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Voorwoord
Voor boer entuinderwas 1 983 een bijzonderjaar: grotevertragingen met
de voorjaarswerkzaamheden door de extremeweersomstandigheden en
grotevariaties inopbrengsten en prijzen voor de geteelde Produkten. De
aanvankelijk sombere verwachtingen zijn gelukkig nietover de gehele linie
uitgekomen.
Ook voor het Proefstation was 1983 een bijzonder jaar. De medewerkers
werden -net als de praktijk-geconfronteerd met de effecten van de
extreme weersomstandigheden ; enerzijds bij de uitvoering van het
onderzoek, anderzijds door de vele vragen uit de praktijk en de voorlichting om oplossingen voor de zeer afwijkende teeltomstandigheden.
In het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan de toekomst van het
Proefstation. Tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij en het
Landbouwschap vond erintensief overleg plaatsoverdefinanciering van
het praktijkonderzoek. Er wordt gestreefd naar een structurele medefinanciering door het bedrijfsleven. Gelijktijdig is de interne organisatie
van het Proefstation aangepast aan detoekomstige behoeften.Ook werd
het principebesluit genomen om bij het Proefstation een consulentschap
in algemene dienst voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond inte stellen. In 1984 zullen dezevoornemens inde personele sfeer
gerealiseerd moeten worden.
In het kader van de fusie PA/PGV isvele jaren gewerkt aan bouwplannen
voor een concentratie van de landelijke proefstationstaken in Lelystad.
Het afgelopen jaar werden in samenwerking met de Rijksgebouwendienst en de Technisch-Fysische Dienst voor de Landbouw de nodige
voorbereidingen getroffen voor concretisering van deze plannen. In
november 1 983 werd reeds een aanvang gemaakt met de bouw van de
kas en naar verwachting zullen in hetvoorjaar van 1 984 de uitbreidingen
van bedrijfs- en kantooraccommodatie aanbesteed worden. Met de
nieuwe accommodatie zal het mogelijk zijn de fusie PA/PGV in 1 985 ook
wat betreft de centrale vestiging van de medewerkers en van de onderzoekaccommodatie te Lelystad af te ronden.
Bovengenoemde ontwikkelingen en de enthousiaste inzetvan de medewerkers vormen de basis voor een verdere uitbouw van de proefstationsactiviteiten in de toekomst.
De Directeur,
dr ir J.H.J. Spiertz

Bestuur
Hetbestuur heeftzichin1983intensief beziggehouden metdewijzigingen indestructuurvanhet
Proefstation.Veelaandacht werd besteed aanhetconcept beleidsvoornemen tenaanzienvan:
— splitsingvandeAfdelingTeeltonderzoek intweeafdelingen,teweten:eenAfdelingTeeltonderzoek Akkerbouw eneenAfdelingTeeltonderzoek Groenten;
— opheffenvandeAfdeling Onderzoek inde Regio's enplaatsingvande medewerk(st)ers bijde
beide AfdelingenTeeltonderzoek enbij een intestellen Stafgroep Coördinatie Onderzoek;
— instellingvaneenConsulentschap inAlgemene DienstvoordeAkkerbouw ende Groenteteelt
inde Vollegrond.
Verwacht wordt, dat het beleidsvoornemen in 1984zalworden gerealiseerd.
Verderwerd onder meer uitvoerig aandacht besteed aandevolgende onderwerpen:
— 50/50financieringvanhet Proefstation;
— voortgangvande bouwvoordecentrale huisvestingvanhet PAGVteLelystad;
— beleidtenaanzienvanvacaturevervullingindeonderzoeksafdelingenendeafdeling Proefbedrijf;
—ontwikkeling entoepassing vancomputerprogramma's voorteelt- en bedrijfsbegeleiding.
Het bestuur kwam in 1983drie keer bijeen,hetdagelijks bestuurvergaderdevijfmaal.
Inhet bestuur deden zichdevolgende mutaties voor:
DeheerW.Robben bedankteals lidvanhet bestuur. Hijwerdopgevolgd doordeheer M.vande
VeldenteHelmond.
VoortsbedanktedeheerirW.Westhoffalslidvanhetbestuur.Indezevacaturewerdvoorziendoor
de benoemingvandeheer J.J.KemmerenteSlootdorp.
VerderheeftdeheerdrsW.Oosterhuis bedanktalsbestuurslidvanhetPAGV;voordezevacature
isde heer irSchuring,secretariaat Landbouwschap,voorgedragen.
Samenstelling Bestuur
Per1 januari 1984was het bestuur alsvolgt samengesteld:
Voorzitter:
J.D.Leeuwma*

- Proefboerderij Ebelsheerd en Proefboerderij Feddemaheerd

Vice-voorzitter:
M.H.Dekker*

- Landbouwschap

Secretaris:
P.J. Beers*

- Proeftuin Wieringerwerf

Leden:
Ch. Backbier
J. Glotzbach
ir P.Hijma
H.Hoogvliet
H.S. Houtsma
irK.Meinders
irM.Miedema
vacature*
S.J.de Regt
irA.J.Riemens*

- Proefboerderij Wijnandsrade en Proefboerderij Vredepeel
- Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
- Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
- Proeftuin Vierpolders
- RegioNoord-en Noordoost-Nederland
- Stichtingvoor deAkkerbouwproefboerderijen opzand-endalgrond in
Midden- en Noordoost-Nederland
- MinisterievanLandbouw enVisserij,DirectieAkkerbouw enTuinbouw
- Landbouwschap
- Proefboerderij Westmaas enProefboerderij Rusthoeve
- MinisterievanLandbouw enVisserij,DirectieAkkerbouw enTuinbouw

* leden dagelijks bestuur

M.vande Velden
irJ.Th.vanVught
M.Weys
J.J. Kemmeren

- Proeftuin Breda
- Produktschap voor Groenten enFruit
- Proeftuin Meterikseveld
- Proefboerderij DeKandelaar en Proefboerderij Prof. Dr.J.M.van
Bemmelenhoeve

Adviserende leden:
prof. irL.J.P. Kupers - Landbouwhogeschool
irG.Wansink
- Nationale RaadTNO

Personele-, Materiële en Financiële Zaken
Huisvestingvandedienst
Hetjaar1983stondinhettekenvandevoorbereidingvoordebouwvandeCentraleHuisvestingvan
het PAGVteLelystad.
Op 28 februari 1983 werd door de heer ir W.F.S. Duffhues, directeur van de Directie Akker- en
TuinbouwvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,eenBouwproject Commissievoordebouw
bij het PAGV geïnstalleerd. Deze Commissie, waarin alle bij de bouw betrokken instanties zijn
vertegenwoordigd,heeftdeopdrachtopkortetermijneenuitbreidingvandeonderzoekoutillageen
de huisvesting te Lelystad te realiseren inverband met de afronding van de fusie PA/PGV per1
januari 1985.
Decommissie,diein1983zesmaalbijeenkwam,steldevoordebouwdevolgendeprioriteitenvast:
A.Kas.Dekaszalbestaanuiteenopkweek- enonderzoekgedeelte.Inverbandmethetontbreken
van kasaccommodatie te Lelystad en het optreden van technische mankementen bij de kas te
Alkmaar heeft de bouwvande kasde hoogste prioriteit.
Inoktober 1983isaandefirmaPerdokKassenbouw B.V.teLoppersumeenopdrachtverstrektvoor
de bouwvan 1.126 m2kasruimte. Dekas moet inhetvoorjaar van 1984zijnopgeleverd.
B.Onderzoek- enBedrijfsruimten.Inverband metdevoortgangvanhetvollegrondsgroenteteeltonderzoekwordternaargestreefddezegebouwenin1984terealiseren.DaarbijzaldewitlofforceerinstallatieteAlkmaarwordengedemonteerdenindenieuwebedrijfsgebouwenteLelystadworden
ingebouwd.
C.Kantooraccommodatie.Voordekantooraccommodatiezalwordenovergegaantothetbouwen
vaneennieuw kantoorgedeelte intwee bouwlagen.
D. Overige bedrijfsvoorzieningen. Dit betreft ondermeer de bouw van een opslag voor bestrijdingsmiddelen,een poterbewaarplaats enwerktuigenberging.
Omdaternietvoldoendegeldmiddelenterbeschikking staanomhetgehele programmavaneisen
inéénkeerterealiseren,zaleengedeeltevanhetprogramma naareentweede bouwfase worden
verschoven.
HetarchitectenbureauDeJongenVanOlphenteMaarssenheeftinmiddelsvandeRijksgebouwendienst teArnhem opdracht gekregen tot hetgereedmaken van bestek en bouwtekeningen.
Verwacht wordt dat deaanbesteding inhetvoorjaar van 1984kanplaatsvinden.

