
44
36

7-9 <7
28
30
42

2
4
7

Op gemiddeld 38% van de percelen komen minder dan 9 planten per m2 voor! Dit is
overwegend hetgevolgvaneenslechteopkomst engaatgepaard meteen onregelmatige
plantverdeling.Deopbrengstderving alsgevolgvaneentelaagplantgetalzouindepraktijk
groter kunnen zijn dan uit proeven naarvoren komt,omdat inde proeven de planten wel
regelmatig verdeeld waren.
Om het juiste plantgetal te kunnen realiseren is een hoge veldopkomst vereist. De
veldopkomst isafhankelijkvandezaadkwaliteit.Denormalekiemkrachteis(minstens90%)
geeft een garantie voor de veldopkomst onder gunstige omstandigheden. Van belang is
echter het vermogen van een partij maïszaad om ook onder minder gunstige kiemomstandigheden (voor maïs eerder regel dan uitzondering eind april-begin mei) een zo
goed mogelijke opkomst te geven. Hierover kunnen we een redelijke indruk krijgen met
behulpvan eencoldtest.Ditiseenverzwaardekiemproef : ingrondenbijlagetemperatuur,
bijvoorbeeld twee of drie weken bij 8 of 10°C.
Inhetmaïs-factoranalyse-onderzoek(doorJ.Boer,PAGV,1981en1982)kwamenopdebetrokken 105 praktijkpercelen slechts twee rassenvoor,waarvan dezaadkwaliteit, bepaald
via de coldtest door het RPvZ nogal verschilde. In tabel 6 is de veldopkomst van de
percelen uit dat onderzoek naar ras en zaaidatum weergegeven.
Tabel 6. Veldopkomst op 105 praktijkpercelen van de maïsfactoranalyse; gemiddelde
gegevens 1981 en 1982.
aantal
ras zaaidatum
1
2

30

vóór 1 mei
vanaf 1 mei
vóór 1 mei
vanaf 1 mei

percelen
27
25
32
21

gemiddelde %percelen met een opkomst-% van
opkomst-%
91
91
81
87

<70
4

15

-

70-79 80-89
4
30
4
28
50
16
57
10

90-100
62
68
19
33

Uitdecijfers indezetabel blijktdatdeopkomst bijtijdigzaaien(vóór 1mei)wat minderwas
dan bijzaaienvanaf 1mei.Ditwasvooral hetgevolgvandelagerebodemtemperatuurvóór
1 mei.Dekans op een slechte opkomst bijzaaienvóór 1meiblijkt echter bij ras2,dat een
matigezaadkwaliteit had,veelgrotertezijndan bijras1 (goedezaadkwaliteit).Overigens is
ookhetgemiddeldeopkomstpercentage bijzaaienvanaf 1meibijras2watlagerdanbijras
1. In de factoranalyse bleek de zaadkwaliteit als een belangrijke opbrengstbepalende
factor naarvorente komen.Minder goedzaad bleek enerzijds viaeen lagerplantgetal ten
koste van de opbrengst tegaan,anderzijds bleek ook los van het plantgetal een negatief
effect op deopbrengst op tetreden. Dit laatste is in RIVRO-proeven bevestigd ;het hangt
mogelijk samen met een wat tragere opkomst en begingroei.
Behalve directe effecten van slecht zaad (minder en slechtere planten), bestaan er ook
indirecte gevolgen van problemen metzaadkwaliteit.Omdat i.v.m.deloonwerkersteelt een
goede opkomst een essentiële raseigenschap is, wordt vaak een "conservatievere"
rassenkeuze (bekende, opkomstzekere rassen) gedaan, wat de introductie van nieuwe,
produktievere rassenvertraagt. Bovendien ontstaatdeneigingwat latertegaanzaaienom
opkomstproblemen te voorkomen. Ook deze struisvogelpolitiek gaat ten koste van de
opbrengst.
De veldopkomst van maïs is niet alleen afhankelijk van de zaadkwaliteit, ook teeltmaatregelenhebbenerinvloedop.Hierbijvalttedenkenaanhetreedsgenoemdezaaitijdstip, de zaaidiepte en de zaadontsmetting. Van belang is bovendien te weten of er een
wisselwerking bestaat tussen zaadkwaliteit en teeltwijze, met andere woorden of een
slechte teeltuitvoering bij slecht zaad extra ongunstig werkt. Om dit alles te onderzoeken
heeft het PAGV in samenwerking met de kweekbedrijven Van der Have en Zelder en het
RPvZ in '82,'83 en '84 in totaal 12 proeven op verschillende bodemtypen uitgevoerd.
Resultaten
In1982 isslechtséénproefuitgevoerd,inLelystad.Detemperaturenindemaïszaaiperiode
waren laag;de tweede en derde decade van april en de eerste decade van mei waren
respectievelijk 2,3°,1,2 en3,6°Ckouderdanhet30-jariggemiddelde.Indepraktijk kwamen
relatief veel problemen met de veldopkomst voor. Van het vele cijfermateriaal zijn in
tabel 7 de belangrijkste resultaten weergegeven.
Tabel 7. Deprocentueleverlagingvandeopkomst bijgoedenslechtzaadalsgevolgvan
enkele teeltmaatregelen, Lelystad 1982, ras Libon.

teeltmaatregelen

goed* slecht*
zaad zaad

vroeg zaaien (20-4 i.p.v. 12-5)
16,0
te diep zaaien (8 i.p.v.4 cm)
1,3
Mesurolontsmetting (Mesurai + Captan
i.p.v.alleen Captan)
0,0

23,3
7,5
0,7

* percentage kieming in coldtest (14 dagen 10°C,3 dagen
27°C in grond van Zelder) :goed = 94,slecht = 53.
Deuitkomsten bevestigen datslechtzaad meervanvroegzaaientelijden heeftdan goed
zaad.Ook blijkt slecht zaad slechter tegen te diep zaaien te kunnen. Mesurolontsmetting
heeft voor geen van beide kwaliteiten effect op de opkomst. De proef is na telling
teruggedund op 10 planten per m2. Alhoewel er tijdens de begingroei op de slecht
opgekomen objecten duidelijk meerachterblijvende plantenaanwezigwaren,bleek bijde
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oogst- mede door het uitstekende groeiseizoen -geen significant verband tussen zaadkwaliteit en drogestofopbrengst te bestaan.
In1983 zijn opvijf plaatsen proeven uitgevoerd. Indeze proevenzijnvier zaadkwaliteiten
vergeleken.Als gevolg van hetgrote aantal proeffactoren was aanleg indevormvantwee
proeven (A en B) per proefplaats het meest praktisch.
In Vredepeel zijn drie proeven aangelegd. Waarschijnlijk als gevolg van de hoge
gemiddelde temperatuur van de tweede helft van april (+ 1,7°t.o.v.30-jarig gemiddelde)
werd in de praktijk weinig melding gemaakt van opkomstproblemen. In tabel 8 zijn de
resultaten van beide uiterste zaadkwaliteiten als procentuele opkomstverlagingen weergegeven.
Vroeg zaaien gaf slechts een geringe opkomstverlaging ten opzichte van laat zaaien. Dit
verschilde nietvoordebeidezaadkwaliteiten.Tediepzaaienkostteopkomst,intweevande
zeven gevallen gold ditvoor slechtzaadsterker danvoor goedzaad.Mesurolontsmetting
gafsomseenwatlagereopkomst,ditgoldvoorgoedzaadwatsterkerdanvoorslechtzaad.
Lindaanontsmetting ging sterk ten koste van de opkomst, dit gold voor slecht zaad meer
dan voor goed zaad.
De gegevens in tabel 8 betreffen alleen de beide uiterste zaadkwaliteiten. Detwee daartussen gelegen kwaliteiten (coldtest 92 en 84) lagen qua gedrag er meestal tussenin.Dit
gold nietvoordeontsmetting met lindaan.Hier bleek dat deopkomstverlaging als gevolg
van ontsmetting met lindaan bij de kwaliteit met coldtest 84 veel kleiner was dan bij de
andere kwaliteiten.Het isonbekendwaaraan degeringere gevoeligheid vanditzaadvoor
lindaan is toe te schrijven.
Tabel 8. Deprocentuele opkomstverlaging bijgoedenslechtzaadalsgevolgvan enkele
teeltmaatregelen ; 1983, ras Dorina.

teeltmaatregelen

proefplaats en proef. aanduicling
zaadkwaliteit

Bergen
op ; Zoom

Giethc30rn

Lelystad

**

A

A

A

B

B

B

Ottersum
A

B

Vredepee
A

B

gemiddeld
C

vroeg zaaien *

goed
slecht

te diep zaaien
(10 i.p.v.4 cm)

goed
slecht

Mesurolontsmetting
(Mesurol + Captan
i.p.v.'Captan)

goed
slecht

2,2
4,4

14,0
1,4

13,5
-2,3

10,2
8.5

3.6
0,0

7,3
2,0

Lindaanontsmetting
goed
(Lindaan + Mesurol
slecht
+ Captan
i.p.v.Mesurol+ Captan)

28,4
39,5

8,1
21,4

9,6
19.3

4,5
5,8

37,0
48,1

17,5
26,8

12,5
6,6
9,2
6,5

4,3
4,4

8,6
51.1

13,3
9,6

8,4
5,8

10,4
9,7
4,3
3,3

2,2
1.1
3.2
4,3

-1,0
11,0

6,0
12,9

* zaaidata:
plaats

vroeg

Bergen op Zoom 25-4
Giethoorn
14-4
Lelystad
Ottersum
15-4
Vredepeel
21-4

laat
19-5
9-5
1-5
19-5
7-5

'percentage kieming in coldtest RPvZ
(± 3 dagen 10°C,± 11 dagen 13°C,3 dagen 28ÜC):goed
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95, slecht = 54.

In 1984 zijn op zes plaatsen proeven uitgevoerd, er zijn van twee rassen twee zaadkwaliteitenvergeleken.Van Dorinaeengoedeeneenmatigepartij(coldtest resp.89en72)
envanAnko een matige en een slechte partij (coldtest resp.76 en34).Evenals in 1983 is
weer voor de aanleg vantwee proeven (Aen B)per proefplaats gekozen.De temperatuur
vandederde decade vanaprilwas hoog(+ 2,1 °Ct.o.v.30-jarig gemiddelde). Inde praktijk
waren wederom weinig opkomstproblemen. In tabel 9 zijn de uitkomsten weer voortwee
zaadkwaliteiten als opkomstverlagingen weergegeven.Voor dezaadkwaliteit "goed "zijn
de gegevens van de "goede" Dorina en de "matige" Anko gemiddeld ;voor de zaadkwaliteit "slecht " zijn de gegevens van de "matige " Dorina en de "slechte " Anko gemiddeld. In Lelystadzijn naastopkomstpercentages ookdrogestof-opbrengsten bepaald.
Vroegzaaien had ditjaarvrijwel geen invloed opdeopkomst,hetgeen kan samenhangen
met de relatief hoge temperaturen in april. Te diep zaaien heeft flink opkomst gekost,
hetgeen telkens nog sterker gold voor het slechte zaad. Mesurolontsmetting heeft
nauwelijks tot opkomstverlaging geleid. Er is geen consistent verschillende reactie van
goed en slecht zaad.
Lindaanontsmetting ging net als het jaar daarvoor ten koste van de opkomst, zij het in
geringere mate.Ookhierverschildedereactievanhetgoedezaadnietduidelijkvandievan
hetslechtezaad.InLelystadzijngeensignificanteverschillen indrogestof-opbrengstvastgesteld.

Tabel9. Deprocentuele opkomstverlaging bijgoed enslechtzaadalsgevolgvan enkele
teeltmaatregelen ; 1984, rassen Dorina en Anko.

proefplaats <en proefaandi jiding

teeltmaatregelen
zaadkwaliteit

Bergen
op Zoom

Bruclnem

A

A

B

B

Giethoorn

Lelystad

Ottersum

Vredepeel

A

A

A

A

B

B

B

gemiddeld

B

6.3
5,5

-2.0
-0,5

0,5
-1.9

-4,8
0.5

1,7
3,6

0,5
5,0

2,9
14,6

6.1
6,8

0,5
2,8

14,9
21,2

vroeg zaaien *

goed
slecht

8,6
14,5

te diep zaaien
(10 i.p.v,4 cm)

goed
slecht

5,3
8,5

Mesurolontsmetting
(Mesurol + Captan
i.p.v,Captan)

goed
slecht

-0.6
0.0

1.1
-2.4

14,5
6,3

2.3
6,8

-14,8
-0.5

0.5
2,0

Lindaanontsmetting
goed
(Lindaan + Mesurol
slecht
+ Captan
i.p.v.Mesurol+ Captan)

-3,9
-4,5

15.8
12,4

14,5
13,2

12,6
12,3

-14,8
2.2

4.8
7.1

73,9
88,6

* zaaidata:
plaats

vroeg

Bergen op Zoom 10-4
Bruchem
Giethoorn
18-4
Lelystad
19-4
Ottersum
14-4
Vredepeel
18-4

laat
3-5
4-5
8-5
7-5
9-5
7-5

'gemiddeld percentage kieming in coldtest RPvZ
(14 dagen 10°C,3 dagen 28=C):goed = 82,5, slecht

53.
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Conclusies
Als gevolgvaneen mindergoedeveldopkomstisindepraktijk hetplantgetal bij maïsvaak
te laag, hetgeen zowel direct als indirect tot aanzienlijke opbrengstderving leidt. Dit
onderzoektoontdatbehalveteelt-engroeifactorenookdezaadkwaliteitvanbelang isvoor
de veldopkomst.
- Bijvroegzaaien(eindapril)kan,vooralineenkoudvoorjaar,develdopkomstwatlagerzijn,
maar bij een goede zaadkwaliteit is deze invloed gering.
-Te diep zaaien, vooral in combinatie met vroege zaai, geeft steeds een geringere
veldopkomst, hetgeen sterker tot uiting komt bij een minder goede zaadkwaliteit.
- Deinvloedvaneen Mesuraizaadbehandeling op deopkomstvarieertweliswaar, maaris
gemiddeld gering (3%).
- Lindaanontsmettinggeefteenduidelijkeverlagingvandeveldopkomst (gemiddeld 15%)
en wel vooral bij een minder goede zaadkwaliteit. Mede gezien de grotere effectiviteit
tegen ritnaalden heeft een grondbehandeling met lindaan, waar nodig, dan ook de
voorkeur.
Opkomstproblemen inde praktijk zullenvaak eengevolgzijnvan eencombinatievaneen
mindergoedezaadkwaliteitenteelt-c.q.groeifactoren.Bijeengoedezaadkwaliteit isdeinvloed van teeltfactoren (vroege zaai, diepe zaai,zaadontsmetting) echter gering.Voor de
praktijk isdaarom een garantievoor eengoedezaadkwaliteit essentieel.Ditvraagt verder
onderzoek naar een goede toetsmethode voor deze zaadkwaliteit (o.a.door RPvZ i.s.m.
kweekbedrijven).Daarbijisookverderonderzoek naardedirecteoorzakenvaneenslechte
opkomst (invloed schimmelaantastingen) gewenst. Mogelijk liggen er ook in de zaadontsmetting nog perspectieven.