Personeel
In1983verlieten zes medewerk(st)ers het PAGV,teweten:
- ir M.A. vander Beek,hoofdvandeafdeling Onderzoek inde Regio's
- G.J.Bom,regionaal onderzoeker (Rusthoeve)
- A.J.J.de Feijter,bedrijfsleider sector Exploitatie Proefbedrijf
—ir M.Heuver, algemeen directeur
—C. Mulder, regionaal onderzoeker (Prof.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve)
—J.B. Peusens, regionaal onderzoeker(Wijnandsrade, Vredepeel)
Bij het PAGVtraden in 1983zes medewerk(st)ers indienst,teweten:
- ing.A.R.Biesheuvel alstechnisch onderzoeker bijdeafdelingTeeltonderzoek
- M.J.M. Derks als medewerker bijde afdeling Proefbedrijf
—ing.P.M.T.M.Geelen als regionaal onderzoeker (Wijnandsrade, Vredepeel)
—irC.F.G.Krameralswetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Bedrijfssynthese

— dr irJ.H.J.Spiertz als directeur
- G.J.Zwart als medewerker bij de afdeling Proefbedrijf.
DeopvolgersvandeherenBomenMulder,resp.deherening.J.G.N.Wanderening.N.H.J.N.v.d.
Eynden,werden nietbijhetPAGVaangesteld,maarbijdebetreffende regionale onderzoekcentra.
De detachering van ing. R.D. Timmer door het Nederlands Graancentrum werd ook in 1983
voortgezet.
Tijdens de seizoendrukte hebben in 1983 nog zes tijdelijke arbeidskrachten meegewerkt op de
proefbedrijven en drie tijdelijke medewerkers ten behoeve van de projecten "Afvalwarmte" en
"Epipré".
Voortswarenin1983bijhet PAGV24studentenvanHBOenLHalsstagiair(e)werkzaam,meteen
gemiddeldestageduurvanruimviermaanden.Hettotaalvan8V2mensjarenistenopzichtevan1982
gelijk gebleven.
Tervervangingvanlangdurigziekenwerden gedurende 1983vijf medewerksters aangesteldvoor
intotaal ruimeen mensjaar.
Deheer drs J.Kammingawas indecember 198325jaar inoverheidsdienst werkzaam.
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Automatisering vanbedrijfseconomische begeleidingssystemen
Inleiding
Eenbegeleidingssysteem iseenhulpmiddeldatbeoogt,medeviabewerkingvangegevensvanhet
individuele bedrijf,deondernemer informatieteverschaffentenbehoevevande bedrijfsontwikkelingende bedrijfsvoering. Deontwikkeling vangeautomatiseerde systemenvertoont tot dusverre
een logische samenhang met de technologische ontwikkeling van de hardware in de afgelopen
jaren.Zozijnindeafgelopenperiodeachtereenvolgensopdemarktverschenende maxicomputer,
ookwelaangeduidalsmainframecomputer,demini-endemicrocomputer. Dezetechnologische
ontwikkelingspeelt inopdebehoefte bijeensterktoenemendaantalgebruikers,omapparatuuren
bijbehorende programmatuur zodicht mogelijk bij degebruiker teplaatsen.Hierinwordt voorzien
door de produktievancomputers meteen kleine capaciteit.
Omstreeks 1975is begonnen metdeontwikkeling vaneengeavanceerd systeemvanbedrijfsbegroting voor akkerbouwbedrijven, gebruik makend van een maxicomputer van het LH-rekencentrum.In1980ishierbijeenminicomputer ophetPAGVingeschakeld,voorinvoervangegevensen
uitvoervanresultaten.Hetafgelopenjaarisdeontwikkelingterhandgenomenvaneenprogrammapakketvooreenmicrocomputer,omhiermeedegegevensregistratie en-verwerkingteautomatiserenop deakkerbouw- envollegrondsgroenteteeltbedrijven zelf.
Desystemenenhunonderlinge samenhang
De onderscheiden automatiseringsmogelijkheden zijn in twee afbeeldingen aangeduid. Er is
daarbij onderscheid gemaakt naarsysteem enplaatsvanverwerking vandegegevens.Tevens is
vermeld of de verwerking handmatig en/of computermatig is. Bij computermatige verwerking is,
zeerglobaal,decomputercapaciteit aangegeven(micro/mini/maxi). Decentraleverwerking kanbij

Afb. 1. Automatiseringsmogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfseconomische begeleidingssystemen.
systeem

bedrijfsregistratie

verwerking
op bedrijf

centraal

handmatig
micro

micro/mini

(3 aansluitend op2)

eenvoudige
bedrijfsbegroting (zonder
optimalisatietechnieken)

micro
handmatig

mini

handmatig

mini/maxi

(4 afgeleid van 5)

geavanceerde
bedrijfsbegroting (met
optimalisatietechnieken)

diverseinstantiesplaatsvinden,bijvoorbeeld bijboekhoudbureaus,bijdevoorlichtingsdienst ofbij
het PAGV.Verder kandeverwerking landelijk georganiseerd zijn ofregionaal.
Aandehandvanafbeelding1 wordendebedrijfsregistratie,deeenvoudigebedrijfsbegrotingenhet
systeem vangeavanceerde bedrijfsbegroting kort toegelicht.
Bedrijfsregistratie
Debedrijfsregistratiesystementenbehoevevanakkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven
zijnglobaalintedelenintweehoofdgroepen.Deeerstehoofdgroepvanteelt(technische)bedrijfsregistratie omvat onder meerde systemen,waarbijtamelijk gedetailleerd gegevens'wordengeregistreerddiebetrekkinghebbenopachtereenvolgens uittevoerenteelthandelingen.Dehoofddoelstellingvandezesystemenisveelalom - doorexternevergelijkingvandegegevensvanmeerdere
bedrijven — tetrachten zogoed mogelijk deverschillen infysieke opbrengst teverklaren,omzo
aanwijzingen teverkrijgenvoor eenverdere teeltoptimalisatie.
Bij de tweede hoofdgroep zijn de systemen onder te brengen, waarbij het accent ligt op de
opbrengsten-enkostenregistratie. Dehoofddoelstelling isomhiermeehetinzicht indefinanciële
ontwikkelingvanhetbedrijftevergroten,enzoopbasisvantijdigbeschikbare informatie,eenmeer
gefundeerd bedrijfsbeleid te kunnenvoeren.
Hetsysteem kanworden gebruikt alssignaleringstechniek, datwilzeggenten behoeve vanvoorennacalculatie,bijeenoptestellenresp.opgestelderendabiliteitsbegroting.Twee realiseringsmogelijkhedenzijnhieraangeduid,namelijk: 1.Deondernemerverzameltdegegevensopformulieren
(handmatig),waarbijdezegegevenscentraalverwerktwordendoorbijvoorbeeldeenboekhoudbureau; 2. De gegevens worden rechtstreeks in een op het bedrijf geïnstalleerde microcomputer
gebracht en verwerkt.
OpinitiatiefvandeZLM-accountantsunieenhetNCB-boekhoudbureau isgestartmetstudieprojecten in de akkerbouw resp. de groenteteelt in de vollegrond. Twee proefgroepen van ca. 15
deelnemers registrerenhandmatigopbrengstenenkostenzowelvoordegewassen (opbrengsten
envariabele kosten) alsvoor hetgehele bedrijf (vaste kosten). Deboekhoudbureaus zorgenvoor
de verwerking. Deformulieren voor de dataverzameling en de overzichten voor presentatie van
gegevens heeft het PAGV hiervoor ontwikkeld.
Hetsysteem geeftvoor ieder gewas eengespecificeerde saldoberekening,eventueel noguitgesplitstnaarperceel.Opdezewijzekunnendegewassenonderlingvergelekenworden;vergelijking
met normen isook mogelijk.
Als nevendoelstelling kan gedacht worden aan externe vergelijking van een deel van deze
gegevens.Doorregistratievandevastekostenwordtheteveneensmogelijkomhetondernemersoverschot enhetondernemersinkomentebepalen.
Met het indeafgelopenjaren beschikbaar komenvangeschikte microcomputers, is het mogelijk
gewordenombedrijfseconomische registratiesystemen teontwikkelenvoorakkerbouw- envollegrondsgroenteteeltbedrijven,waarbijzoweldegegevensregistratie alsdeverwerkinggeautomatiseerdworden.Innauwoverlegmeteensoftware-bureauishierbijeenprogrammapakketontwikkeld
voorakkerbouwbedrijven. Hetvoornemen bestaatomdit programma uittebreiden,zodat hetook
doorvollegrondsgroenteteeltbedrijven gebruikt kanworden.Specialeaandachtvraagthiernogde
datacommunicatie inverband met het overnemen van opbrengstgegevens vanveilingencomputers.
Aanvullendhieropkaneenprogrammaontwikkeldwordenvoorhetregistrerenvanontvangstenen
uitgaven.
Eenvoudige bedrijfsbegroting
Alslogischvervolgopeensysteemvanbedrijfsregistratie,iseenaanzetgemaakttothetontwikkelenvaneen eenvoudig begrotingssysteem.Voor relatief kleineveranderingen inde bedrijfsopzet
kaneenbegrotingsprogramma ontwikkeld worden datgeschikt isvoor microcomputers endirect
bruikbaarvoordebedrijvenzelf(3).Indiendeondernemernognietbeschiktovereenmicrocomputer,ishetdenkbaardatdezebedrijfsbegrotingzonderoptimalisatietechniekwordttoegepastopeen
7

minicomputer (4).Eendergelijk systeem isrelatief snelteontwikkelen,doorhetafteleidenvande
ontwikkelde systemenvoorgeavanceerde bedrijfsbegroting.Ditlaatste ismogelijk door enerzijds
degehanteerdemodellenteverkleinenenanderzijdsnugehanteerderandvoorwaardenteveranderen in signaleringsregels (rekenregels). Systeem (4) zou vooral toegepast kunnen worden door
voorlichtingsdiensten.
Geavanceerde bedrijfsbegroting
Operationeelishetsysteemvangeavanceerdebedrijfsbegrotingvanindividueleakkerbouwbedrijven met behulp van twee computermodellen (standaardmatrices), nl. een klei/zavel- en een
zand/veenkoloniaal-model (5). Hierbij worden bouwplan, arbeid, mechanisatie en de verdere
bedrijfsuitrusting simultaan geoptimaliseerd. Het systeem wordt sinds begin 1982gebruikt in de
praktijk. Het wordt aanbevolen voor akkerbouwbedrijven van 25-150 ha die een ingrijpende
veranderingindebedrijfsorganisatieoverwegen.Tenoemenzijneeningrijpendeveranderinginhet
bouwplan,eenvergroting vande bedrijfsoppervlakte ofeen heroriëntatievande bedrijfsopzet bij
bedrijfsovername. De modellen zijn ook toepasbaar voor onderzoeksdoeleinden en voor het
beantwoordenvanbeleidsvragen.
Bij de advisering van individuele bedrijven is er een nauwe samenwerking met de regionale
voorlichtingsdiensten. Na een geleidelijke introductie van het systeem verzorgt de voorlichting
hierbij de formulering van de probleemstelling, de opname van de bedrijfsgegevens en de
advisering.Het PAGV neemt deverwerking en hetjaarlijks aanpassen vande modellen voor zijn
rekening.
Deontwikkeling vaneenvergelijkbaar systeem van bedrijfseconomische advisering ten behoeve
vanbedrijvenmetoverwegend groenteteelt isin1983afgerond.Debedrijfsoppervlakte kanhierbij
variërenvan8-25 ha.Indecember iseenbegingemaakt methetuittesten enintroducerenvanhet
systeemopeenaantalpraktijkbedrijven metmedewerkingvanderegionalevoorlichtingsdiensten.
Het eindrapport bij deze vorm van advisering omvat een berekening van de huidige situatie en,
afhankelijk vande probleemstelling van het bedrijf,maximaalvijf alternatieve bedrijfsplannen.Per
alternatief wordt eenoverzicht gegeven van o.a.de bouwplansamenstelling, het afzetpatroon, de
benodigdearbeid,debijbehorendemechanisatieendebenuttingvandetrekkracht,dewerkzaamheden waarvoor de loonwerker wordt ingeschakeld en een gespecificeerd overzicht van de
bedrijfseconomische resultaten.
Momenteelvindenin-enuitvoervangegevens plaatsviademinicomputervanhetPAGV,terwijlde
optimalisatieberekeningen wordenuitgevoerdopdecomputersvandeLHenhetENRtePetten. In
de komende jaren lijkt het mogelijk om de optimalisatieprogramma's ook op minicomputers te
installeren,zodat alle bewerkingen op een minicomputer kunnenworden uitgevoerd.
Overige automatiseringsmogelijkheden
Inafbeelding 2worden eenaantaloverige automatiseringsmogelijkheden genoemd.
Bedrijfseconomische databank
Bijdegenoemdebegrotingssystemen(3,4en5)wordtgebruikgemaaktvandejaarlijksuitgebrachte"KwantitatieveinformatievoordeAkkerbouwendeGroenteteeltindeVollegrond".Doordeopzet
vaneengeautomatiseerde bedrijfseconomische databank(6)kanbereiktworden,datdejaarlijkse
actualisering vandegebruikte adviseringsmodellengemakkelijker kanworden doorgevoerd.
Tevenskanereenstimulerendewerkingvanuitgaanbijdeopzetendetoepassingvaneenvoudige
begrotingssystemendoordepraktijk endevoorlichtingsdiensten.Ookzoudedatabank normdata
kunnenleverenvoordetoetsingvandebedrijfseconomischedatadieopdebedrijvengeregistreerd
zijn.Totslotkaneengeautomatiseerde databank hetuniformegebruikvangegevens bevorderen.
Om nate gaan ofde opzet van een databank op korte termijn te realiseren is,zijn besprekingen
gestart met externe automatiseringsdeskundigen vande directie Organisatie en Efficiency inhet
kadervante initiëren speerpuntprojecten bij proefstations.
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Afb. 2. Automatiseringsmogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfseconomische begeleidingssystemen.
systeem

bedrijfseconomische
data-bank

verwerking
op bedrijf

centraal

micro

mini

6 gecombineerd met 3,4,5

representatieve
bedrijfsopzetten
akkerbouw
programma voor oplossing
van deelvraagstukken

mini

micro

Representatievebedrijfsopzetten akkerbouw
Deregionalevoorlichtingsdiensten kunnenvoorzienwordenvan basismateriaal,datte gebruiken
is bijde bedrijfseconomische voorlichting,op basisvansamentestellen representatieve bedrijfsopzetten (7)voor de belangrijke akkerbouwgebieden en met behulp van de reeds ontwikkelde
adviseringsmodellen(5).Hiermeewordt hetmogelijkvanjaartotjaarsnelinformatietekrijgenover
deeffectenvanEG-prijsbesluitenenkostenwijzigingen;tevens kanaangegeven worden inwelke
richting bedrijfsopzetten verder zijnteoptimaliseren.
Voor het zuidwestelijke kleigebied zijn deze bedrijfsopzetten reeds gemaakt, tevens zal worden
begonnenmeteenbeperktaantalrepresentatievebedrijfsopzetteninandereakkerbouwgebieden.
Programma'svoordeelvraagstukken
Indienakkerbouwersenvollegrondsgroentetelers debeschikkingkrijgenovereen microcomputer,
dan kunnen voor hen ook, met relatief weinig inspanning, programma's ontwikkeld worden, als
hulpmiddel omdeelvraagstukken opte lossen(8).
Alsvoorbeelden kunnengenoemdworden: hetbepalenvanhetoptimaleoogsttijdstipvansuikerbieten,doorcombinatievandevolgendegegevens:wortelgewicht,suikergehalte,tarrapercentage
en -kosten en de opbrengstprijs per periode; een keuze van de werkuitvoering op basis van
loonwerk-,werktuig-entrekkerkosten;bepalingafzetmoment,bijvoorbeeldvoorconsumptie-aardappelen,zaaiuienenknolselderij,doorgebruiktemakenvandevolgendegegevensovermeerdere
jaren:prijzen per maand,indroging enuitvalpercentages, rentekosten,kostenvoor kiemremming
(consumptie-aardappelen),energie- en bewaarkosten.
Tot slot
De ontwikkeling, introductie en eerste toepassingen van begeleidingssystemen zullen nog veel
inzet vragen. Een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de ontwikkeling van
begeleidingssystemen omdeze ingangtedoenvinden,zijn:
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- ontwikkeling vansystemen door overlegtussen onderzoek,voorlichting en praktijk
- de systemen moeten sneller informatie leveren dande gangbare methoden
- ermoet betere informatie geleverd worden,door bundeling van kennis
- op basisvandeze informatie moeteenbijdragegeleverdworden aaneenefficiënter besluitvorming.

Spruitkoolbewaren aandestam:economisch bekeken
Het veldgewas spruitkool heeft in de wintermaanden vaak te lijden van het slechte weer. Een
gedeelte vande spruiten gaat hierdoor verloren ende kwaliteit kan minder goed worden,metals
gevolg een lagere geldelijke opbrengst. Onderzoek vanSnoek,VanSchaik enSchouten(1)heeft
aangetoond dat het bewarenvanspruitkool aande stam ineenmechanisch gekoelde ruimte een
mogelijkheid is om het bovengenoemde probleem tegen te gaan. De langste bewaarduur met
behoud van de kwaliteit is mogelijk bij -1° C (produkttemperatuur) en regelmatig bevochtigen,
waardoor een ijslaagje ontstaat. Nagegaan is of deze bewaarmethode ook financiële voordelen
biedt.
In eerste instantie zijn saldoberekeningen gemaakt van spruiten bewaard aan de stam en van
veldspruiten.Vervolgenszijnbinnenhetbedrijfsverbandvanhetakkerbouwbedrijf degevolgenvan
beide methoden nagegaanvoor hetfinanciële resultaat.
Saldoberekeningen
Voordeberekeningvandesaldivanspruitkoolmoestwordenuitgegaanvanopbrengstschattingen
vantelers enteeltdeskundigen,omdat ergeengegevens overeen reeksvanjaren bekend zijn.
Het risico van bevriezen van de spruiten op het veld isverrekend, uitgaande vaneen gemiddeld
vorstrisico van 15%voor hetZuid-Westen en221/2%voor de restvanNederland.Dit risico neemt
in de loop van de winter toe,omdat de spruiten voor de oogst infebruari ook het risico lopen in
december enjanuariverlorentegaan.Despruitenvoordecember lopenalleenhetvorstrisicovan
december.
Voordeprijzenvanveldspruitenishetgewogengemiddeldevan1975t/m 1982aangehouden,met
uitzondering vandewintervan 1979,toen bijnaallespruitenverloren gingen.Ondanks de hogere
prijs inde loopvandewinterdalentoch desaldi per ha,metuitzonderingvandetweede helftvan
maart (tabel 1). Door de lagere opbrengst en het grotere vorstrisico zijn de saldi in de rest van
Nederland lager. Najanuarizijnde saldi zo laag,dat hetweinig zinvol isom nog spruitentetelen.

Tabel 1. Saldi per ha (x f 1000,-) van spruitkool.
omschrijving

afleverperiode
sept.
2

veldspruiten
Zuid-Westen 15,2
rest van
Nederland 12,9

okt.
nov.

dec.
1

jan.
1

jan.
2

febr.
1

febr.
2

mrt.
1

mrt.
2

10,5

11,5

11,5

11,7

9,8

8,1

8,9

8,8

11,0

8,9

10,1

10,1

8,9

6,3

4,6

4,4

4,2

5,6

11,1
9,2

11,1
9,2

11,1
9,2

14,2
11,9

14,2
11,9

17,7
15,0

spruiten bewaard aan de stam
Zuid-Westen
rest van Nederland

10

dec.
2

Voordesaldivanspruitkoolbewaardaandestamisuitgegaanvaneenkwalitatiefgoede opbrengst
vanongetopte planten indetweede helftvandecember,verminderd meteengewichtsverlies van
1% per week.
Bijdeprijzenmoest rekeningworden gehouden metde betere kwaliteit,metdehogere capaciteit
gedurende lichtevorstperioden (andereweging) enmet periodenwaarbij de spruiten op hetveld
verlorengaan.Deintabel1 weergegeven saldigeldenwanneerindewintermaandencontinuuitde
bewaring zou worden afgeleverd. Daarin zijn de bewaarkosten à ƒ 7900,- per havan een eigen
koelhuis alleentoegerekend aanspruitkool.
Eenandere mogelijkheid is hetafleverenvan bewaarde spruiten gedurende januari enfebruarite
beperkentotperiodenmethogeprijzendoorvorst.Hetblijktdatditvoordeelzeerbeperktis,omdat
eenhogekansop hetvoorkomenvanvorst maarvoor enkeledagen geldt.

Afb. 3. Het laden van spruitkoolplanten in box-pallets.
Vergelijking inbedrijfsverband
Desaldivanaande stam bewaarde spruiten zijnvooral aanheteinde van hetseizoen hoger. Het
binnenbrengen vande planten kost gemiddeld echter circa 100mensuren extra.
Tijdens de pluk hangt hetnogalafvande bedrijfssituatie hoeveel meertijdernodig is.Gemiddeld
is een pluktijd aangehouden van 57 uur/ha, ten opzichte van 49 uur op het veld. Omdat geen
rekening hoefttewordengehoudenmetonwerkbaretijd,isdecapaciteit perhalvemaandtoch1,4
haten opzichte van 1haveldspruiten (uitgaande vaneengetrokken machine).
Omhetuiteindelijkeresultaattebepalenvoorverschillendebedrijfssituaties,isgebruikgemaaktvan
hetcomputerprogramma PAKLEI.Bijdezebegrotingsmethode wordt,uitgaandevaneenaantalter
keuze staande arbeids- en werkorganisaties, binnen de gestelde vruchtwisselingseisen, de
bouwplansamenstelling geoptimaliseerd door het netto overschot te maximaliseren.
Nuworden spruiten nietalleenopakkerbouwbedrijven geteeld.Desituatieopandere bedrijvenis
vergelijkbaar indiezin,datde spruiten indeherfst inconcurrentie staanmetanderegewassenen
dat na half maart de voorjaarswerkzaamheden weer beginnen, terwijl in de winterperiode veelal
ruimte isvoor deteeltvanspruitkool.
In tabel 2 worden de resultaten weergegeven van de vergelijking tussen veldspruiten en het
bewaren aandestam.
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Tabel2. Vergelijking inbedrijfsverbandvanspruitkool bewarenaandestam,enveldspruiten bij
variërende bedrijfsoppervlakte en oogstsystemen (netto overschot in gld. per bedrijf op pachtbasis).
bedrijfsopp.