Verhoging van de oogstzekerheid van rijp te oogsten erwten
Het areaal rijp teoogsten erwten is naeen dieptepunt van 3.500 ha in 1977 gestegen tot
11.050 hain1984.Vandit laatsteareaal maaktderondegroeneerwt9.700hauit.Evenopvallend als de groei van het areaal isde ontwikkeling van de ha-opbrengst. Uitde oogstramingenvan hetCBS blijkt datdegemiddelde opbrengst vande rondegroene erwten is
gestegen van 3.700 kg/ha in het midden van de zeventiger jaren tot 4.750 kg in de
afgelopen drie jaar. Een verklaring voor de hogere opbrengsten is niet zogemakkelijk te
geven.Welvond 6à10jaar geledendeoverschakeling plaats naarhetnuvolop geteelde
ras Finale,maar dezeoverschakeling kan hetverschil inopbrengst niet geheelverklaren.
Degunstigeweersomstandigheden indelaatstewekenvoordeoogst indeafgelopen drie
jaaren hetfeitdat mendoor een intensievereteeltbegeleiding meerbewusterwten isgaan
telen,zullenook hunsteentjes hebben bijgedragen.Opvallend daarbijzijnderecentetoelatingen van middelen tegen valse meeldauw, grauwe schimmel en vogelafweer.
Ondanks de hoge opbrengsten die de afgelopen jaren zijn behaald, moeten we de erwt
tochnogaltijdkarakteriserenalseengewaswaarbijdeopbrengstensterkkunnenvariëren.
Dit wordt mede veroorzaakt door de sterke reactie van de groei op uitwendige weersomstandigheden endoor degeringe stevigheid. Reeds inde bloeifasezakt hetgewas ineen,
om bij de oogst volledig plat op de grond te liggen. Door de legering wordt een microklimaat geschapen dat gunstig is voor schimmelziekten, met name voor de grauwe
schimmel (Botrytis cinerea). Ter bestrijding van deze schimmel is in 1982 het middel
Ronilan (werkzame stof vinchlozolin) toegelaten.Om het risico van ziekte-aantastingen te
verkleinen,wordt in de praktijk het plantgetal bewust niet te hoog opgevoerd. Een hoog
plantgetal geeftvooralophumeuzezand-endalgrond eenzwaarder,minder luchtig gewas
dat sneller gaat legeren. De veredelingsbedrijven hebben geselecteerd op fijnbladige
rassen,diegoedhunbloeiafsluitenenzostevigmogelijkzijn,maarvooraldestevigheidlaat
nog veel te wensen over. Voor een echte doorbraak lijken nu echter de semi-bladloze
rassentezorgen.In1985ishetsemi-bladloze rasSolarainde" Beschrijvende Rassenlijst"
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opgenomen. Bij dit type rassenzijn de blaadjes van hetsamengestelde blad omgevormd
totranken,terwijlhetsteunbladaandehoofdstengelonveranderd blijft.Doordeveleranken
houden de planten zich beter overeind,terwijl het gewas een open structuur heeft.
In1 984 isophetPAGVin Lelystadeenproef uitgevoerd metderassen FinaleenSolaramet
vijf verschillende plantdichtheden, waarbij wel en niet een tweemalige bespuiting met1
kg/ha Ronilan is uitgevoerd.
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Afb. 11. Onderzoek naar het effect van Ronilan tegen Botrytis.
Doelvande proefwasdewaardevaneensemi-bladloos rastetoetsen entebezien inhoeverre hetgewenste aantal planten per m2 moetworden aangepast bij dit nieuwe ras en bij
bestrijdingvandegrauweschimmeidoorde Ronilanbespuiting.Deproef isop23maartgezaaid met de Oyord-proefveldzaaimachine. Hetgewenste aantal planten per m2varieerde
van30tot11 0planten.Op1 7aprilwerd50%opkomst bereiktenop12junibegonnen beide
rassen te bloeien. De Ronilan-bespuitingen zijn uitgevoerd op 16 en 26 juni. Op 24 juni
kwambijdetwee hoogste plantgetallenvan Finalereedseenkleinbeginvan legering naar
voren, In de periode 7t/m 11 juli sloten de objecten met verschillende plantgetallen van
Finalehunbloeiaf.dehoogsteplantgetallenheteerst.Op1 2juliwerdbijSolaradebloeivan
hetobject methethoogsteplantgetalafgesloten ; deoverigeobjectenvolgden hiersnelop,
maar het laagste plantgetalvertoonde nabloeitot20juli.Op 18juli enop9augustus bij de
oogst isperobject degewashoogte gemeten.DeRonilan-bespuiting hadgeen invloedop
de matevan legering,hetafsluiten van de bloei enop de lengtevande planten.De lengte
vandeplantenwas op 18juli reedsgelijk aandeeindlengte op9augustus.Intabel 10zijn
de hoogten weergegeven van het veldgewas inrelatie tot de plantlengte. Deze cijfers
illustrerendematevan legering.Duidelijk komtnaarvorendatdelegeringbijSolaraminder
sterkisenop9augustusglobaalovereenkomt metdematevanlegeringbijFinaleop 18juli.
Bij hogere plantgetallen is de mate van legering ernstiger.
Doordenatteweersomstandigheden ontwikkeldezichbijbeiderasenindeeerstehelftvan
juli eenzware aantastingvan degrauwe schimmel envande rattekeutelziekte(Sclerotinia
sclerotiorum).Tussendeobjecten kwamengroteverschillenvoorindematevanaantasting.
Visueel beoordeeld was de Ronilan-bespuiting zeereffectieftegen de rattekeutelziekte en
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Tabel 10. Matevanlegeringvanhettraditioneleras Finaleenhetsemi-bladlozerasSolara.
Plantlengte en gewashoogte in cm.
gewenste
aantal
planten
per m2

plantlengte

30
50
70
90
110

Finale
gewashoogte
18
juli

9
aug.

75
75
80
80
85

45
35
35
35
30

25
20
20
25
20

gemiddeld 80

35

20

plantlengte

Solara
gewashoogte
18
juli

9
aug.

90
90
90
95
95

75
70
70
70
70

55
50
50
50
45

90

70

50

nauwelijks tegen de grauwe schimmel. Ondanks de hoge verwachtingen van het open
gewastypevanSolarawerdditrasernstigaangetastdoordegrauweschimmel.Bijdeoogst
hadSolaraintotaalgemiddeld 11,1tonbovengrondsedrogestofgeproduceerd,tegen10,2
ton per habij Finale.Hetsemi-bladloze rasSolarawas klaarblijkelijk tochtestro-rijk omde
schimmelontwikkeling tekunnen drukken. Bij de beide rassenwaren de objecten met de
hogere plantgetallen duidelijk lichter van kleur door rottingsverschijnselen onderin het
gewas en waren ook meer peulen van de onderste fertiele etages weggerot.
De opbrengsten zijn weergegeven in tabel 11.Gelet op de ziektedruk viel de korrelopbrengst niet tegen. Het resultaat van de Ronilan-bespuiting was zeer duidelijk ;bij beide
rassen namdeopbrengst toemet940 kg/ha.Deinvloedvan hetplantgetalwas gering.De
hoogsteopbrengstwasgerealiseerd bijhetlaagsteplantgetal,terwijldeopbrengstvanhet
hoogste plantgetal betrouwbaar lagerwas dan dievandeoverigeobjecten.Erkwamgeen
interactie naarvorentussen hetrastype,de Ronilan-bespuitingenhetplantgetal.HetsemibladlozerasSolarawas5%produktieverdanFinale.Indeproevendiezijnuitgevoerdopde
regionale proefbedrijven te Emmercompascuum en Kloosterburen en inde Rivro-rassenproeven waren beide rassen overigens even produktief.

Tabel 1 1 . Zaadopbrengst van rijp geoogste erwten in kg/ha bij 14% vocht. PAGV 1216,
Lelystad, 1984.

gerealiseerde
aantal planten
per m2
31
51
71
92
112
gemiddeld
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I-inale
opbrengst kg/ha
bij 14% vocht
zonder met
Ronilan Ronilan
5680
6360
5650
6430
5610
6440
5170
6240
4720
6030
5360

6300

gerealiseerde
aantal planten
per m2
33
55
78
100
122
gemiddeld

Solara
opbrengst kg/ha
bij 14% vocht
zonder met
Ronilan Ronilan
6520
5990
6990
5750
6690
5520
5840
6270
6510
5130
5650

6590

DePlantenziektenkundige DienstenhetPAGVvoerensameneenserie-proef uitomtoteen
praktijkadvies te komen ten aanzien van de bestrijding van de grauwe schimmel.Ook de
bestrijdingvanandereschimmelziekten isterhandgenomen.HetIPOonderzoektmomenteel het gehele complex van devoetziekte. Daarbijwordt ook nagegaan ofdoor zaaizaadbehandelingen de risico's van hetoptredenvanvoetziekten teverkleinenzijn.Door onderzoekverrichtdoor het IPOenhetPAGVheeftdepraktijkook demogelijkheid gekregen om
een systemische aantasting vanvalse meeldauw vanuit degrondteelimineren door zaaizaadbehandeling. De resultaten met het semi-bladloze ras Solara laten zien dat met dit
genetisch nogjonge materiaal reedszeer hoopvolle resultaten behaaldworden.Vooral de
grotere strostevigheid is een flinke aanwinst. De ontwikkelingen op het gebied van de
plantenveredeling en de mogelijkheden van voorkomen en bestrijden van ziekten doen
vermoeden datdehogeopbrengstenvandelaatstedriejarenindepraktijk niet incidenteel
behoeven te zijn.

Rentabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het proefveld PAGV 1 (1978 t/m
1982)
Hetonderzoek naardeproduktiecapaciteitvanaardappelenensuikerbieten incontinuteelt
ennauwerotaties isop hetproefbedrijfvanhetPAGVin1973begonnen.Deresultatenvan
dit onderzoek zijn bedrijfseconomisch geëvalueerd. De evaluatie heeft betrekking op de
oogstjaren 1978 t/m 1982.
Inde proef zijn,afgezien van de proefvarianten, devolgende bouwplannen opgenomen:
-continu aardappelen (1 Pa)
-continu suikerbieten (1 Pb)
-tweejarige rotaties aardappelen-suikerbieten (2P,2R en 2C)
-driejarige rotatie aardappelen-suikerbieten-wintertarwe (3P).
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk gangbare
methoden.
De bodemstructuur kan verslechteren door het veelvuldig bewerken en berijden onder
minder goede omstandigheden. Om de invloed hiervan te meten, zijn in de tweejarige
rotatiesvarianten indehoofdgrondbewerking eninhettoedienenvanorganisch materiaal
aangebracht.Deproefvarianten indehoofdgrondbewerkingzijn : ploegen(P),spitfrezen(R)
en cultiveren(C).
In de continuteelt en in de tweejarige rotaties ontbreekt de mogelijkheid om een
groenbemestingsgewas te telen. De continuteelten krijgen jaarlijks 20 ton afgedragen
champignonmest (champost) per ha. De grondbewerkingsvarianten in de tweejarige
rotaties komen steeds voor met enzonder champost. Devarianten metchampost zijn b.v.
aangegeven met 2P + .
In de driejarige rotatie wordt geen champost toegediend. In deze rotatie wordt, onder
dekvrucht wintertarwe, Engels raaigras voor groenbemesting gezaaid.
Fysieke opbrengsten
Inafbeelding 12isdegemiddeldeopbrengst over1978/1982 aanhoofdproduktvanaardappelenensuikerbieten in%vandegemiddeldeopbrengstvandezegewassen indedriejarige rotatie gegeven.
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gemiddelde fysieke
opbrengst in % van de
driejarige rotatie
110—,

c.aard. 1978/1982

I
2P+ 2P

I

\

I
2R+

I
2R

I
2C+ 2C

I

s. bieten 1 978/1982

I
1Pa

I
2P+

2P

I
2R+ 2R

I

I
2C+ 2C

I

I

1

1Pb
proetvarianten

Afb. 12. Gemiddelde opbrengst hoofdprodukt van aardappelen ensuikerbieten in%van
de gemiddelde opbrengst van deze gewassen in de driejarige rotatie over 1978/1982.