24 ha
1

oogstsysteem ' 1
veldspruiten
Zuid-Westen 3.790
rest van
Nederland
-6.158

2

48 ha

36 ha
3

1

2

3

-3.720

1.417

29.613

8.620

29.324

-9.748

-9.015

12.609

8.457

10.800

34.471 12.348

33.053

18.417 12.202

15.953

veldspruiten + bewaard aan de stam
Zuid-Westen
9.037
2.484
6.280
rest van
Nederland
-3.166 -4.608 -6.469

verschil = effect van bewaren aan de stam van spruitkool
Zuid-Westen
5.247
6.204
4.863
4.858 3.728
rest van
Nederland
2.992
5.140
2.546
5.808 3.745

3.779

1

3

32.560

32.123

37.723

36.725

5.163

4.632

5.153

1

' 1= Getrokken eenrijige bunker machine en niet door de plukker sorteren
2 = Idem wel door plukker zelf sorteren
3= Eenrijigeopbouwmachineennietdoordeplukkersorteren.(Deinvestering,jaarkostenen
capaciteit van deeenrijige opbouwmachine zijnvoorgrote bedrijven of samenwerkingsvormen vergelijkbaar met een meerrijige zelfrijdende plukmachine.

Inalleberekendegevallengeefthetaandestambewarenvanspruitkool,ineenomvangvan1,5ha
-3ha,eenpositiefeffectophetbedrijfsresultaat,variërendvanƒ 2500,-totƒ 6200,-perbedrijf.De
afzetvandezespruitenvindtvooralplaatsaanheteindevanhetseizoen(februarienmaart).Daarbij
iswelaangenomendathetbinnenhalen mededoor lossearbeidskrachten kangeschieden,zodat
deafzetvandecemberspruiten niet geheel achterwege blijft.
Hetpositieveeffectkannogwordenvergroot,wanneerdejaarkostenvanhetkoelhuisnietalleenop
despruitkooldrukken.Ookhurenkansomsvoordeligerzijn,waarbijdetransportkostennaarenvan
het koelhuis uiteraard inacht genomen moetenworden.Zelf investeren ineen koelhuis legtvoor
langetijdvermogenvast.Mocht doorveranderde omstandigheden indetoekomst deze methode
niet meer aantrekkelijk blijken, dan moeten alternatieve aanwendingsmogelijkheden in principe
aanwezigzijn.Deberekendevoordelenvallengrotendeelsweg,wanneerdeaftrekvanWIR-premie
zoukomentevervallen.

Intensiteitvanhetgrondgebruik
Tot 1975 is de intensiteit van het grondgebruik in ons land toegenomen. De vraag is of de
rooivruchtenmeeropkleinerebedrijvendanopgrotereterechtzijngekomen.Verwachtmagimmers
worden datjuistopkleinere bedrijvendenoodzaak tot intensivering hetgrootst is.Nagegaanisof
er thans een duidelijk verschil is in de intensiteit van het grondgebruik tussen verschillende
12

bedrijfsoppervlakte-klassen indeverschillende teeltgebieden.Alvorens hier nader op integaan,
is intabel3eenoverzicht gegeven vande ontwikkeling vanhetgrondgebruik inNederland.
Tabel 3. Ontwikkeling van de oppervlakte gewassen in Nederland (x 1000 ha).
1965

1970

1975

1980

1981

1982

1983

akkerbouwgewassen
794
vollegrondsgroenten1'
53
overige vruchtwisselingsgewassen2 » 61
blijvend grasland
1288
fruitteelt en ov. tuinbouw
60

693
55
61
1285
49

675
56
58
1241
52

705
57
52
1160
46

703
61
50
1152
45

702
66
49
1143
45

706
61
53
1143
46

totaal cultuurgrond
in%

2143
95

2082
92

2020
90

2011
89

2005
89

2009
89

omschrijving

11
2)

2256
100

inclusief zaaiuien en tuinbouwzaden
tijdelijk grasland en bloembollen en -knollen

Uitdezetabel blijkt,datde oppervlakte akkerbouwgewassen metca700.000 havrij stabiel blijft.
Deoppervlaktevollegrondsgroenten,inclusiefzaaiuienentuinbouwzaden,laateenvrijregelmatige
uitbreiding zien. Dezeuitbreiding vindtvooral plaats bijgroenteoogsten erwten,stamsperziebonen, spruitkool enwitlof-wortelen.
Deverminderingvandeoppervlakteoverigevruchtwisselingsgewassen heeftvooralbetrekkingop
een kleinere oppervlakte tijdelijk grasland. De oppervlakte bloembollen en -knollen bedraagt ca
14.000ha.
Devermindering vande oppervlakte cultuurgrond issinds 1980vrijgering.
In afbeelding 4 is de ontwikkeling van de oppervlakte vruchtwisselingsgewassen weergegeven.
Ondervruchtwisselingsgewassenzijnbegrepenakkerbouwgewassen,vollegrondsgroenten,zaaiuien, bloembollen en-knollen entijdelijk grasland.
oppervlakte
vruchtwisselingsgewassen
in ha{x1000) ;cumulatief

ooo 900 -

overige gewassen

700 -

600 -

overige g anen

snijmaïs

500 -

"

~~
400 -1

tarwe en gerst

300 bieten

200 100 0 _

aardappelen
n
61

1
'63

1
'65

1
'67

1
69

1
'71

1
'73

1
'75

1——1
'77 '79

1
'81

1'83

jaren

Afb. 4. Ontwikkeling van de oppervlakte vruchtwisselingsgewassen in Nederland.
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Deoppervlakte aardappelen,suikerbieten,tarweengerst is sinds 1975ongeveer gelijk gebleven
en beslaat een oppervlakte vanca500.000 ha(afbeelding4).
Deoverigegranenzijnindeloopvandejarenvooreengrootgedeeltevervangendoorsnijmaïs.De
overigegranenbestonden in1969uitca60.000harogge,80.000hahaveren6000hamengselsvan
granen.

Tabel4. Bedrijfsoppervlakte enareaal rooivruchten in%van deoppervlakte vruchtwisselingsgewassen (1981).
bedrijfsoppervlakte in ha
omschrijving

20<30

30<40

40<50

50<75

het Bildt en Weide-en bouwstreek
w.v. pootaardappelen
consumptie-aardappelen
suikerbieten
zaaiuien

65
26
6
28
3

64
29
3
28
3

63
31
2
27
3

62
29
3
27
2

Wieringermeeren Amsteldieppolders
w.v. pootaardappelen
consumptie-aardappelen
suikerbieten
bloembollen en -knollen

70
22
9
26
9

59
15
12
25
5

55
18
10
23
3

53
14
11
23
2

Noordoostelijke polder
w.v. pootaardappelen
consumptie-aardappelen
suikerbieten
zaaiuien
bloembollen en -knollen
rooivruchten vollegrondsgroenten

79
18
13
27
11
4
6

73
16
15
26
9
2
5

68
15
14
27
8
1
3

71
16
14
24
8
2
7

Zuidelijke IJsselmeerpolders
w.v. pootaardappelen
consumptie-aardappelen
suikerbieten
zaaiuien

71
8
24
31
6

64
6
22
28
6

62
5
23
28
4

62
4
25
28
3

Zuidhollandse eilanden
w.v. poot- en consumptie-aardappelen
suikerbieten
zaaiuien
rooivruchten vollegrondsgroenten

52
25
19
3
3

53
25
22
2
3

51
25
22
2
1

52
24
22
2
3

Veenkoloniën
w.v.fabrieks- e.a. aardappelen
suikerbieten

73
49
24

68
48
20

65
46
18

67
49
18
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Omnuhetmogelijkeverschil inintensiteittussengrotereenkleinerebedrijvenzichtbaartemaken,
isaanhetCBSverzochtopbasisvandemeitellinghetaantalbedrijvenmetvruchtwisselingsgewassen ende oppervlaktes te berekenen.Hierbijzijnalleen bedrijven meegenomen met:
- 20 hacultuurgrond ofmeer
- 90sbe en meer
- 60%ofmeervanhettotaalaantalsbeperbedrijfmoetafkomstigzijnvanvruchtwisselingsgewassen.
In tabe14 is het resultaat weergegeven voor de gebieden met 50%of meer rooivruchten in het
bouwplan. Uit deze tabel blijkt dat, met uitzondering van de Zuidhollandse eilanden, in alle
onderscheiden gebieden de bedrijfsgrootteklasse 20-30 ha het hoogste aandeel rooivruchten
heeft.Hierbijvalthetverschilinhetcentralekleigebiedhetmeestop.Ditverschilwordtvoornamelijk
veroorzaakt door eengroter aandeel pootaardappelen en bloembollen en-knollen.
IndeVeenkoloniënwordt hetverschil inintensiteittussendekleinerebedrijvenvan20-30haende
groterevooralveroorzaakt door eengroter aandeel suikerbieten op de kleinere bedrijven.