Uit afbeelding 12 blijkt dat de gemiddelde opbrengst van aardappelen inde continuteelt
belangrijk lager is geweest dan in de tweejarige rotatie. Met name aantasting door
Verticillium dahliae, een schimmel die verwelking veroorzaakt, lijkt daaraan schuldig.Of
deze opbrengstbeperkende factor inde loop van hetonderzoek van invloedzal blijven is
nog niet bekend.
De gemiddelde opbrengst van de suikerbieten is in de continuteelt en in de tweejarige
rotatie lager dan in de driejarige rotatie. Deverschillen tussen de proetvarianten zijn veel
kleiner dan bij de aardappelen.
Ondernemersoverschot en prijseffect
In afbeelding 13 is een overzicht gegeven van de bruto-geldopbrengsten, kosten en het
ondernemersoverschot van de proetvarianten bij een bedrijfsoppervlakte van 42 ha cultuurgrond.
De proetvarianten zijn gerangschikt naar opklimmend ondernemersoverschot.
Inafbeelding 13 is eveneens het effect aangegeven van een hogere of lagere brutogeldopbrengst van 10%. Bij een lagere bruto-geldopbrengst zijn de uitkomsten van de driejarigerotatieduidelijk beterdanvandeandererotaties.Bijeenhogere bruto-geldopbrengst
wint de tweejarige rotatie (2R) het van de driejarige rotatie.
Gelijke opbrengsten in kg per ha
Inafbeelding 14 iseenoverzichtgegevenvan hetondernemersoverschot indienvoor alle
proetvariantenwordtuitgegaanvandeopbrengsten inkgperhaindedriejarige rotatie(3P).
Voordeaardappelen isrekeninggehoudenmethetverschilindekostenvandeaardappelbewaring. Ditondernemersoverschot isvergeleken met hetondernemersoverschot bij de
werkelijke fysieke opbrengsten per ha.
Uitafbeelding 14 blijkt dat heteffectvandeopbrengstverschillenvoorde continuteelt met
aardappelen hetgrootste is.Deuitkomstenvandetweejarigerotatiezondertoevoegingvan
organische stof liggen bij degelijke fysieke opbrengsten duidelijk boven dievan dedriejarigerotatie.Hetopheffenvandeopbrengstreducties inderotatieszondereen belangrijke
verhoging van de kosten is,om met voordeel te kunnen overgaan naar kortere rotaties,
bijzonder belangrijk.
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Opbrengsten en kosten in gld per ha (cumulatief)

bruto-geldopbrengst

bouwplansaldo
saldo bij loonwerk

niet-toegerekende kosten

• 10% hogere bruto-geldopbrengst
ondernemersoverschot
10% lagere bruto-geldopbrengst

proefvarianten

Afb. 13. Bruto-geldopbrengsten, kosten en ondernemersoverschot per havan de proefvarianten bijeenbedrijfsoppervlaktevan42 haenheteffectophet ondernemersoverschot
van een hogere of lagere bruto-geldopbrengst van 10%.
ondernemersoverschot (gld/ha)
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Afb. 14. Ondernemersoverschot per proefvariant bijdezelfde opbrengsten als indedriejarige rotatie.

Conclusies
Deopbrengst aanhoofdproduktvandeaardappelen ligtindeperiode1978t/m 1982 inde
continuteelt (1 Pa)18%en indetweejarige rotatiegemiddeld 2%lagerdan inde driejarige
rotatie (3P). De suikeropbrengst van de suikerbieten ligt in de continuteelt en in de
tweejarige rotaties gemiddeld 6% lager dan in de driejarige rotatie.
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De driejarige rotatie (3P) heeft bij de bedrijfsoppervlakte van 42 ha het hoogste ondernemersoverschot. Bij een 10% lagere bruto-geldopbrengst van de gewassen geeft de
driejarige rotatie bijeenbedrijfsoppervlaktevan42 haeen belangrijk hoger ondernemersoverschot dan detweejarige rotaties endecontinuteelten. Bijeen 10%hogerebruto-geldopbrengst is hetondernemersoverschot vandetweejarige rotatieszondertoevoegingvan
organische stof bij de bedrijfsoppervlakte van 42 ha gemiddeld ongeveer gelijk aan het
overschot op de driejarige rotatie(3P).
Debruto-geldopbrengst vandecontinuteelt aardappelen(1 Pa)moetbijeen bedrijfsoppervlakte van 42 ha met32%stijgen omeen gelijk inkomentegeven als de driejarige rotatie.
Voor de continuteelt suikerbieten (1 Pb) is dit 12%.
Het ontsmettingsniveau ligt bij de tweejarige rotaties hoger dan bij de wet is voorgeschreven.Indien ditverlaagdwordttot25%vandeoppervlakte cultuurgrond zijn,afgezien
vaneventueleopbrengsteffecten,detweejarigerotatieszondertoevoegingvanorganische
stof de beste in winstgevendheid.

Teelttechniek en kwaliteit
Superkwaliteit...
We horen de reclame steeds roemen over de kwaliteit van de Nederlandse groente. Het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen heeft zelfs de sortering "superkwaliteit"
ingevoerd. Hiermee moet dan onze positie op de buitenlandse markt versterkt worden.
Maar is de kwaliteit van onze groenten werkelijk zo goed?
Inferieure kwaliteit...
Indebulletinsvanhet KCB(Kwaliteitscontrole BureauvoorGroentenenFruit)komenzeer
veelopmerkingenvooroverinferieurekwaliteitvangrotehoeveelhedengroenten,dieinhet
handelskanaal worden gebracht.Zo lezenwedatveelpartijen spruitenwegens geel blad,
mycosphaerella-stip envreterijvanveilingklasse Igedeclasseerdwerden naar II.Dewitlof
werd inde loopvan november 1984 mooiervan modelenvastervan krop.Tot60%vande
aanvoer kon inde exportklasse " I-super" ingedeeld worden.Echterverkleuring langs de
randjes,roodverkleuring enbeschadigingen warengebreken,dieveelvuldigaanleidingtot
declassering gaven. Het percentage prei van klasse I was laag wegens te veel vuil,
beschadigd blad,vlekkenziekten,smet,geel blad entripsbeschadiging.Telosse kroppen
van ijsbergsla,rand inChinese kool,smetinslaenandijvie,pok inpeen,schietstengels in
zomerprei en vroege witte kool, enzovoort.
Export zeer gebaat bij kwaliteit
Kwaliteitisuitermatebelangrijkvooronzeeigenbinnenlandsemarktennogmeervooronze
exportgroenten (rond 45% van de totale produktie), die het moeten opnemen tegen
groenten van andere herkomst. We mogen rustig constateren, dat de kwaliteit van onze
groenten,vergeleken metwatweinhetbuitenlandzien,zekernietslechtis.Tochvalternog
veelteverbeteren,zowelaandeuitwendige kwaliteit(vorm,kleur,sortering,verontreiniging,
e.d.) als aan de inwendige kwaliteit (smaak,consistentie,voedingswaarde, e.d.) Kwaliteitsverbetering isgeeneenvoudigezaak.Immers,kwaliteitisderesultantevaneenlangeketen
van processen, invloeden van buiten en besluiten van teler en handelaar: raskeuze,
zaadpartij, perceelskeuze, grondsoort en structuur, bemesting,bestrijding van ziekten en
plagen,plantopkweek,teeltperiode,weersinvloeden,oogsttijdstip,oogstmethode,wassen
enschonen,sorteren,verpakking,bewaring,verwerking,transport,bewaarduur enbewaarcondities bij de verkoop.
Hiermee is het duidelijk dat kwaliteit niet een specifieke na-oogst (posf harvest) zaak is.
Kwaliteitsaspecten vormen een essentieel onderdeel van alle teelt-, gebruikswaarde-,
verwerkings- en afzetonderzoek.
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Kwaliteitsverbetering door onderzoek
Voor de verse markt groenten is er een werkgroep met medewerkers van het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen, het Sprenger Instituut, het PAGV en het RIVRO. Deze
werkgroep bespreektallerhandekwaliteitsproblemen enneemt initiatievenvooronderzoek.
Dat betekent in veel gevallen een samenwerking tussen verschillende onderzoekinstellingen. Wewillen enkele voorbeelden van kwaliteitsverbeterend onderzoek noemen.
Bij het rassenonderzoek, hetgebruikswaarde-onderzoek van nieuwe rassendoor RIVROPAGV,wordentalrijke kwaliteitsbepalende kenmerkenbeoordeeld.Deresultatenzijnterug
te vinden in de rassenlijst, die de teler helpt bij het bepalen van zijn keuze. Dit heeft op
langere termijn een sterk kwaliteitsverbeterend effect.
Veel kwaliteitsbederf begint tijdens de teelt.Groeistoornis door slechte weersomstandigheden, gebrek aan voedingsstoffen en slechte beworteling veroorzaken veel kwaliteitsverlies. In het onderzoek hebben vervroeging met foliebedekking, beregening, het
plantsysteem, de bodemstructuur, bemesting, de meest geschikte plantdichtheid, de
bestrijding van ziekten en plagen en andere teeltmaatregelen veel aandacht.
Belangrijke aandachtspunten in 1984 waren :
- Verslijming van witlof.Een bijzonder schadelijke ziekte van de witloftrek op water, die
opbrengstdervingenkwaliteitsbederfveroorzaakt.Insamenwerking metIMAG,Sprenger
Instituut en LH-Vakgroep Waterzuivering werd gezocht naar een chemische en nietchemischebestrijdingvandekwaal.Deoorzaakenhetverloopvandeverslijmingwerden
duidelijk. De preventieve bestrijding door een goede perceelskeuze voor de wortelteelt,
zonder schadelijke bodemschimmels zoals Phtyophthora erythroseptica, en bedrijfshygiëne bij het opzetten van de wortels is van groot belang.
- Vuilinprei.Herhaaldelijk werden partijen export-preiaande Duitsegrens gedeclasseerd
vanwege de aanwezigheid van ontoelaatbare hoeveelheden zand in de schacht. Het
tandenknarsend eten van Nederlandse preiwerd bestudeerd ineenwerkgroep.Ook dit
kwaliteitsprobleem bleek gecompliceerd van aard: van invloedzijn o.a.de bladstand en
lengte van de schacht, mogelijk ook de teeltwijze zoals aanaarden en plantdiepte, de
grondsoortenhetinregenenvanstofdeeltjes.Ookbijhetoogsten komtervuilindeoksels,
maarditvaltveelaldoorgoedwassen nogteverwijderen.Gronddiedoorverkeerdeteeltmaatregelen indeschacht terecht komt,gaat mee naarde keuken van deconsument of
nog verder.
In onderzoekprojecten wordt verder aandacht gegeven aan "wratten" bij sluitkool;
inwendig bruin bijspruitkool ;bruine pit,roodverkleuring en bitterheid bijwitlof ;verlaging
van het nitraatgehalte bij spinazie; "wit" in spinazie; rand bij sla; de kwaliteit van
machinaal geoogste stamslabonen voor de verse markt, en vele andere kwaliteitszaken.
Kwaliteitsverbetering is bij het PAGV belangrijker dan opbrengstverhoging, "niet méér,
maar beter".

Stikstofbemesting bij vollegrondssla in relatie tot opbrengst
en nitraatgehalte
Spinazie is een van de eerste groenten geweest waarbij de relatie tussen de stikstofbemestingendeopbrengst enhetnitraatgehalte uitgebreid isonderzocht(Jaarverslag PAGV
1983).Deproblemen metnitraat inditgewas kwamen heteerstaan het licht bijdeprocesmatigevewerkingtotbabyvoedingsconservenendiepvriesprodukten.Eenproduktalssla,
dat bij wijze van spreken rechtstreeks van het veld wordt geconsumeerd, mist deze
verwerking. Eeneindcontrole van hetnitraatgehaltevan hetteconsumeren produkt,zoals
bijverduurzaamde spinazie, is moeilijk uittevoeren.Daarom is hetzinvoller deslateler de
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middelen tegeven omte hoge nitraatgehalten (>3500 mg/kg) indeslatevoorkomen.Het
nitraatgehalte in sla is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan sommige niet of
nauwelijks tebeïnvloedenzijndoordeteler,sommige enigermate,en anderezeerduidelijk
inde hand gehouden kunnen worden.Totde laatste behoren de hoeveelheid endevorm
van de stikstof, hettijdstip van toedienen,de leeftijd van de plant (oogsttijdstip) en andere
plantenvoedingsstoffen.
Omeen indrukte krijgen van het nitraatgehalte insla,enook omtezienoferverschillen in
nitraatgehalte tussen rassen bestaan,zijn in1 980 op de proeftuin MeterikseVelddevooren najaarsteelt van een rassenproef door dr ir Slangen (LH) op het nitraatgehalte
onderzocht. De nitraatgehalten van de voorjaarsteelt lagen tussen de 1200-2200 mg/kg
vers produkt en van 600-1300 mg/kg vers produkt in monsters van de oogsten in
september 1980,maardelageresp.hogewaardenzijn niettoetewijzenaanéénrasofeen
groep van rassen.
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Afb. 15. Onderlinge samenhang tussen relatieveopbrengst oponbemest(als percentage
vandebehandelingmetdehoogsteverkregenopbrengst),nitraatgehaltevanhetgewassla
enstikstofaanbod (= beschikbare bodemstikstof indelaag0-60 cmvoordeaanvangvan
de teelt + bemesting) ;a.voorjaarsteelt (eersteteelt).
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Inhetnajaarvan1980envervolgens indejaren 1981t/m 1984zijn stikstoftrappenproeven
aangelegd,waarbij behalve het nitraatgehalte van desla,ook hetverloopvande minerale
stikstof in de bodem (0-60 cm) is gevolgd. De proeven in 1980 en 1981 zijn uitgevoerd in
samenwerking metde LHendeproeftuinen Breda,MeterikseVeldenWieringerwerf.Vanaf
1982zijndoor IB,LHen PAGVopacht plaatsen,waaronderzespraktijkbedrijven,proeven
aangelegd mettweeàdrieteeltenslabijverschillendestikstofniveaus.Intotaalzijnopdeze
manier 68 veldproeven met sla uitgevoerd. Door financiële steun van het LBNM (tegenwoordig NMI)endeDirectieAkkerbouwenTuinbouwwashetvoorhetCAD Bodemaangelegenheden indeTuinbouwmogelijkomvanaf 1982d.m.v.eeninventarisatieonderzoek op
13 intensieve vollegrondsgroentebedrijven een indruk te krijgen van het verloop van de
minerale stikstof in de bodem, en het nitraatgehalte van de geteelde groentegewassen,
waaronder sla. De resultaten van het IB/LH/PAGV-onderzoek zijn weergegeven in de afbeeldingen 15en16.Hierinisde N-voorraad(bodem-N + bemesting)vandebodem(0-60
cm),bepaaldvoorhetbeginvandeteelt,enerzijdsafgezettegendeopbrengst inprocenten
van de hoogste verkregen opbrengst van een proefveld, of groep van proefvelden, en
anderzijds tegen het nitraatgehalte. Inafbeelding 15zijn degegevens verwerkt indien de
slateeltalseersteteeltvan hetseizoen plaatsvond ;degegevens inafbeelding 16 hebben
betrekking op slateelten die in de zomer of nazomer zijn uitgevoerd na een of meer
voorafgaande teelten met sla of een ander vollegrondsgroentegewas. De stikstoftrappen
varieerden van 0-150 à300 kg N/ha met trappen van 50 of 75 kg N/ha.
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Afb. 16. Onderlinge samenhang tussen relatieveopbrengst oponbemest(als percentage
vandebehandeling metdehoogsteverkregenopbrengst),nitraatgehaltevanhetgewassla
enstikstofaanbod(= beschikbare bodemstikstof indelaag0-60cmvoordeaanvangvan
de teelt + bemesting) ;b.zomer- en najaarsteelt (nateelten).
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De resultaten uit het inventarisatieonderzoek zijn voor zover het de slateelten betreft, in
beide afbeeldingen weergegeven als " NO„-praktijk".Aangezien bij dit onderzoek deopbrengsten niet bepaald zijn, is alleen de relatie tussen de N-voorraad bij aanvang van de
teelt en het nitraatgehalte weergegeven.
Opgrondvan hettot nutoeverrichtteonderzoek endedaaruitvoortgekomen resultatenis
het mogelijk een "voorlopig " stikstofbemestingsadvies voor de slateelt op vollegrondsgroenteteeltbedrijven vast te stellen.
- Is de planttijd van april tot circa half mei(meestal een eersteteelt),dan moet de bodemvoorraad(N-mineraal)metkunstmeststikstofaangevuldwordentot200 kg N/ha. Bijvroeg
plantenaltijd30 kgN/ha geven,ookwanneer het N-mineraalgehaltevandegrond hiertoe
geen aanleiding geeft.
-Valt de planttijd na circa half mei of na een voorafgaande teelt van een ander
groentegewas,danmoetdebodemvoorraadaangevuldwordenmetkunstmeststikstoftot
150 kg N/ha.
Hierbijgeldtdekanttekeningdatindienstalmestwordtgebruikt,dezeinhetnajaarmoetzijn
toegediend.Drijfmestmoetminimaalzeswekenvóór de N-mineraalbemonsteringzijntoegediend en ingewerkt. Tijdens het teeltseizoen geen organische bemesting toepassen.
Het N-mineraalmonstermoetzo kortmogelijk(2à3weken)voorhetplantenc.q.zaaiengenomen worden. De bemonsteringsdiepte is 60 cm.
Uitdeafbeeldingen blijkt,daterbijopvolgingvanhetadvies nauwelijkssprakeisvanenige
opbrengstderving en dat het nitraatgehalte beneden de gestelde norm blijft. Dit is zeer
gunstig voordevollegrondsslatelers,ofschoon eruithetinventarisatieonderzoek blijktdat
bijenkeleteeltendenitraatgehalten eenwaardevan3000 mg NO„/kg benaderenofsoms
zelfsoverschrijden,vooralbijteelten nahalfmei.Indezegevallenzijnechtervaakgrotehoeveelheden organische mesttoegediend, meestal juistvoordat hetteeltseizoen begonnen
was,of inenkele gevallen zelfs nogtussen deteelten.In 1985zal het stikstofbemestingsadvies definitief worden,waarbij zeer waarschijnlijk de bemonsteringsdiepte voor de Nmineraalbepaling zal worden teruggebracht tot de laag 0-30 cm.