Het nattevoorjaar in1983
Door het extreem natte voorjaar werd vooral op de kleigronden het zaaien en poten veelal sterk
verlaat, of moest tussen de buien door, onder vaak niet optimale omstandigheden worden
uitgevoerd. Eind mei moest op veel percelen nog worden begonnen,zoals intabel 5 globaal is
weergegeven.
Tabel 5. Nog te'zaaien/poten areaal (% per gewas) rond eind mei.
suikerbieten

aardappelen

uien

erwten

maïs

overige
gewassen

85

85

40

40

60

40 (veldbonen)

50
40

80
75

40
35

25
20

70

Rivierkleigebied
40
Veenkoloniën
5
Midden-Drenthe
30
Zuidelijk zandgebied 10

70
5
30
15

10

-

Oldambt
Hogeland/
Noord-Friesland
Polders/
Noord-Holland
Zuidw. kleigebied

10

-

10

25 (blauwmaanzaad)
15 (vlas)

60
25
30
15

Inde loop vanmei kwamen er uiteraardvragenvanuit de praktijk endevoorlichting hoe op deze
uitzonderlijke situatie moest worden ingespeeld. Om zo goed mogelijk te reageren op de vele
vragen die leefden,heeft het PAGV eind mei een notitie opgesteld,waarin is ingegaan op de te
verwachten opbrengstmogelijkheden van de nog te zaaien/poten gewassen en de eventueel
gewensteteeltaanpassingen.Hierbijginghetookomdeconditioneringvanhetpoot-enplantgoed,
de onkruidbestrijding op de nog te zaaien percelen, de stikstofbemesting in verband met de
verwachte stikstofuitspoeling, etc. Deze notitievoorzag duidelijk ineen behoefte.Wel lijkt inzo'n
uitzonderlijke situatie een snelle informatieweg - bijvoorbeeld via de regionale omroep -
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gewenst,aangezienvandaaggeschreven informatieovermorgenachterhaald kanzijnalshetweer
omslaat.
Ook is op de bedrijfstakdeskundigen-bijeenkomsten veel aandacht besteed aan de mogelijke
consequenties vandeze uitzonderlijk latezaai- enpoottijd.Daarbij isafgesproken om perconsulentschapvanallerelevantegewassen deervaringen bijdeze latezaaivooreenaantalpercelente
volgen,opbasisvaneendoorhetPAGVopgesteldalgemeenwaarnemingsformulier. Deresultaten
hiervanzijn begin 1984ineenverslag samengevat, dat indeconsulentschappen isverspreid.
Vooral door de gunstige zomer waren de opbrengsten van de laat gezaaide/gepote gewassen
veelalhogerdanaanvankelijkverwachtwerd.Alleendezomergranenlietenhetmeerafweten.Ook
de uien, waarover twijfel bestond of nog wel bolvorming zou optreden, gaven ondanks meer
dikhalzen nogeenredelijkeopbrengst.Omdatdeprijsvandeproduktenveelgoed maakte,kanin
velegevallenachteraftochnietvaneenslechtjaarwordengesproken.Overigensgeldtditnietvoor
de veenkoloniale boer, voor wie door de droogte de opbrengst van de aardappelen vaak sterk
achterbleef. Ook in de vollegrondsgroenteteelt werden lagere opbrengsten veelal meer dan
gecompenseerd door hogere prijzen.
Achteraf viel hetallemaal dus mee.Dit magevenwel niet leidentot de gedachte dat heteffectvan
laat zaaien en poten wel meevalt. Door de gunstige weersomstandigheden in de zomer is de
opbrengst van de laat gezaaide/gepote gewassen duidelijk hoger geweest dan bij normale
weersomstandigheden teverwachten is.Hetjaar 1983geeftdanook eenvertekend beeldvande
mogelijkhedenvanlaatzaaienenpoten.Welbevestigen deervaringen in1983dathetveelalbeter
islatertezaaienondergunstigeomstandigheden,daneerder bijongunstige bodemomstandighedente"knoeien".

Opbrengstverhoging vanzomergerst
Deopbrengststijging bijgranendiedelaatste10-15jaardooreenintensiveringvandeteelttechniek
totstandisgekomen,isvoordediversegraansoorten nietgelijkgeweest.Bijdewintergranenwas
deze stijging duidelijk groter dan bij de zomergranen, en hierdoor is een toenemend verschil in
opbrengstniveau ontstaantussenwintertarwe enzomergerst.Ook deoogstzekerheid vanzomergerst (een maat hiervoor is de variatie inde gemiddelde opbrengst vanjaartot jaar)was in deze
periodeaanzienlijk kleiner.Dientengevolge ishetaandeelzomergerstbinnenhetgraanareaalsterk
afgenomen enwerd hetgewas steeds vaker alsde sluitpost inhet bouwplan beschouwd.Op de
zandgronden werd zomergerst grotendeels vervangen door snijmaïs en inde kleigebieden door
wintertarwe. De geringe aandacht die het gewas bij het landbouwkundig onderzoek kreeg,was
mede eenoorzaak vandeteruglopende (financiële) perspectieven.
Omdatookbijzomergerstaanzienlijkhogereopbrengstenmogelijkzijn,enhetuitvruchtwisselingsoverwegingen vangroot belang iszomergerst als rendabel gewas inhet bouwplan te behouden,
heeft het Nederlands Graancentrumsinds 1982eenfinanciële ondersteuning gegeven,waardoor
op SVP,CABO en PAGV het gerstonderzoek konworden geïntensiveerd. Het PAGV heeft in dit
kader verschillende activiteiten ontwikkeld, met het doel de oorzaken op te sporen vande grote
opbrengstverschillen indepraktijk ennategaanhoedezebeperkendefactoren bijdeopbrengstvormingkunnenwordenopgeheven.Eeninventarisatieenevaluatievanproefveldresultatenvande
laatste15-20jaarwaseenvandeeersteactiviteitenenhadbetrekkingopregioproevenenproeven
vanRIJP,IBenPAGV.Ookgegevens uithetbuitenlandwerdenhierbij betrokken.De interpretatie
vanditcijfermateriaalwasergmoeilijk,vanwegeonvoldoende informatieomtrentde opbrengstvormendecomponenten.
Om de mogelijkheden tot verhoging van de korrelopbrengst te kennen, is meer inzicht in de
opbrengstvorming vanzomergerst eeneerstevereiste.Vraagpunten daarbij zijn:
1. Binnenwelke grenzen bewegen de opbrengstcomponenten (aren/m2,korrels/aar enduizendkorrelgewicht)zich?
2.Hoezijndeopbrengstcomponenten te beïnvloeden?
3.Hoebeïnvloeden deopbrengstcomponenten elkaar?
16

Een beter inzicht in het produktiepatroon van een hoogproduktief zomergerstgewas werd in de
afgelopen twee jaarverkregen door gewaswaarnemingen enopbrengstanalyses, uitgevoerd aan
gewasmonsters afkomstig van RIVRO-rassenproeven, teeltoptimalisatieproeven, standdichtheidsproeven en praktijkpercelen uitdeverschillende regio's.
De korrelopbrengst van zomergerst is het produkt van het aantal geproduceerde korrels en het
korrelgewicht.Zowelin1982alsin1983bleekdathetkorrelgewichtnauwelijkseensamenhangmet
deopbrengstvertoonde(r2 = 0,36).Hetaantalkorrels/m2vertoondeeensterkverband(r2 = 0,87)
met hetopbrengstniveau (zieafb.5).Hetaantalkorrels/m2wordt bepaald door hetaantalaren/m2
en het aantal korrels/aar. Van deze beide componenten bleek het aantal aren/m2 veruit de
belangrijkste plaats intenemen(r2 = 0,74.Opbrengstverschillen,zowel inpraktijkpercelen alsin
proefvelden, konden in grote mate toegeschreven worden aanverschillen in aantal korrels/ m2,
voornamelijkveroorzaaktdooreenverschilinaantalaren/m2.Hetaantalkorrels/aar(r2 = 0,50)bleek
onder variërende groeiomstandigheden slechts weinig variatie te vertonen. Uitgaande van een
goedeteeltwijzezijnhetaantalkorrels/aarenhetduizendkorrelgewicht nauwelijkstebeïnvloeden.
Hetaantalaren/m2isdecomponent die hetsterkst doorteeltmaatregelenkanworden beïnvloed.
Met name de hoeveelheid zaaizaad en de hoogte van de stikstofbemesting spelen daarbij een
belangrijkerol.Deinvloedvanteeltmaatregelenopdekorrelopbrengstvanzomergerstwordtsinds
1978indezgn."teeltoptimalisatieproeven" door het PAGVonderzocht. Enkele resultaten hiervan
zijn samengevat intabel6.
Tabel 6. Korrelopbrengsten in teeltoptimalisatieproeven 1978 t/m 1983 (relatieve cijfers).
proefplaats

proefjaren

advies N-gift
geen
ziektebestr.

Colijnsplaat (RH)
Wijnandsrade (WR)
Vredepeel (VP)
Lelystad (PAGV)

'78 t/m '82 100 (=6000 kg/ha)
'80,'81,'82 100 (=5500 kg/ha)
'80, '82,'83 1 00 (=5900 kg/ha)
'81,'82,'83 100 (=6600 kg/ha)

extra N-gift (+ 30 kg N/ha)
+ geen
+
ziekte- ziekte- ziektebestr. bestr. bestr.
106
104
106
95
1 04
97
103
96

111 (-)*
107(108)
103 (1 02)
102(111)

+ groeiregulator (Terpal/Cerone)

1

1

4000 6000

1

1

1

1

1

1

1

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

aantal korrels/m

2

Afb. 5. Verband tussen het aantal korrels/m2 en het opbrengstniveau (kg/ha).
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Heteffectvaneenziektebestrijdingwasinsterkemateafhankelijkvandeziektedrukenkonvariëren
van0-20%(gem. ±5%). Ook heteffect vaneenhogere stikstofgift varieerde sterk afhankelijk van
proefplaats enjaar(van -9tot +10%). Eenziektebestrijding gecombineerd met extra stikstof gaf
gemiddeldeenietshogereopbrengstdanalleeneenziektebestrijding.Uitdeafzonderlijke proeven
blijktechterwel,datdoorziektebestrijding,optimale bemestingenhetvermijdenvanlegeringvaak
duidelijk hogere opbrengsten mogelijk zijn.
Eenfactordieeenbelangrijke rolspeelt bijhetvaststellenvandestikstofbemesting,isdekansop
hetoptredenvanlegering.Legeringkan,zekerbijvroegtijdigen/ofernstigoptreden,eenaanzienlijkeafnamevandekorrelopbrengst en-kwaliteit tot gevolg hebben,zoals ook uit de optimalisatieproeven isgebleken.Daarom iserterverstevigingvandehalmgezocht haargroeiregulatoren.De
thansbeschikbaremiddelen(Terpal/Cerone)gavenindeoptimalisatieproevenwisselenderesultaten. Ze bleken de stevigheid van een gerstgewas door halmverkorting wel te verbeteren, echter
legering kon niet altijd worden voorkomen. Bovendien trad in enkele gevallen in ernstige mate
doorwas op. Het effect van een groeiregulator op de korrelopbrengst vertoonde dan ook grote
variaties,van -2%(Vredepeel, 1980en 1982)tot + 11% (PAGV 1982).
Viaveredelingwordtookaanhettegengaanvandelegeringsgevoeligheid gewerkt.Nieuwerassen
moeten beschikken over een goede strostevigheid en -veerkracht om produktieve en dichte
gewasbestanden overeind te kunnenhouden.
Gegevensvanproevenvandeafgelopentweejaarhebben hetinzicht inhetproduktiepatroonvan
zomergerstduidelijkverdiept.Ditkaneengoedebasisvormenvoorhetpraktijkgerichte onderzoek
naardejuisteteeltwijzevaneengoedgroeiendenhoogproduktiefzomergerstgewas.Hiertoezullen
in1984openkeleplaatsenoptimalisatieproevenwordenuitgevoerd,waarinfactorenalsplantgetal,
stikstofvoeding,ziektebestrijding engroeiregulatie zullenworden onderzocht.
Behalveditpraktijkgerichteonderzoek ismeerfundamenteleinformatienodigoverdeaspectendie
eenbelangrijkerolspelenbijdeopbrengstvorming,zoalsuitstoeling,aarvorming,spruitproduktiviteit,korrelzetting en korrelvulling.Hieraan is op het PAGV in 1983viaeen modelproef,waarbij de
afzonderlijkespruitengemerktwerden,alveelaandachtbesteed.Ditzaluiteindelijk hetinzichtinde
optimaleteelttechniek verhogen.Anderzijds vraagteenoptimaleteelttechniek meeraandachtvan
detelervoor hetgewas.
Hetzomergerst-onderzoek,dat uitgevoerd wordt inwerkgroepverband met NGC,SVP,CABO en
LH,zalookin1984metfinanciëlesteunvanhetNGCwordenvoortgezet.Debedoelingisbegin1985
deervaringen ineenThemadag Zomergerst uittedragen.

Optimalisatie vandekoolzaadteelt
In1968heeftdeEGeenstelselvanricht-eninterventieprijzenvoorkoolzaadopgezet,methetdoel
dezeergeringezelfvoorzieningsgraad vandegemeenschapvoorspijsoliënteverhogen.Paseind
zeventiger jaren heeft dat geleid tot een spectaculaire uitbreiding van het koolzaadareaal in met
name Frankrijk, Engeland enWest-Duitsland. Die produktie-uitbreiding is inbelangrijke matehet
gevolggeweest vande regelmatige prijsverhogingen,waardoor koolzaad ineengunstige situatie
tenopzichtevandegranen kwamteverkeren.
Maarookdeontwikkelingvannieuwerassenheeftaandiedoorbraakbijgedragen.DeEG-prijsregelingengeldenvoorkoolzaadwaarvandeolieeenlaaggehalteaanerucazuur bevat,waardoordeze
meergeschikt geachtwordt voor menselijke consumptie. Vanaf 1979zijn erucazuur-arme rassen
beschikbaar, die bovendien redelijk resistent zijntegen PhomaUngarn,deschimmelziektedietot
datjaarbeduidende opbrengstverliezen veroorzaakte.Hetgevolg isgeweest,datde gemiddelde
opbrengsten sindsdien op een hoger niveau terecht gekomen zijn. Als gevolg van de gunstige
prijsontwikkeling enhet hogere opbrengstniveau is koolzaad een aantrekkelijk gewas geworden
voorveel akkerbouwbedrijven inde ons omringende landen.
InNederlandisdeuitbreiding beperktgebleven.Uitbreidingzouvooraltenkostevangranenplaats
moetenvinden,maarhetaandeelgraneninhetbouwplanvandemeesteNederlandse akkerbouw18

bedrijven isaleerderverminderd.Omdat hetsaldovanbietentotnutoevaakgunstiger is,iserop
veelbedrijvengeenruimtevoorkoolzaad.Koolzaadiswaardplantvoorbietecysteaaltjes enpastniet
nââstbietenineennauwerotatie.Deuitbreiding isvooralgerealiseerd opbedrijven meteenhoog
aandeelgraneninhetbouwplanenopgrondsoortenwaarbietenteelt problemenofgrotere risico's
geeft.
Knelpunten
Metde introductievanhet rasJet Neuf(endaaropvolgende resistente rassen) ishet phoma-probleemgrotendeels opgelost.Voordebestrijdingvantweeanderebelangrijke schimmelziekten,te
weten rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) en spikkelziekte (Alternaria sp), zijn goede
fungicidenbeschikbaar.VandietweevormtSclerotiniahetlastigsteprobleem.Nietalleenomdatde
schadegroot kanzijn,maarook omdattotnutoeeenbestrijdingvoorbehoedend uitgevoerd moet
worden.Deziektetreedt echterzeker nietelkjaaropgrote schaalenopallepercelenzodanigop,
dat een bestrijding altijd rendabel is. Bij koolzaad en bij andere gewassen is de schimmel goed
onderzocht. Op grond van die kennis wordt getracht te komen tot een gerichte bestrijding door
waarnemingen aande ontwikkeling vande schimmel,vanhet gewas enhetweer. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking tussen PAGV, IPO, RIJP en regionale proefboerderijen in
Groningen endeVeenkoloniën.
Metdekomstvanphoma-resistenterassenzijndeverschilleninopbrengsttussendejarenkleiner
geworden. Deovergebleven verschillen en ook deverschillen inopbrengst tussen percelen zijn
vaak niet goed teverklaren metde huidige kennis.
Welke opbrengst ishaalbaar
Indeliteratuurisgesuggereerd datopbrengstverschillen vooralsamenhangenmetdezaadzetting
enhetaantalzadendatperhauwgeoogstwordt.Langdurigeensterkebeperkingvandeassimilatenproduktie, door eengrote massa gele bloemblaadjes en door de bovenste laag houwen,zou
negatief kunnen zijn voor de zaadzetting. Omdat via teeltmaatregelen wel enige invloed is uit te
oefenenopdegewasstructuur,isinsamenwerkingmetdeLandbouwhogeschoolendeRijksdienst
voor de IJsselmeerPolders een onderzoek gestart naar het verband tussen gewasstructuur en
opbrengst.Daarbijwordttevensgetrachtdenodigegegevensteverzamelen,omviaeenvoorlopig
eenvoudig model de potentiële produktie te berekenen.
Koolzaad bevatruim40%olieenmeerdan20%eiwit.Voor biosynthesevaneiwittenenvooralvan
vetten zijn aanzienlijk meer primaire assimilaten nodig dan voor koolhydraten. Uit 1000 gram
assimilatenkankoolzaad430gramzaadproducerentegentarwe700gram.Deproduktiemogelijkheden van koolzaad worden verder beperkt doordat de gele bloemblaadjes de groene delen
gedurendevelewekenvooreendeelafschermenendoordateenbelangrijkdeelvanhetzaadvullendeapparaat,de hauwen,nog nade bloei gevormdworden.Globaal berekend betekent dit,dat bij
koolzaad in kilogrammen ruim 50%van de produktie van tarwe mogelijk zou moeten zijn. De
gemiddelde praktijkopbrengsten van1980-1983waren3250kgperha.Datisminderdandehelft
vandegemiddeldetarwe-opbrengsten indiejarenindebetreffendegebieden.Daaruitzouafgeleid
kunnen worden dat het niveau waarop de koolzaadteelt bedreven wordt, nog niet helemaal
vergelijkbaarismetdatvanwintertarwe.Uitresultatenvanrecentstikstofonderzoekopproefboerderij Ebelsheerd blijkt, dat deling van de stikstofgift niet tot hogere opbrengst leidt. De optimale
stikstofgiftbleekindiebeperkteserieproevenongeveer200kgminusN-mineraalindegrondtezijn.
Ofdiehoeveelheidookvoldoende isbijopbrengstenvan4000kgofmeerperhaisnietzeker.Wel
is zeker, dat naarmate de stikstofgiften hoger zijn, de risico's van ziekte- en oogstproblemen
toenemen.
In1982en1983isinsamenwerking metdeproefboerderijen Ebelsheerd,FeddemaheerdenGeert
Veenhuizenhoeve onderzoek uitgevoerd,om vast te stellen ofvia intensivering van de teeltwijze
belangrijk hogere opbrengsten haalbaar zijn. In deze proeven zijn de effecten bestudeerd ten
opzichte van de gangbare teeltwijze van a) een extra hoge stikstofgift, b) een zeer intensieve
gewasbescherming tegen insekten en schimmels, en c) de combinatie vandie beide intensive19

ringen.Degemiddeldeopbrengsten natweezaaitijden intweeproevenin1982endrieproevenin
1983worden intabel 7gegeven.
Tabel 7. De gemiddelde opbrengsten bij vier systemen van koolzaadteelt in vijf proeven met
twee zaaitijden in 1982 en 1983.
teeltwijze/proef

EH
82

FH
82

EH
83

FH
83

GV
83

gemiddeld

gangbaar

100

100

100

100

100

100

extra hoge stikstofgift

118

101

110

102

103

107

intensieve gewasbescherming

116

99

124

108

103

110

extra stikstof +
intensieve gewasbescherming ___

121 _

_ _ 107 _

_ 1_0_7 _

100=

2800

kg/ha

_103_
4590

_12_0
3455

3310

1_12

3480

Intensiveringvandeteeltwijzeheeftgemiddeldoverdereeksvanvijfproevengeleidtoteenhogere
opbrengst. Welke matevan intensivering voor de praktijk rendabel is,zal uitvolgend onderzoek
moeten blijken. Het is niet duidelijk waardoor die hogere opbrengst tot stand gekomen is.Inde
proevenzijnwelaantastingendoor insektenwaargenomen,maarnauwelijks schimmelziekten.De
effectenvandeverhoogde stikstofgift endeintensieve gewasbescherming warenmogelijk enigszinsadditief. Inhetvervolg vandit onderzoek wordentweeverklaringen getoetst:
a)én door de verhoogde stikstofgift én door de intensievere gewasbescherming is mogelijk de
produktieve levensduur vanhetgewas watverlengd;
b) bij de gangbare gewasbescherming veroorzaken mogelijk insekten toch regelmatig schade.
Gedacht wordt vooral aande koolzaadaardvlo ende glanskever.