Primaire oorzaken van verslijming bij de witloftrek op water
Vooral de laatste jaren is bij de trek van witlof op water een ziekte opgetreden,die wordt
aangeduid met de term 'verslijming'. Daar deze ziekte een verdere ontwikkeling van de
witloftrek opwater kan belemmeren,ishetduidelijk datdit probleemzosnel mogelijk moet
wordenopgelost.Tevensishetvangrootbelang,nudeexportvanwitlofnaarWest-Duitsland
aantrekt, een gezond produkt van een hoge kwaliteit te kunnen leveren.
Eenwerkgroep, bestaande uitonderzoekers van diverse instellingen, issinds begin 1983
met voortvarendheid bezig om na te gaan hoe dit probleem kan worden aangepakt.
Inmiddels zijn ergoedevooruitzichtenvooreenoplossing vande meesternstigevormvan
'verslijming'.
Wat is nu 'verslijming'? Het beste kan verslijming als volgt worden omschreven: een
secundair optredende, explosieve groei van micro-organismen (bacteriën,schimmels) in
het proceswater van een witloftrekinstallatie, als gevolg van de aanwezigheid van dood
organisch materiaal. Dit dode materiaal bestaat uit bijvoorbeeld doorziekten aangetaste
witlofwortels of uit bladresten die bij het opzetten in de trekbak terecht zijn gekomen.
Bacteriën en schimmels breken dit dode materiaal weer af en verbruiken daarbij veel
zuurstof. Naverloopvantijdontstaatvervolgens,meestalheteerstronddewortelpunten,een
zuurstofloze toestand metde bekende(stinkende) gevolgen.Eenopbrengstderving van10
tot meer dan 50% kan het resultaat zijn. Daar verslijming in alle gevallen pas in tweede
instantie(secundair)optreedt,ishetnoodzakelijkdeprimaireoorzakenoptesporenalvorens
dit probleem kan worden opgelost.
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Welke zijn de primaire oorzaken?
De primaire oorzaken van verslijming kunnen in drie groepen worden gesplitst.
1. Phytophthoraerythroseptica. Eenaantastingdoordezeschimmel kenmerktzichdoor
een bruineverkleuring van hetwortelweefsel,zonder eenscherpe overgangtussenzieken
gezond. De penwortel blijft stevig. De aantasting begint vrijwel altijd bij de wortelpunt en
soms ook nog op andere verwondingsplekken. Door de groei van de schimmel in de pen
stagneert het transport van water en voedingsstoffen, zodat de groei van de krop wordt
geremd en bij ernstige aantasting zelfs vrijwel helemaal achterwege blijft. Phytophthora
erythroseptica komt via aangetaste pennen in de trekruimte. Deze schimmel, die onder
vochtigeomstandigheden viertotzesjaarindegrondkanoverblijven,komtdanookvoorop
natte percelen of delen daarvan zoals kopakkers. Kortom op percelen met een slechte
structuur.
Temperaturen onder-5°C overleeft de schimmel niet,maaraangezien hijtotop een diepte
van40 cm beneden maaiveld kanvoorkomen,raaktmenopdezemanierdeschimmel niet
kwijt.Op gerooide pennen isde aantasting meestal niet makkelijk tevinden.Deschimmel
ondervindtgeen enkeleschadevandelagetemperaturen tijdens deopslagvandewortels.
Aangetaste pennen komen bij het opzetten in de trekbakken terecht. De in deze pennen
aanwezige Oosporen, dit zijn structuren waarmee de schimmel als een soort zaad kan
overleven,kiemen metzoösporen.Dezezoösporenzijn beweeglijk enzwemmenactief naar
andere witlofwortels. Ze worden gelokt door suikers en aminozuren die uit verwondingen
naar buiten treden. Daarom wordt vrijwel altijd de wortelpunt aangetast. Behalve via deze
actieve verplaatsing worden de zoösporen natuurlijk ook passief meegenomen met het
circulerende proceswater. Om deze reden is het soms mogelijk enige remming van
aantasting te verkrijgen als het water wordt stilgezet. Het is dan voor de schimmel veel
moeilijker van de ene trekbak naar de andere over tegaan.
Behalveopwitlof kanPhytophthoraerythrosepticaookopaardappelenvoorkomenendaar
het zogenaamde roodrot veroorzaken. Ook dit roodrot treedt op onder natte omstandighedenop percelenofdelendaarvan(kopakkers) meteenslechtestructuur. Uitvoorgaande
beschrijving blijkt weldataardappel een slechtevoorvrucht isvoorwitlof. Bovendien dient
hetperceelgoedtezijnontwaterdenmoetenbeschadigingen bijhetrooienenbijdeverdere
verwerkingzoveelmogelijkwordenvermeden.Hetbijen nahetrooienapartverwerkenvan
de pennen van de kopakkers kaneveneens een bijdrage leveren in het beheersen van de
schade als gevolg van een aantasting door deze schimmel.
Naar schatting wordt 'verslijming' in minstens 50% van de gevallen primair door deze
schimmelveroorzaakt.AantastingdoorPhytophthorakanleidentotzeerernstigeopbrengstverliezen.

2. Sclerotinia sclerotiorum en Phoma exigua. De aantasting door Sclerotinia behoeft
nauwelijkseenomschrijving.Alsgevolgvandeaantastinggaandepennenhelemaaloverin
eenzachte,rottemassawaarop inhethelderwitteschimmelpluisdezwarteSclerotienzitten.
Sclerotinia wordt met aangetaste pennen vanaf het veld meegenomen. Aantasting is hier
vaak wel te zien, doordat op de pennen bruine, zachte, rotte plekken voorkomen. De
schimmel groeit ook bij lagere temperaturen,zodat bij opslag flinke aantastingshaarden
kunnen ontstaan.Tijdens de trek wordt Sclerotinia niet via het proceswater verspreid. De
schimmel groeitvanpentotpenuit.Behandelingen metRovralof Ronilanvóóropslagófna
het opzetten (dus niet beide behandelingen uitvoeren) kunnen dit uitgroeien enigszins
remmen.Aangetaste pennen gaanechterweltot rottingover.Indien albij hetopzettenveel
wortels zijn aangetast, isde kansopverslijming erggroot.Sclerotinia kan bijnaalle cultuurgewassen aantasten behalve graan. Zeer vatbare waardplanten zijn boon, erwt, (winter)
wortel, karwij en witlof. De kans op aantasting neemt bovendien toe als bij het rooien of
daarna beschadigingen optreden. Vatbare gewassen moeten dus worden vermeden als
voorvrucht voor witlof. Alleen graan komt dan in aanmerking.
Eenaantastingdoor Phomaexiguakenmerktzichdooreenzwart-bruineverkleuringvanhet
weefsel met een scherpe grens tussen ziek en gezond. De aantasting begint op een
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verwonding, dus dikwijls aan de wortelpunt. Soms echter dringt de schimmel via de
afstervendebladerendekopvandepenbinnen.Inditlaatstegevalblijftkropvormingvrijwel
helemaal achterwege. In de andere gevallen veroorzaakt deze traag in de penwortel
uitgroeiende schimmel weinig directe schade.Verspreiding via het proceswater vindt niet
plaats. Phoma exigua komt via aangetaste pennen in de trekruimte. De schimmel kan
behalve witlof ook aardappel aantasten en daar het zogenaamde gangreen veroorzaken.
Bestrijding moet worden gezocht in het voorkómen van aantasting,zodat aardappel als
voorvrucht voor de witlofwortelteelt moet worden vermeden.
De in deze groep genoemde oorzaken van verslijming komen naarschatting in ongeveer
25% van de gevallen voor.
3. Procesbeheersing en hygiëne. Ook met gezonde wortels kunnen tijdens de trek
problemen ontstaan.Menkandezeechter grotendeels voorkomen dooreenaantal regels
in acht te nemen die op het vlak van procesbeheersing en hygiëne liggen.
Vroeg in hetseizoen isdesmetgevoeligheidvan hetlofhetgrootst,medealsgevolgvande
hogereforceertemperaturen.Smet(natrot)ismeestaleenaantastingvandebacterie Erwinia
carotovora en wordt bevorderd door een te hoge relatieve luchtvochtigheid (boven 95%).
Door een betere luchtcirculatie enventilatie indetrekruimte en metwat minder wortels per
trekbak,kanhetoptredenvansmetwordentegengegaan.Opdiemanierontstaattussende
kroppen meerluchtbeweging.Zowordtvoorkomen datrottekroppenenwortels inhetwater
'zakken' en secundair verslijming veroorzaken. Bovendien wordt door een lagere luchttemperatuur (ventilatie) vooral vroeg in het seizoen de kwaliteit en opbrengst positief
beïnvloed.Uiteen begin 1983onderwitloftelers gehouden enquête isnaarvoren gekomen
dat het risico van het optreden van verslijming wordt verkleind door meer dan één
waterreservoir te installeren. Het installeren van minimaal vier reservoirs heeft daarbij de
voorkeur. Op deze wijze kan worden voorkomen dat een gezonde partij wortels door een
zieke partij wordt geïnfecteerd.Tevens heeft men op die manier meer mogelijkheden om
tussentijds in te grijpen zonder het hele systeem teverstoren.
Ook de werkwijze bij het opzetten van de wortels is van invloed. Indien een hoeveelheid
wortels indetrekbakwordtgestortenvervolgenswordt opgezet,isdekansgroterdatteveel
blad-enworteldelenin hetwaterterechtkomen,waardooreengunstigmilieuvoorverslijming
ontstaat.Hetverdientdaaromdevoorkeurdewortelsvanafeen(lopende) bandoftafelopte
zetten. Teveel aanklevende grond moet worden verwijderd. Andere maatregelen, zoals
zorgen voor een goede zuurstofvoorziening in de bassins, een voldoende vlotte doorstromingvan hetwater door detrekbakken en nahetrooiendewortels minimaal éénweek
voorkoelen bij3à4°Czodat dewonden kunnen sluiten,kunnen evenzeer bijdragentothet
terugdringenvanverslijming.Nadetrekverdient hetaanbevelingomtrekbakken,leidingen
enwaterreservoir(s) grondig te reinigen met bijvoorbeeld een hogedrukspuit. Ook kunnen
daarbij ontsmettende middelen als chloor worden gebruikt, gevolgd door naspoelen met
schoon water.
Geschatwordt,datdeindezegroepgenoemdeoorzaken inongeveer25%vandegevallen
voorkomen,waarbij de schade meestal vrij beperkt blijft.
Vruchtwisseling
Eenjuistevruchtwisseling,waarbijhoogstenséénkeerpervierjaarwitlofwortelsophetzelfde
perceel worden geteeld, is van groot belang om de kans op het optreden van ziekten te
verkleinen. Eenvruchtwisselingsschema metals voorvrucht graanzonder groenbemester,
wordt dringend aanbevolen.
Uitrecent Fransonderzoek komt naarvorendat graanalsvoorvrucht eenpositieve invloed
heeft op zowel de lofopbrengst als op de lofkwaliteit. Graan laat weinig stikstof en
bestrijdingsmiddelen achter.Zoals bekendverkiestwitlof schraal land.BepalingvanhetNmineraalgehalte is dan ook aan te bevelen.
Gewassen als (winter)peen, erwten en bonen moeten, in verband met het gevaar voor
overdrachtvanSclerotinia,inhetbouwlandwordenvermeden.Aardappelalsvoorvruchtisin
alle gevallen af te raden in verband met de mogelijke overdracht van Phytophthora en/of
Phoma.
Hetverdientaanbevelingomdeteeltvanwitlofwortels optenemenineenakkerbouwrotatie.
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Hierbijkunnendevolgendemogelijkhedenwordenoverwogen.Eenvrijextensief bouwplan
met de vruchtopvolging: wintergraan, suikerbieten en/of witlof, (wintergraan plus een
groenbemester, aardappelen. Een vruchtwisseling van één op acht met een intensiever
bouwplan en een groterevariatie aan gewassen iseen andere mogelijkheid : wintergraan,
witlof,uien,spruitkool.zomergraan pluseengroenbemester,aardappelen,wintergraan plus
groenbemester, suikerbieten.
Totsloteen intensiefbouwplanmetdevruchtopvolging:wintergraan(metgroenbemesterbij
opvolging van snijmaïs),witlof en snijmaïs (inverhouding 1:1), aardappelen,suikerbieten.
Toevoeging van dierlijke organische mest zal voor de teelt van snijmaïs en aardappelen
noodzakelijkzijn.Tevensisditbouwplangevoeligerinverbandmetstructuurbederfenwitlofof aardappelopslag. Voor welk bouwplan wordt gekozen is onder meer afhankelijk van
bedrijfstypeen-omvang.Bijdeteeltvanwortelsopcontractofopgehuurd landwordt,mede
uitfinancieel oogpunt,vaak teweinig aandacht besteed aaneenjuistevruchtopvolging.In
Frankrijk wordt een vruchtopvolging geadviseerd van:(wintergraan, witlof, gerst of maïs,
suikerbiet of aardappel.
Tot besluit
Verslijming is géén primair verschijnsel, maar treedt op als gevolg van ziekten of slechte
hygiënische omstandigheden.Ziekten als Phytophthora enSclerotiniaspeleneenbelangrijke rolals primaire'vervuilers'van het proceswater. Procesbeheersing en hetvoorkomen
vanziektenzijnzeer belangrijk. Eenjuistevruchtwisseling speelt inditgeheel eengroterol.
Inmiddels is door onderzoek vastgesteld, dat Phytophthora op een verantwoorde wijze
effectief met een chemisch middel kanworden bestreden. Natoelating van dit middel zal
optredende verslijming als gevolg van Phytophthora dan ook sterk verminderen.
Verwacht mag worden dat in de komende jaren de bestrijding van Sclerotinia tijdens
wortelteelt, bewaring en trek, meer op de voorgrond zaltreden.