Oogstplanningvan bloemkool
OpdeNederlandseveilingenkomenjaarlijksgedurendehetseizoengrotefluctuatiesindeaanvoer
vanbloemkoolvoor.Opdeafzonderlijke bedrijven komen soortgelijke variaties inproduktie voor,
hetgeenzijngevolgen heeftvoorde benodigde arbeid.In1980isdaaromonderzoek gestartnaar
deoorzakenvandezevariatie enhetzoeken naareenoplossing.
Het probleem van de oogstplanning bij bloemkool is te herleiden tot een niet voorspelbaar
oogsttijdstip op het moment van planten. Dit kan betekenen, dat op bedrijven die niet continu
bloemkooltelen,debloemkoolnietophetgewenstetijdstipoogstbaar is,ofdatopeenbedrijfwaar
continu bloemkool wordt geteeld, de afzonderlijke teelten elkaar in een onregelmatig tempo
opvolgen.
In 1981 is op een aantal praktijkbedrijven in het Grootslag, die gedurende het gehele seizoen
bloemkool verbouwen, nagegaan wanneer de verschillende zetsels werden geplant en op welk
moment deze werden geoogst. De winterbloemkool en de vroege bloemkool werden buiten
beschouwinggelaten.Intabel8zijnhetplantschemaenderassenkeuzevaneenbedrijfweergege20

venen inafbeelding 6deoogstperiodes vande betreffende teelten.Ondanks eenvrij regelmatig
planten indetijd,wasde opeenvolging vande respectievelijke oogstperiodes aanzienlijk minder
regelmatig.Dezeonregelmatige opeenvolgingvandeoogstperiodes resulteerdeinsterkefluctuaties inhettotaleaantalteoogstenkolenperdag(afb.6).Dezeopeenvolgingvan"piekenendalen"
op de afzonderlijke bedrijven kwamovereen metdie indeveilingaanvoer.

26/7

24/9

14/10

3/11

23/11 datum (1981)

Afb.6.Hetaantalgeoogste kolen peroogstdag(boven) bijeencontinuteelt bloemkool (uitgaande
van 100 planten per teelt) waarbij het oogstpatroon van de afzonderlijke teelten eveneens is
weergegeven(onder).Denummeringvandeteeltenkomtovereenmetdieintabel8.Deverschillenderassenzijnhierinteonderscheiden,t.w.Delira(-—); Elgon(--);Cervina(-.-)enWhiteRock(....).
Devraagwasnu,waardoordevariatieinlengtevandeperiodevanhetplantentothetoogstrijp zijn
(groeiduur)vandeafzonderlijketeeltenwerdveroorzaakt.Omditnaderteonderzoeken,werderin
1982 op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad een continuteelt bloemkool uitgevoerd, die in opzet
overeenkwammethetbedrijfzoalsdatisweergegevenintabel8,metditverschildaterslechtséén
keer per week werd geplant. Behalve het registreren van het tijdstip waarop werd geplant en
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Tabel 8. Het teeltplan van een bedrijf,waarbij de plantdatum en het ras zijn weergegeven.
teeltnummer

plantdatum

ras

teeltnummer

plantdatum

ras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6-5
11-5
15-5
19-5
23-5
26-5
29-5
2-6
5-6
9-6
13-6
17-6
22-6

Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira
Delira

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25-6
25-6
2-7
6-7
10-7
12-7
16-7
17-7
22-7
25-7
27-7
28-7

Delira
Elgon
Elgon
Elgon
Elgon
Elgon
Elgon
Elgon
Cervina
Elgon
White Rock
White Rock

geoogst,werdervastgelegdwanneerdeaanlegvandekool plaatsvond.Ditwerduitgevoerd door
op een aantal tijdstippen gedurende de ontwikkeling planten te oogsten en te ontleden, zodat
vastgesteld konwordenwelkaandeelvande plantenwasovergegaanvanhetvegetatieve naarhet
generatieve stadium. Intabel 9wordt van een aantal teelten van het ras Delira de lengte van de
verschillende periodes weergegeven. Devariatie inde lengtevandetotale groeiperiode kwamin
belangrijke mate overeen met de variatie in de lengte van de periode van het planten tot de
koolaanleg.

Tabel9. Hetaantaldagennahetplantentotdat50%vandeplanteneenkoolhadaangelegd,het
aantal dagen van 50% planten met een aangelegde kool totdat 50% van de planten was
afgeoogst en het aantal dagen van planten totdat 50%van de planten was afgeoogst.
Het betreft het ras Delira.
plantdatum

12-5
18-5
26-5
1-6
8-6
15-6
22-6
13-7
22

aantal dagen
van het planten
tot 50% koolaanleg
34
29
25
28
26
36
35
35

aantal dagen
van 50% koolaanleg tot 50%
afgeoogst

aantal dagen
van het planten
tot 50% afgeoogst

41
42
40
41
39
47
44
49

75
71
65
69
65
83
79
84

Devariatie in lengte van de groeiperiode kon voor een belangrijk deel verklaard worden met de
gemiddelde temperatuur inde periodevanongeveer 15dagen nahet plantentot30dagen nahet
planten. Deze relatie was zodanig, dat naarmate de temperatuur gedurende deze periode hoger
was, de groeiduur langer was. Deze temperatuurgevoelige fase kwam overeen met de periode
waarin de koolaanleg plaats vond. Naarmate de gemiddelde temperatuur hoger was, vond de
koolaanleg dus later plaats,hetgeen resulteerde ineen latere oogstperiode.
Dewegomtekomentoteengeringerevariatie inlengtevandegroeiduur lijktdustemoetengaan
viaeenbeheersing van hettijdstip vankoolaanleg.
Ineerste instantie is getracht de koolaanlegte reguleren door middel vaneen koudebehandeling
(tweeweken5°C)vanhetplantmateriaalvoorhetuitplanten.Ditleiddeevenwelniettothetgewenste
resultaat.nl.bijeenvroegrastradnaeenbehandelingveelvuldighetverschijnselvan"voorbloeiers"
op. Deze "voorbloeiers" waren het gevolg van een te vroege aanleg van de kool in relatie tot de
vegetatieve groei, waardoor de planten niet in staat waren een kool van voldoende gewicht te
leveren. Bij een laatras haddeze koudebehandeling inhetgeheel geen effect (ook niet negatief).
Bijaanvangvande behandeling (vierweken nahetzaaien)waren de plantenwaarschijnlijk nogin
de ongevoelige (juveniele) fase.Ook bij eenvroeg ras had de behandeling geen effect indien bij
aanvangvande behandeling de plantfysiologisch tejongwas(weinig afgesplitste bladeren).
Een regulatie van de koolaanleg zal dus tevelde moeten gebeuren,op het moment dat de plant
daarvoorgevoelig is.Deenigemogelijkheid daartoelijktviaeenchemischmiddel.Hiertoewerden
zes groeiregulatoren op hun bruikbaarheid getoetst, door deze in vier concentraties op zes
verschillende tijdstippen toetedienen.GA4/7 kwam hieruit als bruikbaartevoorschijn.Heteffect
was evenwelafhankelijk vande plantleeftijd op hetmomentvande bespuiting envandetemperatuur. Erwas alleeneenzichtbaar effect alsdeplanteenzekere leeftijd hadbereikt (einde juveniele
fase)endetemperaturenvanafdatmomentzodanighoogwarendatdekoolaanlegwerdvertraagd.
Behalve variatie in groeiduur van de afzonderlijke teelten is er een variatie in de lengte van de
oogstperiode(afb.6),hetgeeneveneenshaargevolgenheeftvoorhettotaleaantalteoogstenkolen
pertijdseenheid per bedrijf.
De lengte van de oogstperiode wordt bepaald door de variatie binnen het gewas in het tijdstip
waaropdekolenoogstrijpzijn.Naarmatedezevariatiegroteris,moetmenvakerdoorhetgewasom
tedekken enteoogsten.
Dezevariatie intijdstip van oogstrijp zijn binnen een gewas, hangt in sterke mate samen met de
variatie in het tijdstip waarop de afzonderlijke planten een kool aanleggen. Deverschillen in het
tijdstipvankoolaanlegbinneneenpopulatiewordenbepaalddoorverschilleninhettijdstipwaarop
deplanteenzekeraantalbladerenheeftafgesplitst.Deconclusie lijktdanookgerechtvaardigddat
deverschilleninhettijdstipwaaropdekoolwordtaangelegd,gedeeltelijkwordenveroorzaaktdoor
verschilleninhettijdstipwaaropdejuvenielefasevandeafzonderlijke plantenwordt beëindigd.Dit
iswaarschijnlijk danookderedendatzoweleenkoudebehandeling alseenbespuitingmetGA4/7
geen effect hadop de lengtevande oogstperiode.
De variabiliteit binnen het gewas ontstaat hoofdzakelijk in de periode tussen het planten en de
werkelijkekoolaanleg.Uniformeringvanhetplantmateriaaldooruittegaanvangefractioneerdzaad
enprecisiezaaihadeengeringeffect.Ookhetgebruikvanplantopkweeksystemen(containerplanten),waarbijde"shock" vanhet uitplanten invergelijking metdetraditionele losse plantgeringis,
resulteerde niet ineenverkorting vande oogstperiode.
Verschillen in lengte van de oogstperioden van de diverse teelten (afb. 6) lijken hoofdzakelijk
bepaaldtewordendoordetemperaturen indeperiode nahetbeëindigenvandejuvenielefaseen
gedurende de periode vanaanleg.Dewijzewaarop dit gebeurt isnog niet geheel duidelijk.
Indenabijetoekomstzalhetonderzoek zichvooralrichtenopde reguleringvandegroeiduur met
behulpvanGA4/7 ende gevolgen daarvanvoor hettotale oogstpatroon ineen continuteelt.
Daarnaastzalgetrachtwordenheteffectvantemperatuur(eneventueelandereomgevingsfactoren)
op de groeiduur ende lengtevande oogstperiode, nauwkeuriger vasttestellen.
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Latezaaivandoperwten
Doperwten worden inde praktijk gezaaid van begin maart tot ongeveer 10mei.Door middel van
rassenkeuze,teeltgebieden,grondsoorten endespreidinginzaaidatumwordteenoogstcampagnegerealiseerddie ± 20junistartindezuidelijke provincies endoorloopttotbeginaugustus inde
Flevopoldersendenoordelijkeprovincies.Eengedeeltevandeerwtenwordttijdelijkingevrorenom
latersamenmetwaspeentewordenverwerktalsgemengde groente.Eenaantalconservenfabriekenisgeïnteresseerd inverlengingvandeoogstcampagnevandoperwten,zodatzijde doperwten
vers kunnenverwerken metwaspeen.
Op basis vanvroeger onderzoek bestaat de opvatting dat doperwten een late zaai minder goed
verdragen. De in Nederland geteelde rassen zijn weliswaar nagenoeg daglengte-neutraal, maar
door de gemiddeld hoge temperatuur bij latezaaigaat de ontwikkeling veel sneller,waardoor de
plantenonvoldoende massazoudenkunnenvormenomtotgoedeopbrengstentekomen.In1982
en1983isophetPAGVinLelystadeenzaaitijdenproef uitgevoerd,ommeerinformatieteverkrijgen
overde mogelijkheid vaneen langere zaaicampagne.In1982is het middenvroege ras Baretteen
hetlaterasMinaretteopzestijdstippengezaaid,variërendvan15aprilt/m29juni.In1983isditmet
beide rassen herhaald met vijf zaaitijden variërend van 21 april t/m 17 juni. In tabel 10 zijn de
opbrengsten weergegeven,gecorrigeerd naardeopbrengst bijTm120.