Deteelt van kleine kool
DevraagnaarsluitkoolvoorverseconsumptieisinNederlandaltijdgeringgeweest.Vroegin
het seizoen is rode kool in beperkte hoeveelheden gewild. De Nederlandse bewaarkool
wordt bijexportvoornamelijk opdebuitenlandseversemarktafgezet.Grotekoolwordtdaar
vaak gehalveerd en verpakt in folie aan de consument aangeboden.
Dooreenaantalontwikkelingenisdebelangstellingvoorkleineversekoolechtergroeiende.
Allereerstprobeertmenaleenaantaljaren,viaeengoedverpaktprodukt ineenmaligfust,tot
verbredingvandekoolafzetinhetbuitenlandtekomen.Hiervooriseenregelmatigeaanvoer
vankleinekoolnoodzakelijk.VerderiservraagvanhetNederlandsegrootwinkelbedrijf naar
kleine kool,die ineenbepaaldevaste periodegeleverddientteworden.Hetbestekan men
via een gerichte teelt aan deze vraag voldoen.
Teelt van kleine kool is mogelijk door middel van een nauwer plantverband. Plantgetallen
boven 50.000 stuks per ha geven echter bij selecties en ook bij bladrijke en late
bewaarhybriden teveel niet ontwikkelde kolen. Dedaardoor lage opbrengst, alsmede de
vereiste meerarbeid maken voor de tuinder deze teelt niet aantrekkelijk.
De laatste jaren hebben Nederlandse zaadbedrijven hybriden ontwikkeld van het Deenachtige type, die vroeg kool vormen, niet barstgevoeüg zijn, en een grote plantdichtheid
zouden kunnen verdragen.
Ter oriëntering op de teeltmogelijkheden van deze witte koolhybriden zijn drie rassen
beproefdophetProefstationteAlkmaar.Daaraanzijntevenstweevroegerode kool-selecties
toegevoegd. De kool is uitgezet bij een plantgetal van 66.600 planten per ha.
Voor deze op de herfst gerichte teelt is op 14 april in de vollegrond onder geperforeerde
plasticfoliegezaaid.Hetplantenvond plaatsop 13juniindehumusrijkezavelgrondvanhet
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Proefstation.Hetplantverbandwas50bij30cm.Als basisbemesting isgegeven14kg7-1428en4kgkasperare; injuniiseroverbemestmet3 kgkalksalpeter,waarnaberegendis.De
rassengingenvrijsneltot koolvorming over.Erisgeoogstopviertijdstippen,teweten11en
22 augustus, en 5 en 19 september.
Bijdezeproef isvooralgeletop hetopbrengstverloop,desortering,deinwendige kwaliteit
en de pitlengte. De gegevens daarvan zijn per ras en per optimale oogstdatum weergegeven in tabel 12.

Tabel 12. Oogstgegevens per ras bij de optimale oogstdatum.
oogstdata

gem.
stuks
gew.
(9)

veilbaar
(t/ha)

5-9

1288

85,9

5-9

1046

69,7

-

Castello F1
22-8
Nickerson/Zwaan

1078

70,2

2,3

Langd. Vroege
" Norma "
Bejo-Zaden

5-9

1156

Langd. Vroege
" Baby Vroeg "
Pannevis/Sluis
en Groot

5-9

1057

ras/selectie

+

herkomst
Quisto F1
Pannevis/Sluis
en Groot
Pedrillo F1
Bejo-Zaden

sortering in gewi oht-%
<500 5008 0 0 - >1500
gram 800
1500 gram
gram gram

leverbaar
800-1500 g
(t/ha)

pitlengte
(cm)

pitl./
koolhoogte
(x 100)

79,3

20,7

68,1

8,8

58

12,9

82,2

4,9

57,3

6,0

43

6,0

86,1

5,6

61,9

6,3

42

77,1

9,1

79,6

11,3

61,3

7,7

51

70,5

17,0

68,3

14,7

48,1

7,6
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Uittabel12blijkt,datbijeenkoolgewichtvanietsbovende1000gram,dedriehybrideneen
produktievan60tot70tonperhakunnen halen indegewenste klassevan800-1500gram.
Ook bij de rode koolselectie 'Norma' is een dergelijke produktie haalbaar. Voor een
herfstkool isdezeselectieechtertebleek.Deproduktievan'BabyVroeg'bleettelaag.Bijde
optimale oogstdata was de kool inwendig goed vast envolgroeid.
Samenvattend kunnen we stellen, dat met hybriden teelt van kleine kool in nauw plantverband goed mogelijk is.Verder onderzoek met hogere plantgetallen en diverse zaai- en
plantdata zullen deteeltkundige optimalisatie van hybriden indit opzicht dienen tetonen.
Voor een economische optimalisatie is behalve prijsvorming, vooral de meerarbeid een
belangrijke factor.

Kluitplanten in praktijk en onderzoek
Van deongeveer 64.000 havollegrondsgroententeelt wordt in Nederland circa 19.000ha
metplanten als uitgangsmateriaal gestart.Ditbetreft bijnaalle koolgewassen,enkele bladgewassen, knolselderij, prei, asperge en aardbei. In totaal worden voor deze teelten
ongeveer 1miljard planten gebruikt. Bijna 45%daarvan wordt gekocht van commerciële
plantenkwekers. Dit aandeel is de laatste jaren groeiende,omdat met name de handel in
losse planten toeneemt. Kluitplanten zijn daarvoor een mogelijk alternatief.
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De eerste kluitplant die in Europa werd beproefd was de Amerikaanse Speedling. In
Engeland ontmoet dit systeem reeds veel toepassing. In Nederland ontstond de eerste
belangstelling in1982. In1984 isbijna 10%van hetareaal koolgewassen met kluitplanten
geteeld. Gangbare systemen zijn in Nederland de Speedie en de Super Seedling. Eerstgenoemde iseenlossekluitplant,welkewordtopgekweekt inpolyethyleen opkweekplaten
met 216 ronde, konische celletjes van 1 7 ml inhoud. De Super Seedling is een perskluitplant,welke in polystyreen opkweekplaten met 240 cilindrische celletjes van 13 mlwordt
opgekweekt. DaarnaastzijninNederlandvooreigenopkweek enkeleopkweekplaten inde
handel gekomen,zoals deQuicktray,de Hassy-tray endeGrowtray.Ook magde paperpot
(de papierkluitplant) niet onvermeld blijven. Dit oorspronkelijk Finse opkweeksysteem
wordt bij suikerbieten toegepast.
Oorspronkelijk werden aan de kluitplant nogalwatvoordelen toegekend.Omerenkelete
noemen:
- Bij de opkweek van kluitplanten worden het dure zaaizaad en de dure opkweekruimte
beter benut.
-Door betere kiemomstandigheden en vaste afstanden tussen de planten wordt gelijkmatiger plantmateriaalverkregen.
- Het systeem heeft de mogelijkheid in zich om vóór het planten bepaalde gewasbeschermingsmiddelen mee tegeven.
-Zowel de opkweek als het planten kunnen wellicht meer worden geautomatiseerd.
- Bij het planten zullen kluitplanten beter doorgroeien dan losse planten.
- De kostprijs zou concurrerend zijn met die van losse planten.
Praktijkervaringen 1984
Op telersniveau zijn in 1984 de ervaringen nogal wisselend geweest. Bij de minder
positieve geluiden maken we de volgende opmerkingen.
a. Deverwachtingenvankluitplantenwarenvaaktehooggespannen.Indevroegeteelten
bleek de vroegheid minder dan van perspotplanten en losse planten. Omdat kluitplanten bij het planten meestal kleiner en jonger zijn dan andere planten, wordt dit
vroegheidsverschil ook bij andere teelten opgemerkt.
b. Hetaangeleverde plantmateriaalwas nietaltijd ingoede conditie. Klachten alstejong,
teslap,telang,teveelafwijkende planten,kromengeelkwamenveelvoor.Ookwerden
partijen gesignaleerd die te oud waren of waarbij de groei te abrupt was stilgelegd.
c. Het uitplanten gebeurde vaak niet goed. Enerzijds kwam dat nogal eens door slecht
plantmateriaal, anderzijds werd onvoldoende nauwkeurig geplant. Het gemis aan
goede plantmachines werd duidelijk gevoeld.
Bijalleongunstige ervaringen moetineerlijkheidwordenvastgestelddaterveelfoutenzijn
gemaakt. De gebruiksaanwijzing van kluitplanten was ook nog onvoldoende bekend.Zij
die het(toevallig) goed hebben gedaan,bewijzen dat kluitplanten wel perspectief bieden.
Om dat perspectief te benutten, moet de teelt echter wèl foutloos verlopen.
Onderzoek
Deonbekendheid van hetsysteem endegrotevraag vanuit de praktijk heeft in 1984 een
grootaantalproeventotgevolggehad.Daaronderzoek plaatsvondopderegionaleonderzoekcentra,het IMAGen het PAGV,werd besloten de betreffende onderzoekers samente
brengen in een werkgroep, zodat het onderzoek zoveel mogelijk op elkaar kon worden
afgestemd.Hetbelangrijkste onderdeel waseenvergelijking vandenieuwesystemen met
degebruikelijke bestaandesystemen(meestallosseplant).Eengedeeltevanderesultaten
van een aantal gewassen zal in het kort worden weergegeven.
Sluitkool. UitdeproevendiezowelteWieringerwerfals Lelystadwerdenuitgevoerd,bleek
hetverschil in het percentage planten datwas aangeslagen geringtezijn.Voorwat betreft
deopbrengst per hectarewas erin Lelystadgeenverschiltussen de kluitplant ende losse
plant. InWieringerwerf was deopbrengst vande losseplant beduidend hogerdanvan de
kluitplanten,wat hoofdzakelijk het gevolg was van een hoger aandeel niet toegekomen
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planten (met kolen van 750 gram of minder) bij de kluitplanten. Dit laatste werd toegeschrevenaaneen hoger aandeel inteeltplanten.Bij hetplukkenvande losseplant worden
de inteeltplanten ermeestal uitgeselecteerd,terwijl dat bijde kluitplanten niet hetgevalis.
Dat dit verschijnsel in Lelystad niet voorkwam,was mogelijk veroorzaakt doordat hier een
ander ras is gebruikt. In Wieringerwerf bleek de variatie in het gewicht per kool van de
kluitplanten en de losse planten gelijk te zijn.
Bloemkool. Vergelijkende proeven werden in 1983 inWageningen en in 1984 in Ensen
Wieringerwerf uitgevoerd.Inaldegevallenwarendeverschillen tussen dekluitplant ende
losseplantgering,zowelwatdegroeiduuralswatdelengtevandeoogstperiodebetreft.We
hadden verwacht, dat door een gelijkmatiger aanslag van kluitplanten de oogstperiode
korter zou zijn. Dit is zowel in de proeven als in de praktijk niet naar voren gekomen. De
lengte van de oogstperiode bij bloemkool wordt waarschijnlijk in hoofdzaak door andere
factoren bepaald.
Spruitkool. InWestmaaswerdeenvergelijking metspruitkool inde herfstteeltuitgevoerd.
Voorwatbetreftvroegheid,opbrengstenkwaliteitwarenergeenverschillentussendelosse
plant (kasopkweek), kleine perspot (3 cm) en kluitplant.
Knolselderij. In het afgelopen jaar waren schieters in knolselderij een veel voorkomend
verschijnsel. Zo ook in de proeven die in Lelystad en Westmaas werden uitgevoerd. In
Lelystad werd een duidelijke relatie gevonden tussen het opkweeksysteem en het
percentage schieters. Zowel bij planten op 10 mei als op 16 mei nam het percentage
schieters af,gaandevan perspot(4cm),losseplant naar kluitplant. Dezeverschillen waren
gedeeltelijkterugtevoerenopverschillen inplantgrootte op hetplanttijdstip.Indeproefte
Westmaas deed zich hetzelfde voor, zij het op minder uitgesproken wijze.
Prei. In een proef te Breda werden bij zomerprei de losse plant en een kluitplant op drie
plantdatavergeleken. Naarmate erlaterwerdgeplant(12/4-25/4)werd hetverschil tussen
beidesystemen geringer. Bijdevroegste plantdatumwerdeenbepaalde opbrengst bij de
losse plant ongeveer een week vroeger bereikt.
InAlkmaarwerd heteffectvandeplantleeftijdvankluitplanten nagegaan bij herfstprei.Uitgaande van planten op dezelfde dag was er geen verschil in opbrengst tussen de losse
planten (12weken) enerzijds enkluitplanten van6,8en 10weken oudanderzijds. Doordat
dekluitplant jonger uitgeplant konworden,kondezeookvroeger uitgeplantworden,waardoor half december een hogere opbrengst werd bereikt.
Knolvenkel. InBredawerd bij knolvenkel eenvergelijking gemaaktvaneen perspotplant
en een kluitplant. De kluitplanten bereikten een bepaalde opbrengst ongeveer één week
laterdande perspotplanten.Dehoogst bereikteopbrengstaan kwaliteit Iknollenwasvoor
de beide objecten gelijk.
Koolvlieg. Omdat kluitplanten bij het uitplanten over een zeker volume aan grond beschikken, werd onderzocht of het mogelijk was daarin een hoeveelheid middel ter bestrijdingvandekoolvliegmeetegeven.Eenaantalmiddelenwerdenbijbloemkoolgetestin
Ens,Alkmaaren Meterik,terwijlditinWieringerwerfwerduitgevoerdbijsluitkool.Hetwasde
opzet om voldoende middel bij de plant te brengen om aantasting van koolvlieg te
voorkomen, met zo weinig mogelijk schade aan de plant. Bij bloemkool is dit bijna
onmogelijk gebleken,deconcentratiesvandemiddelendienogvoldoendeeffectiefwaren
tegen de koolvlieg resulteerden ineenslechte gewasstand.Deproef diewerd uitgevoerd
metsluitkool gaf een ander beeld tezien, hierbij was hetwel mogelijk de plant voldoende
middel mee te geven,zonder dat er gewasschade optrad.
Samenvattend kanwordengezegddatdekluitplant invergelijking metdelosse plantvoor
praktisch alle beproefde gewassen teelttechnisch gezien dezelfde resultaten heeft gegeven.Toekomstig onderzoek zal daarom gericht moeten zijn op de optimalisatie van de
opkweek endetoepassing van kluitplanten,zodat despecifieke eigenschappen ervantot
hunrechtkomen.Deontwikkelingvaneenmethodiekvoorvolautomatisch plantenverdient
daarbij de nodige aandacht,
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Onderzoek in de regio Noord
Hetakkerbouw/praktijkonderzoek voor de noordelijke kleigebieden isgeconcentreerd op
deregionaleonderzoekcentra " Feddemaheerd"te Kloosterburen ende" Ebelsheerd"te
Nieuw-Beerta. Beide centraworden beheerd door de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Daarnaast is er voor de vollegrondsgroenteteelt in de noordelijke
provincies de Stichting Proeftuin Slochteren.
Ontwikkelingen in de akkerbouw
Binnen de regio Noord zijn drie gebieden te onderscheiden die qua bedrijfsstructuur,
grondsoort en bouwplan duidelijke verschillen vertonen:
-het Oldambt met aangrenzende gebieden,
-het kleigebied van Noord-Groningen.
-de Friese klei-bouwstreek.
HetOldambt met de aangrenzende kleigebieden omvat een akkerbouwareaal van rond
33.000 ha.
Debodembestaatoverigensuitzwarekleigrond,dieindeoudsteDollardpoldersontkalktis
enindejongere kalkhoudend.Alsgevolgvannagenoeg inhetgehelegebied uitgevoerde
ruilverkavelingen isdeverkavelingssituatie goed,evenalsdeontwatering.Hetgebiedstaat
bekend om zijn-naar Nederlandse maatstaven gerekend-grote bedrijven meteen sterk
accent op de graanteelt. Meer dan de helft van de bedrijven is groter dan 50 ha.Van het
areaalwordt gemiddeld 65%metgraan beteeld ;inhoofdzaak betreftditwintertarwe,maar
daarnaast staan ook wintergerst en haver duidelijk in de belangstelling.
Deteeltvan suikerbieten isde laatste jarentoegenomen tot± 10%van hetbouwplan als
gevolg van de betere ontsluiting. Daarnaast is koolzaad met 8% van het areaal van
betekenis. De restvan het areaalwordt hoofdzakelijk gevuld metzaderijen (vnl.karwij) en
conservengewassen (erwten en stamslabonen).
Peulvruchten voor droge oogst en groentegewassen hebben tot dusverre nog geen
aandeel van betekenis.
Voor dit gebied blijft het graanonderzoek van belang. Daarnaast mogen koolzaad, peulvruchtenenzaderijennietvergetenworden.Inverbandmethetmarktconformebeleidwaarbij de graanprijzen onder grote druk staan,zal in het onderzoek de aandacht ook moeten
uitgaan naarvervangendegewassen.Tedenkenvalt hierbijaanpootaardappelen,uienen
spruitkool, gewassen die ook nu,zij het op kleine schaal, in het gebied voorkomen.
Noord-Groningen heeft een akkerbouwareaal van + 35.000 ha, bestaande uit klei en
zavelgronden. De oudere kweldergronden zijn nogal slempgevoelig.
Ook in dit gebied is de verkaveling sterk verbeterd door ruilverkavelingen, waarvan er
enkele nog in uitvoering zijn. De ontwatering isgoed.
Hetgemiddeldebedrijf isietskleinerdaninhetOldambt.42%vandebedrijvenisgroterdan
50 ha. De graanteelt overheerst ook hier met ongeveer 50%van het areaal.
De pootaardappelteelt is de laatste jaren sterk uitgebreid, maar is nu redelijk stabiel op
5500 ha. Daarnaast worden nog ruim 2000 ha consumptie-aardappelen geteeld.
Eenvierdedeelvan hetbouwplan wordtvoorts ingenomen doorsuikerbieten en koolzaad
in de verhouding 2 : 1 .
Deteeltvanconserven-endrogepeulvruchten isvangeringebetekenis.Despruitkoolteelt
die vroeger in dit gebied als deelbouw van grote betekenis was, is tot een omvang van
minderdan100hateruggevallen.Voorenkelebedrijvenisdeteeltvanwitlofenzaaiuienvan
belang.
Hetonderzoek dient zich voor dit gebied vooral terichten op de problematiek inde pootaardappelteelt. Daarnaastzal ookaandacht besteed moetenwordenaanteeltenalsspruitkool, uien en vollegrondsgroenten.
De Friese klei-bouwstreek omvat rond 25.000 ha akkerbouwgewassen. De bodem
bestaatuitklei-enzavelgronden.Deontwatering isgoed.Deverkavelingssituatiewordtver-
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beterd door ruilverkavelingen die deels nog in uitvoering zijn. De gemiddelde bedrijfsomvang isgeringerdan inde beideeerstgenoemde gebieden.Hetaantal kleine bedrijven
beneden 10 ha is vrij groot. Slechts 11% van de bedrijven is groter dan 50 ha.
De pootaardappel is het belangrijkste gewas in dit gebied. Inclusief een 1200 ha
consumptie-aardappelen nemen de aardappelen rond 30%van het bouwplan in beslag.
Naast aardappelen spelen desuikerbieten een rolvan betekenis met20%van hetareaal.
De granen met een aandeel van 24%staan bij de Friese akkerbouw minder hoog in het
vaandel dan bij zijn Groninger collega.
Van de kleine gewassen zijn peulvruchten, graszaad, koolzaad en uien van enig belang.
Voor een aantal kleine bedrijven zijn bloembollen envollegrondsgroenten van betekenis.
Hetspreektvanzelf datdeonderzoekbehoefte inditgebiedvooral ligtop hetterreinvande
pootaardappelteelt. Daarnaast verdienen ook de peulvruchten, uien en vollegrondsgroenten een plaats in het onderzoekprogramma.
Proefboerderij Ebelsheerd
De proefboerderij Ebelsheerd (ca56 ha)verricht onderzoek t.b.v.deakkerbouw op zware
Oldambtster kleigrond. In dit onderzoek staatvooral degraanteelt enook winterkoolzaad
centraal. Het onderzoekprogramma omvat momenteel 39 proeven,waarvan 18 regionale
en 3 geïntegreerde proeven. Belangrijke actiepunten zijn:
-Granen :inwerkenstro,bakkwaliteittarwe,teeltoptimalisatieenbestrijdingziekten,plagen
en onkruid bij tarwe en wintergerst.
-Winterkoolzaad :rassen,teeltoptimalisatie,oogstmethoden,ziekte-enonkruidbestrijding.
-Overige gewassen: suikerbieten (onkruidbestrijding), karwij (dekvruchtteelt, bestrijding
vroege verbruining), conserven- en rijpe erwten (rassen), stamslabonen (rassen, rijenafstanden),veldbonen (Botrytisbestrijding).
Op een tweetal proeven wordt hier nader ingegaan.
Het inwerken van graanstro op zware kleigrond
Het oogsten van het stro is niet elk jaar rendabel,waardoor een deel van het stro wordt
verhakseldofverbrand.Verbranden opgroteschaal heeftmilieutechnisch grotebezwaren.
Devraagwas dan ook in hoeverreverhakseien en inwerken mogelijk isenwelke invloed
langdurigestrobemestingheeftopdeopbrengstenopdebodemstructuur. Hiertoewerdin
1972 een meerjarige proef opgezet waarin werd onderzocht:
-de wijze van inwerken en de grondbewerking;
-de invloed van de intensiteit van de strobemesting op de chemische en fysische
bodemvruchtbaarheid en op de opbrengst van de nateelt.
Voor een goede vertering moet het stro goed over het land worden verdeeld en
oppervlakkigwordeningewerkt.Eengoedemengingvanhetstroiseveneensbelangrijk.In
het onderzoek zijn twee objecten van stoppelbewerking opgenomen, nl. :
-stoppelploegen, gevolgd door een bewerking met de rotorkopeg;
-frezen.
Debewerkingsdiepte isvoor beideaangehouden op 10cm.Nadestoppelbewerking iser
voor het zaaien steeds een diepe hoofdgrondbewerking uitgevoerd.
Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid heeft de structuurbeoordeling uitgevoerd en bij
hetobject"frezen "eenaantaljarenachtereeninhetopvolgendvoorjaareenmindergoede
structuurvandegrondvastgesteld.Ookgafhetobject"frezen"eenschralergewaseneen
lagere opbrengst t.o.v. stoppelploegen/kopeggen.
Indeproef iseendeelvan hetstrogeoogst danwelingewerkt. Metopzetisergekozenvoor
eencontinuteeltvanwintertarweomzospoedig mogelijk eenantwoordtekrijgenopdebestaande vragen.
Naast 4 stro-frequenties zijn er 5 stikstoftrappen opgenomen.
De stro-frequenties waren:
51-elk jaar stro inwerken;
52-geen stro inwerken;
53-stro inwerken in de even jaren;
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S4-stro inwerken in de oneven jaren.
Destikstoftrappen waren : 0,35,70,105en140kgzuiverestikstofaandebasis.DebodemN voorraad is ieder voorjaar bepaald, waarbij de verschillen tussen de stro-frequenties
warenteverwaarlozen.Destructuurvan degrond iseveneens door het I.B.beoordeeld bij
de stro-frequenties, waarbij geen aantoonbare verschillen zijn opgemerkt.
Deopbrengsten hebben zich in de proefjaren, evenals inde praktijk, instijgende lijn ontwikkeld en lagen op vergelijkbaar niveau.
Tussen de stro-frequenties zijn indejaren 1972t/m 1984 geen aanwijsbareverschillen in
opbrengst opgetreden. De stikstofreactie van de 5 niveaus was in alle proefjaren erg
duidelijk,waarbijergeenduidelijke maximum N-giftisgemeten.Deoptimale N-bemesting
ligt in dit onderzoek ver boven het praktijkadvies, hetgeen ook door ander onderzoek in
continuteelt tarwe wordt bevestigd.
Samenvattend kan worden gesteld dat een oppervlakkige inwerking vereist is voor een
goede vertering van het stro. Het is goed mogelijk om met de aanwezige mechanisatie,
zoalsstoppelploeg,vastetandscultivator, rotorkopeg enschudeg,hetgehakseldestrointe
werken. Deopbrengst van de nateeltwordt niet beïnvloed,terwijlvaneen extraziektedruk
van voetziekte bij de inwerkobjecten niets is gebleken.
Ziektebestrijding in koolzaad
Deuitbreidingvanhetareaalkoolzaad heeftook eentoenamevanschadedoorschimmelziekten als Alternaria en Sclerotinia sclerotiorum (rattekeutelziekte) gegeven.Vooral deze
laatsteziektetreedt de laatstejarenvrij algemeen op.Optreden van beideziekten geeft al
gauw eenopbrengstderving van20%,watvoor hetGroningse koolzaadareaal een schade
van 5,5 miljoen gulden zou betekenen.
Samen met het IPOwordtenkelejarenonderzoek gedaanom meerinzichttekrijgen inhet
optreden van de Sclerotinia-schimmel en de bestrijdingsmogelijkheden en -criteria.
Momenteel kan de ziekte alleen preventief worden bestreden. Uit het onderzoek is
gebleken dat de beschikbare middelen Ronilan en Rovral een goede preventieve
bestrijding kunnen geven. Het tijdstip van toepassing, dat overigens nog verder onderzocht moet worden, lijkt bij begin bloei te liggen.
Eendergelijke preventieve bestrijding isachteraf geziensomsoverbodig,omdatdeziekte
niet elk jaar een schadelijk aantastingsniveau bereikt. Daarom is een meer gerichte bestrijding gewenst. Momenteel wordt onderzocht of o.a.op basisvan deaanwezigheid van
Sclerotien en de weersomstandigheden een voorspelling van het optreden kan worden
gegeven en daarmee criteria voor een gerichte bestrijding. Daarnaastzalonderzoek naar
mogelijke middelen voor een curatieve bestrijding aandacht moeten hebben.

Proefboerderij Feddemaheerd
Hetpraktijkonderzoek opde Feddemaheerd(68ha)isgerichtopdeakkerbouw opdekleien zavelgrond van Noord-Groningen en Noord-Friesland. Het onderzoek is vooral
afgestemd op de pootaardappelteelt endegraanteelt. Hetonderzoekprogramma omvatte
in 1 984 38 proeven, waarvan 13 regionale en 2 geïntegreerde proeven. Belangrijke
actiepunten zijn:
- Pootaardappelen : bouwplanvernauwing/vruchtwisseling, Phomabestrijding, Rhizoctoniabestrijding,bestrijding aardappelmoeheid,beïnvloedingsorteringviaplantaantalen
potermaat en via groeiregulatoren, bewaarmethoden pootgoed.
-Granen: teeltoptimalisatie bij enkele tarwerassen, ziektebestrijding bij tarwe en gerst,
koperbemesting.
- Koolzaad :rassen,zaaimethoden, teeltoptimalisatie, onkruidbestrijding.
-Overige gewassen: suikerbieten (slempbestrijding, onkruidbestrijding), erwten (rassen,
plantgetal semi-bladloze rassen),zaaiuien (rassen), Engels raaigras (groeiregulatoren).
Een tweetal proeven worden nader belicht.
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Afb. 1 7. Onderzoek naar de bewaring envoorbehandeiing van pootaardappelen ;op de
voorgrond wel/niet voorkiemen.
Vruchtwisselingsonderzoek
De akkerbouw in het noordelijk kleigebied spitst zich steeds meer toe op de teelt van
granen, aardappelen en suikerbieten. Dit leidt tot nauwe bouwplannen, waarbij de
gewassen sneller op elkaar volgen dan voorheen gebruikelijk was. Devraag iswelke opbrengsten hierbijteverwachtenzijntenopzichtevaneenruimeopzetvanhetbouwplan.Dit
medegezientegen deachtergrondvandeeconomievandebouwplanvernauwing.Bijeen
vruchtopvolgingvan 1 op2en1 op3 isgrondontsmettingvereist,terwijlditbij1op4niethet
geval is.Ook ishethierbijvanbelang heteffectvandegrondontsmettingop hetvolggewas
te kennen.
Metdeze achtergrond isdit onderzoek in1976 opde Feddemaheerdopgezet. Hetdoel is
om op langere termijn de effecten te onderzoeken van de bouwplannen wat betreft
opbrengst, bodemstructuur, aantasting doorziekten enplagen,stikstofreactie en onkruidbezetting.
Proefopzet. Devolgende rotatieszijnhierbijgekozen,waarbijelkgewasvanhet betreffende
bouwplan ieder jaar wordt geteeld.
Tabel 13. Opgenomen bouwplannen in het vruchtwisselingsonderzoek.

bouwplan
II

bouwplan
IIIA/IIIB

bouwplan
IVA/IVB

aardappelen
suikerbieten
enz.

aardappelen
suikerbieten
wintertarwe
enz.

aardappelen
wintertarwe
suikerbieten
wintertarwe
enz.
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Bouwplan III en IV liggen in twee varianten, ni.Azonder en B metgrondontsmetting (na
aardappeloogst). De aardappelen worden geteeld als pootaardappelen en geoogst op
NAK-E.datum.
De stikstofbemesting wordt per bouwplan gegeven op basis van hetvoorjaars N-profielonderzoek.Hierbijwordener3N-trappenpergewasaangelegd,tewetenpraktijk-N -20% ;
praktijk-N ;praktijk-N + 20%.
Inditonderzoek wordt degrond naelkerotatieaardappelen op bodemaaltjes onderzocht.
De gewasopbrengsten geven na acht proefjaren nog geen betrouwbare verschillen aan.
Ookdesuikerbieten,bij IIen 1MB, endewintertarwe bij IVB,nagrondontsmetting geteeld,
hebbenquagroeienopbrengst nietafwijkendgereageerdt.o.v.geengrondontsmetting.De
nauwe rotaties II en III hebben bij suikerbieten veel aardappelopslagplanten gegeven,
waarbij veel extra arbeid nodig was voor opschoning.
De Rhizoctoniabezetting was bijde pootaardappelen duidelijk verschillend. Bijde nauwe
rotatieswas debezetting groterdan bijderotatie 1 op4.Ook bij 1 op2was meer bezetting
danbij1 op3.Bovendien werdditnogweerversterktdoordestikstofbemesting,waarbijde
hoogste N-trap, nl. praktijk-N + 20%,de grootste Rhizoctoniabezetting had.
Plantaantallen met kleine maat pootgoed bij pootaardappelen
In de praktijk is het gebruik van klein pootgoed in maat 28/35 aantrekkelijk vanwege de
kiembakken enopslagruimte,terwijl het pootgoed vlotter machinaal istepoten.De kleine
maten zouden dezelfde opbrengsten geven als degangbare, mits ervoldoende stengels
per m2 aanwezig zijn.
Hiernaar is een onderzoek uitgevoerd met de rassen Jaerla en Désirée. Per ras zijn de
volgende objecten vergeleken:

Tabel 14. Objecten in het plantaantallen-onderzoek.
object

potermaat

plantaantal

P1
P2
P3
P4

28/35 mm

60.000 pl/ha
80.000 pl/ha
100.000 pl/ha
120.000 pl/ha

R
S

35/40 mm
45/50 mm

60.000 pl/ha
60.000 pl/ha

Het pootgoed is in kiembakjes bewaard bij buitenluchtkoeling en naverwijdering van de
topspruit opgewarmd en voorgekiemd. De aardappelen zijn op 10 april gepoot. De lage
plantaantallen bij de kleine potermaat, P1 en in mindere mate P2,bleven in ontwikkeling
achterenvormdentotaandeoogsteenopengewas.Bijdeoverigeobjectenwaserweinig
verschil in gewasontwikkeling. Het loof is vernietigd op NAK-E.datum.
Hetonderzoek geefteenduidelijke bevestiging van hetonderzoek van 1980t/m 1982 met
devergelijkingvandesorteringen35/40en45/50 mm.Hierbijgafeengroterepotermaat bij
hetzelfde plantaantal een hogere totaalopbrengst, terwijl dit ook in de opbrengst van de
sortering 28/35 mm het geval was.
Deresultatenvandezeproefgeveneveneenseenopwaartse lijnaan indeopbrengsten bij
de potermaten 28/35, 35/40 en 45/50 mm, uitgepoot op 60.000 planten per ha. Bij
verhoging van het plantaantal bij de kleine potermaat 28/35 mm zien we in de proef bij
beiderasseneencompensatieoptreden.Ditblijktuitdestandcijfers,hetaantalstengelsper
m2 en uit de opbrengsten.
55

Tabel 15. Opbrengsten en sorteringen per object; rassen Jaerla en Désirée.

stengels
per m2

ras/object

opbrenigst
sortering 28/35
kg/are rel.

opbrer igst totaal
kg/are rel.

Jaerla

P1
P2
P3
P4
R
S

12,6
15,5
19,7
24,5
15,0
22,5

266
313
363
407
299
385

78
92
107
120
88
114

511
540
546
536
550
558

95
100
101
99
102
103

Désirée

P1
P2
P3
P4
R
S

9,7
11,7
17,1
18,7
13,4
20,1

365
418
442
473
416
488

84
96
102
109
96
112

434
485
483
507
487
532

89
99
99
104
100
109

Doorstroming van onderzoekresultaten
Deresultatenvanhetonderzoekwordenjaarlijksgepubliceerdindeuitgave" Proefveldverslag19...voordeklei-akkerbouwinGroningenenFriesland ".Ditverslagwordtinhoofdzaak
verspreid via de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting.
Vóór het verschijnen van de publikatie worden de onderzoekverslagen besproken in een
gezamenlijkevergaderingvandemedewerkersvanCAGroningenendeakkerbouwmedewerkersvan CRA NW Friesland.Deregionaleonderzoeker geeftdaarbijeentoelichting op
deuitgevoerde proeven inaanwezigheidvande beidebedrijfsleiders.Ópdezewijzewordt
getracht de eventueel uit de proefresultaten voortvloeiende voorlichtingsboodschap
uniform te formuleren.
Tabel 16. Gegevens en aantallen proeven van de proeftuinen.
proeftuin

Breda

Meterik

Wieringerwert

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

600
59
41
18

600
54
25
29

850
65
33
32

31

54
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voornaamste
gewassen

56

kropsla
prei
witlof
asperge
augurk
spruitkool
ijssla

asperge
augurk
kropsla
prei
spruitkool
knolvenkel
broccoli
ijsbergsla
Chin, kool
bloemkool
peen

witlof
sluitkool
bloemkool
uien
peen
kroot
kropsla
spinazie
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Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen
Intweeopzichtenwas1984eenovergangsjaar.DebedrijfsleiderdeheerVandeWesteringh
ging met vervroegd pensioen en werd opgevolgd door de heer Verdonschot. Daarnaast
werd een voorzichtig begin gemaakt met vollegrondsgroenteteelt. Om verschillende
redenen is hiertoe overgegaan. In de eerste plaats vanwege het feit dat de kwaliteit van
groenteteeltproduktengevoeliger lijktvoordeaardvanhetteelt-c.q.bedrijfssysteem,dande
bekende akkerbouwprodukten. Verder ook omdat de vollegrondsgroenteteelt sterk in
opmars is,met name op het kleine akkerbouwbedrijf.
Op het bd-bedrijf is een strook van 0,2 ha ingezaaid metwitte kool enwinterpeen.Om de
mogelijkheden te verkennen voor het gangbare en geïntegreerde systeem, zijn op de
stukken buiten proef 3 haspruitkool en witte kool, 2 hawitlof en 2 hawinterpeen gezaaid.
Deels door onbekendheid metdezeteeltenzijn er enige moeilijke momenten geweest.Zo
dreigdendewitlof,dievolgens hetgeïntegreerdeprocédénietmetherbicidewasbehandeld
en de gangbare en geïntegreerde spruitkool,in hetvoorjaar geheel teveronkruiden. Door
veel handwerk is dit gevaar bezworen. De bd-witte kool werd na opkomst volledig
weggevreten door bodeminsekten. Het stuk is opnieuw ingeplant met overtollige planten
van Geïntegreerd.«
Getracht werd koolrupsen te bestrijden met eiparasitaire sluipwespen (Trichogamma). De
gebruikte stam bleek onvoldoende interesse te hebben voor de eieren van het kleine
koolwitje,datditjaarveelvoorkwam. Enigszins aande latekantzijn groteaantallen rupsen
alsnog verdelgd met een bacteriepreparaat (Bacillus Thuringienstis). Hierna heeft de bdwitte koolzich sterk hersteld en uiteindelijk een opbrengst gerealiseerd van 50ton perha,
tegen 80 resp. 90 ton per ha op Geïntegreerd en Gangbaar.
Op het geïntegreerde stuk met kool werden rupsen en bladluizen bestreden volgens een
geleid bestrijdingssysteem,ontwikkeld doorTheunissen en DenOuden(IPO),metgebruikmaking vaneenbreedwerkend synthetisch pyrethroide,resp.eenselectief bladluisdodend
middel.Tenopzichtevaneenkalendermatigsysteemmetvoorbehoedende bespuitingenop
Gangbaar werd op Geïntegreerd circa 40% minder chemisch bestreden.
Deteeltvanwinterpeen heeft geen problemen opgeleverd,metuitzondering vandeoogst.
Dezewas paseindoktoberonderuiterstnatteomstandigheden.Ondanks tarrapercentages
van 50 à60% kon na oogsten met een eenrijïge rooier de hele partij voor de verse markt
worden afgezet.
Concluderend mag over een leerzaam jaar worden gesproken, met dusdanig bemoedigende resultaten dathetisaangedurfd degroenteteelt metingangvan 1985eenregulier
onderdeeltemakenvandedriebouwplannen.Uitonderstaandetabelmogendewijzigingen
in de rotaties duidelijk worden.
Tabel 18. Overzicht van de oude en nieuwe bouwplannen op de O.B.S., Nagele.
Gangbaar + Geïntegreerd

Biologisch Dynamisch

Oud

nieuw (vanaf '85)

oud

1.1/2 pootgoed,
1/2 cons. aard.
2. 1/2 w. gerst,
1/2 erwten (Gl),
1/2 uien (GA)
3, suikerbieten
4. wintertarwe

1.1/2 pootgoed,
1/2 cons. aard.
2. 1/2 erwten
1/4 uien
1/4 w, peen
3. suikerbieten
4, wintertarwe

1. cons. aard.
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2. w. tarwe

3. w. gerst
4. maaiweide
5. 1/2 weide.
1/2 bieten
6. erwten
7. tarwe
8. weide
9. weide
10. weide

nieuw (vanaf '85)
1.1/2 aard.,
1/2 uien
2.w. tarwe

3. 1/2 witlof, 1/2 peen
4. erwten
5. maaiweide
6. 1/2 kool,
1/2 bieten
7. tarwe
8. weide
9. weide
1 0. weide

De vervanging in het bd-bouwplan van voedergewassen door vollegrondsgroenteteelten,
kanhettotale bedrijfsresultaat sterkverbeteren.Hoebroodnodig dit is,magtenslotte blijken
uit de volgende tabel.
Tabel 19. Gemiddelde bedrijfsresultaten op de O.B.S.over de jaren 1980 t/m 1983.

bedrijfsgrootte (ha)
volledige arbeidskracht
totale opbrengsten (gld.)
totale kosten (gld.)
netto overschot (gld.)

Gangbaar

Geïntegreerd

17
0,5
124.000
116.000
8.000

17
0,5
108.000
1 08.000
0

Biologisch Dynamisch
22
2
146.000
247.000
-101.000
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Proefbedrijf
Als menterugzietop1984,iséénvandebelangrijkstegebeurtenissenvoorhetproefbedrijf
wel hetfeit,datereen beginwerdgemaakt metdeuitbreiding vandebedrijfsgebouwen te
Lelystad. In het voorjaar kwam de opkweek- en onderzoekkas gereed, welke op 22
augustusofficieelenopfeestelijkewijzeingebruikwerdgenomen.Vervolgensgingenop3
julideeerstepalenvoorhetbedrijfsgebouw degrond in.Vanafdatmomentwerddesituatie
op heterfenindegebouwen nog moeilijkerdandiealwas.Maaromdat iedereenweetdat
het nu improviseren isom hetstraks beter tekrijgen,neemt menditongemak opde koop
toe.
Eenanderebelangrijkebeslissingvoorhetproefbedrijfdiein1984werdgenomenishetfeit
datmetingangvan1 januari1986wordtgestoptmetdeactiviteitenopdetuininAlkmaar.Dit
houdtindatalhetgroente-onderzoekdaninofvanuitLelystadwordtuitgevoerd.Ditkomtde
efficiëntie vandewerkzaamheden weltengoede,maarvoorsommigeteelten heeftdetuin
in Alkmaar toch voordelen.
Per 1 mei werd de afdeling proefbedrijf weer versterkt met een bedrijfsleider voor de
akkerbouwsector, een vacature die al per 1 oktober 1983 was ontstaan. Bij de sector
groenteteeltteLelystadvertrokper1 aprileenmedewerker.Metingangvandezelfdedatum
kon dezevacaturewordenvervuld.InAlkmaar vertrok per 1juni een medewerker wegens
pensionering,eenvacature welke elders binnen het proefstation gebruikt zalworden. De
hele afdeling proefbedrijf bestaat nu uit 25 medewerkers.
Watdemechanisatiebetreft,zijnin1984eenrotorkopeg,een rijenfrees,eenschuifbord,een
spoelmachine, een electronische weegschaal en een bladoppervlaktemeter vervangen.
Aangeschaft werden een speciale trekker voor groentegewassen met daarbij een 2 m
brede rotorkopeg, en bij de dorsmachine een stofafzuiging om het werkklimaat bij het
graszaaddorsen teverbeteren.

Het weer
Het is niet eenvoudig om in het kort het weer in een bepaald jaar te karakteriseren. Een
gemiddelde waarde die als normaal wordt aangeduid, kan zijn ontstaan uit een aantal
extreme waarden, maar ook uit een aantal waarden die direct om dat gemiddelde
schommelen.
Detemperatuurwas indeeerstehelftvanhetjaarwataandelagekantenindetweede helft
aandehogekant.Dielagetemperatuurwerdnietveroorzaaktdooreenstrengewinter,maar
meer door de relatief koude maanden mei,juni en juli. De eerste zomerse dag, met een
temperatuur van boven de25°, werd eerstop 20juniwaargenomen. Injulivolgden nog 4
zomersedagen,inaugustus8eninseptember nog 1,zodathettotaleaantalzomersedagen
op 14 kwam.
Derelatiefwathogetemperatuur inhettweedegedeeltevan hetjaarwerdbehalvedoorde
mooieaugustusmaandookveroorzaakt dooreenzachte herfst.Deherfstwas ook nat,met
nameseptemberenoktoberenhetwasjuistdezenatteperiodediedenodigenarigheidveroorzaakte.Detotalehoeveelheid neerslag in1984bedroeg792mm,hetgeenopéénnade
grootste hoeveelheid issinds dewaarnemingen in1972op hetbedrijf begonnen.Hetjaar
1983was met798mmnetietsnatter.Inafbeelding 18wordteenoverzichtgegevenvande
neerslaghoeveelheden per maand en inafbeelding 19een overzicht van de gemiddelde
minimum en maximum temperatuur per maand.
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Afb. 18. Neerslaghoeveelhedenpermaand,gemiddeldoverdeperiode1972t/m1983,en
in 1984.
hoeveelheid
neerslag
140 -

120 -

100 -

jan

febr

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

temp. mC

max.temp.gem.over 72t/m 83
max.temp.'84
min. temp.gem.over 72t/m 83
min.temp. '84

"1—I—I—i—1—I—|—I—I—I—i—rj I m a m j
j
a s o n d

Afb.19. Overzichtvandemaximum-enminimumtemperaturen(°C)ophetPAGVin1984en
gemiddeld over deperiode 1972 t/m 1983.
61

De praktijkgewassen
Deweerssituatie inhetvoorjaarwaszodanigdatdewerkzaamhedentijdigopgang konden
komen.Dezomergerst,hetblauwmaanzaadendeuienkonden indetweedehelftvanmaart
worden gezaaid,terwijl opdat momentook een begin methetzaaienvansuikerbieten kon
worden gemaakt.Omdat hetweerdaarna natterwerd,konditzaaienpasop14aprilworden
afgerond. Ervolgde toen een droge periode,zodat de eerstgezaaide bieten die nog niet
boven stonden, het moeilijk hadden om door de korst heente breken.Bij het proefbedrijf
betrof dit slechts 2 ha, waar uiteindelijk maar 40.000-60.000 planten tot ontwikkeling
kwamen. Indeze droge periode werden deaardappelen gepoot,zodatdezeonder goede
omstandigheden aan de grond werden toevertrouwd.Al met alweinig problemen in deze
periode.
Debestrijding van hetonkruid leverde meer problemen op.Ditwerd enerzijds veroorzaakt
door het vrij grote aantal dagen met regen in de maand mei,waardoor de mechanische
onkruidbestrijding niet zo succesvol was. Anderzijds wordt door het vele werk met de
proeven,hetwiedwerk indepraktijkpercelenweleensdesluitpostvandewerkzaamheden,
met name als door hetweer het aantal werkbare dagen beperkt is.
Hetgraan is met ideaal weer geoogst ende pootaardappelen onder redelijkeomstandigheden. De problemen kwamen met de oogst van het blauwmaanzaad, de consumptieaardappelen,deuienendewitlofwortels.Daarvanwarendeproblemenbijwitlofwortels nog
hetgrootst,omdatdezegroeiden opeenperceelvan35%afslibbaar,hetgeen metnamein
een herfst als van 1984 tezwaar is.
De uien werden laat, maar toch nog onder redelijke omstandigheden geoogst.
Uiteindelijk kon het jaar worden afgesloten met ploegwerk onder redelijke omstandigheden.Intabel20wordteenoverzichtgegevenvandepraktijkgewassenzoalsdiein1984
zijn gegroeid.Als aanvulling volgen nog enkele bijzonderheden.

Tabel 20. Gegevens praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad.
gewas

perceel

wintertarwe

zomergerst
graszaad
blauwmaanzaad
pootaardappeler )
cons, aardappel en
suikerbieten

zaaiuien
witlof
spruitkool
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B3
B4
C5
C6
V2
B5
D1
V3
B6
C1
D4
C2
D3
C3
B1
D5
D6
A5
B2
C4
C4
V1

opp.
in ha
6,0
6,0
7,3
7,3
3,5
6,2
7,2
3,5
6,3
6,9
7,2
6,9
7,2
6,9
6,0
7,2
7,3
6,4
6,0
2,0
4,0
3,5

ras

netto opbr.
in kg/ha

Arminda
7700
Okapi
8850
Saiga
9360
Saiga
9040
Granada
9560
Trumpf
6280
Trumpf
6480
Trumpf
5610
Koket
1210
Morenne
1610
Marloes
960
Bintje
Bintje
Bintje
57800
Bingo
60500
Regina \
Salohil
65000
diversen )
Jumbo+ Hyton 58500
Zoom
116000 st.
Tardivo
1 25000 st.
Rampart
13900

voorvrucht

cons, aardappelen
witlof
uien
suikerbieten
zomergerst
pootaardappelen
spruitkool
groenteproeven
wintertarwe
pootaardappelen
aardappelproeven
suikerbieten
graanproeven
wintertarwe
wintertarwe
groenteproeven
maïs-+graszaadproeven
wintertarwe
graszaad
zomergerst
zomergerst
wintertarwe

Wintertarwe. -De zaaidatum varieerde van 21 oktober tot 16 november 1983. De
omstandigheden waren goed. De hoeveelheid zaaizaad bedroeg 125 tot 150 kg per ha,
afhankelijk van het duizendkorrelgewicht. De zaaiafstand was 12,5 cm, behalve bij het
perceelopC6,waardeafstand25cmbedroeg.Hierwasmeteenzaaimachinemetdubbele
bakgraszaadtussenderijengezaaidvoordegraszaadwinning.Destikstofisintweeofdrie
keer gegeven. Ziekten kwamen dit jaar wat meer voor dan andere jaren, met name
meeldauw enSeptoria.Debestrijdingervanheeftsucces gehad,zodatdeopbrengst goed
genoemd kanworden.
Zomergerst. - Inde praktijkenookop hetproefbedrijfwordtzomergerstvaakgezaaid op
percelendielaatofonderslechteomstandighedenzijngeploegd.Tegendezeachtergrond
kan de opbrengst zeer goed worden genoemd. Alle percelen werden tegen meeldauw
gespoten en perceel B5 ook nog een keer tegen luis. In principe wordt de gerst als
brouwgerst afgezet.
Graszaad.-Hetroodzwenkgras isop6oktober 1982gezaaidonderdekvruchtwintertarwe.
Nadeoogstvandewintertarwe op 11augustus 1983ontwikkelde hetgraszichgoed.Met
een bespuiting van 1,5kg Fervinwerd de opslag wintertarwe goed bestreden.Hoewel de
opbrengst goed genoemd kanworden,vielzetoch nog enigszins tegen,omdat de stand
van het gewas steeds uitmuntend was.
Het Engels raaigraswerdop20september inopen grond gezaaid.Deopkomstwas goed
en de winter bezorgde weinig schade. Wel kwam er nogal wat graanopslag voor van de
graanproeven uit 1982. Tijdens het afrijpen kwamen daar ook nog opslagplanten van
aardappelen bij.Deoogstop9en10augustuswasvrijlaat,maarhetvochtgehaltewastoch
nog 37%.Om dit terug tedrogen naar 13% leverde de nodige problemen op.Behalve de
opbrengst aan graszaad werd ook nog bijna 7.000 kg graszaad-hooi afgeleverd.
Blauwmaanzaad. ,-Dit gewas werd geteeld op contractbasis voor de farmaceutische
industrie.Door hetlateoogsttijdstip (20-25september),veroorzaakt dooreenlateafrijping
gevolgd door slecht oogstweer, is de opbrengst niet tot haar recht gekomen.
Het bolkaf, het produkt dat bestemd is voor de industrie, is in het geheel niet meer
opgevangen.
Pootaardappelen. -Dezeteeltleverdenietveelproblemen op.Inbeginjunidreigdeeven
phytophthora de kop op te steken, maar door het verwijderen van enkele besmettingshaardjes en een strak spuitschema werd dit goed onder controle gehouden.
Consumptie-aardappelen. -Ook hierover zijn weinig bijzonderheden te melden.Alleen
deoogst leverdewat kopzorgen op,maarbegin november kondendelaatste aardappelen
onder, voor de tijd van het jaar, redelijke omstandigheden worden gerooid.
De maatverhouding was: > 50 62%;35-50 34%; <35 4%.
Suikerbieten.- Hoewel detotaalopbrengst goed was,was hetsuikergehalte erg laag.De
eerstgerooide bieten van rond 18 september kwamen net boven de 15% suiker. De later
gerooide bieten kwamen niet zoveel hoger uit de bus,zodat het seizoengemiddelde bij
15,3% bleef steken.
Eenlastigtebestrijden insektbleekdebietesnuitkevertezijn.Dezehadhetbijna uitsluitend
op de bietenproeven voorzien,zodat dezevrijwel allemaal overgezaaid moestenworden.
Zaaiuien.- Ondanks veelwiedwerk was dit gewas nietschoon tekrijgen.Met name aardappelopslag was een moeilijk tebestrijden onkruid inditgewas.Op 14september werden
de kopakkers gerooid,maar door het natteweer konden de uien nietworden opgeladen.
Eerst op 14 november konden de overige uien onder, voor de tijd van het jaar, goede
omstandigheden worden geoogst. De kwaliteit was toen nog redelijk.
Witlof.- Hoeweldeomstandigheden tijdens ennahetzaaiengoedwaren,vieldeopkomst
van dit gewas tegen.Mogelijk isdoor deonkruidbestrijding een deelvande kiemplanten
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weggebleven.Deoogstgingergmoeizaam,hetgeen niethelemaaleenverrassingwas.Het
perceelwaaropditgewasgroeidewasmet35%afslibbaartezwaar,metnameineenjaarals
1984. Op dit gedeelte van het bedrijf komen we dan ook niet terug met witlof.
Spruitkool.- Ookditjaarwerddespruitkoolterplaatsegezaaidennaopkomstgedund.Dit
levert toch een onregelmatiger gewas op dan wanneer wordt geplant. De bestrijding van
schadelijke insekten leverde geen problemen op.Watwel problemen opleverde was een
aantasting met mycosphaerella. Ondanks een bespuiting met 1 kg Benlate verspreidde
dezeaantastingzichsneldoor hetgewas,zodat een gedeeltevandespruiten als klasse2
moest worden afgezet.
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