Tabel 10. Opbrengst doperwten in kg/are bij Tm 120; PAGV Lelystad.
jaar

ras

zaaidatum
± 18 april ± 15 mei ± 29 mei ± 6 juni

1982
1982
1983
1983

Barette
Minarette
Barette
Minarette
gemiddeld

42
70
68
52
58

54
62
45
52
53

65
72
36
58
58

1 7juni

29 juni

68
60
43
55
57

42
36
38
31

35
4

-

37

Uit de resultaten vermeld in tabel 10 blijkt, dat bij Barette grote schommelingen in opbrengst
bestaan.In1982werddehoogsteopbrengst gehaaldbijdezaaivan ± 6 junienin1983bijdievan
±18 april.DeopbrengstenvanMinarettewarenbeidejarentotenmetdezaaivan ± 6 juniredelijk
constant.Dezaaivan17junihadgemiddeldvoorbeiderasseneenrelatieveopbrengstvan65%van
dievandevoorgaandezaaidata.Dezaaivan29juni in1982mislukte bij Minarettegeheeldooreen
zware aantasting van echte meeldauw en door virusziekten. Een voorlopige conclusie is dat
verlenging vandezaaicampagne tot 1 juni mogelijk lijkt.

Latezaai in1983inde praktijk
Inhetnajaarvan1983iseenenquêtegehoudenbijeenaantalfabriekenenteeltcommissionairs,om
informatie te verkrijgen over het opbrengstniveau van de noodgedwongen late zaai in 1983. De
laatstepercelenwerdenpas10junigezaaid.Intabel11 zijnderesultatenweergegevenvanintotaal
642percelenuitgeheelNederland.Dezepercelenhaddeneengezamenlijkeoppervlaktevan3800
ha:50%vanhetNederlandseareaal.DeopbrengstvaniederperceelisgecorrigeerdnaardiebijTm
130.Depercelenzijnverdeeld inviervierwekelijkse perioden.Tevensiseenonderscheid gemaakt
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naardrie afzonderlijke gebieden en isde landelijke gemiddelde opbrengstvermeld.
Gemiddeldoverallepercelenwasdegerealiseerdeopbrengst in19834980kg/haengecorrigeerd
naardeopbrengst bijTm130wasdit5120kg/ha.Despreidinginopbrengsttussendepercelenwas
erggroot.Dedertigslechtstepercelenhaddeneengemiddeldeopbrengstvan2ton/haendedertig
beste percelen van gemiddeld 8 ton/ha. Uit tabel 11 blijkt, dat landelijk gezien de gemiddelde
opbrengst vandedrieeerste perioden aanelkaar gelijk was;deopbrengst vandelaatste periode
was gemiddeld 600kg/ha lager. Deterugval inopbrengst was in 1983inZuidoost Nederland het
grootst.
Deresultatenvan 1983inde praktijk stemmen goed overeen metde proefveldresultaten.

Tabel 1 1 . Opbrengst in kg/ha bij Tm 130 van 642 praktijkpercelen doperwten in 1983.
totaal

zaaiperiode
gebied
ZuidwestNederland
Flevopolders
ZuidoostNederland

21/2-20/3

21/3-17/4

18/4-15/5

16/5-12/6

kg/ha

percelen

5120
5530

5220
6450

5500
6060

4560
5260

5070
5710

304
180

5420

4850

4480

2680

5030

79

5250

5290

4660

5120

-

76

182

150

-

642

Nederland
tot. kg/ha
5240
Nederland totaa I
aantal percelen
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Winterspitskool
Naeen oriëntatie in Engeland en Duitsland is het PAGV in het seizoen 1978/79 middels enkele
proeven gaan bekijken of de teelt van winterspitskool voor Nederland perspectieven biedt.
BeproefdzijntoenenkeleEngelseenNederlandserassenbijdiversezaai-enplanttijden.Heteerste
resultaatwasteleurstellend.Doorde strengewinter gingdegeheleteeltverloren.Omdat dekans
opdergelijke strengewinters inNederland gering is,isde proef inhetseizoen 1979/'80herhaald.
Deoverwintering verliep toenzonderuitval.
DeresultatenwarenpositiefvoorhetNederlandserasProspérabijeenzaaitijdrond15augustusen
eenplanttijdnabij beginoktober. DeEngelserassenblekenweliswaar ietsminderschietgevoelig,
maarde uniformiteit ende koolkwaliteit waren beslist onvoldoende.
Inhetseizoen 1980/'81 isde beproeving voortgezet meteenzaaitijdenproef, eenplantafstandenproefeneenN-overbemestingsproef.PlaatsenvanhandelingwarenAlkmaarenWieringerwerf.De
resultatenwarenweer bijzonder hoopgevend.Ruimvoordevroegstevoorjaarsplanting kaninmei
bijzondermooiespitskoolwordengeoogst.Opvallendwasbovendien,dateenbehoorlijkevorstperiodezonder uitvalwas overleefd.Deconclusie aangaandezaai- enplanttijd werd bevestigd,met
dien verstande dat tijdig planten nog noodzakelijker leek dan tijdig zaaien. Gebruik van jonge
plantenbood perspectief. Debesteplantafstand bleek40x40cm;opintensieve bedrijvenzouhet
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ietsnauwerkunnen.Inhetvoorjaar iseenflinkeN-overbemesting noodzakelijk.Zodradegroeikan
wordengeactiveerd(tweede helftfebr.),iseengiftvan1000tot 1200kgkalkammonsalpeterperha
op z'n plaats. Deze gift kan ook intweeën worden gegeven, namelijk tweederde eindfebruari en
eenderde begin april.
In1981/'82ginghetindeproeventeAlkmaarenWieringerwerfopnieuwerggoed.Detijdiggeplante
objectengaventeAlkmaartoenopbrengstenvan300kgperare.Welbleekdatlaterplantenalsnel
enkele dagen vroegheid kostte. De praktijk maakte in dat seizoen ook kennis met deze teelt.
Incidenteel werden ersuccessen geboekt. Diversetelers haddente laat geplant.
Mede ter begeleiding van de opkomende teelt in de praktijk werd in 1982/'83 de beproeving
voortgezet. Doordezachte herfstgingen de plantenvrijzwaardewinter in.Toch kwamweer geen
uitval voor. Wel bleken in het geadviseerde object (zaaidatum 17 aug.; plantdatum 28 sept.)
schieters voor te komen.Toch gaf dit object de vroegst oogstbare kool en eenflinke opbrengst.
Plantenvaneen laterezaaidatum gavenookflinke opbrengsten.Verder bleek in 1982/'83dateen
afdekkingmetplasticfolievanafhalffebruarieenflinkevervroeginggeeft(zieafb.7).Depraktijkervaringen waren in 1982/'83 over het algemeen gunstig. Op de veilingen werd dit exclusieve vollegrondsprodukt ook zeer goed betaald. Perspectieven voor deze nieuwe teeltwijze zijn zeker
aanwezig. Met de toelating van het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Butisan S is de teelt
"praktijkrijp" geworden.
Inhetseizoen 1983/'84wordt verder nagegaanofook andere rassenvoor dezeteeltwijze kunnen
worden gebruikt.
kg/are
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Afb. 7. Cumulatieve opbrengst winterspitskool in kg per areteAlkmaar in het seizoen '82/83.
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Afb. 8. Deze spitskool zal het op de verse markt goed doen.

Internationale contacten
Veellandbouwkundige kennis uithetbuitenland kanmenverkrijgendoor bestuderingvanpublikaties envakliteratuur. Zoudit echter deenige bronzijn,danzouden de Nederlandse onderzoekers
gemakkelijk achter raken met hun kennis van nieuwe ontwikkelingen enonderzoek inhetbuitenland.DePAGV-onderzoekersonderhoudendanookveelvuldigdirectecontactenmetbuitenlandse
collega's.Hetmeestgebeurtditdoorcorrespondentie.Afentoekrijgenzijdegelegenheidomzelf
poolshoogte te nemen in het buitenland door deelname aan een studiereis, of ontmoeten zij
buitenlandse collega's op bijeenkomsten en congressen. Deze uitwisseling van kennis is een
geven ennementenvoordele van beide partijen.
Een andere categorie van internationale contacten is de ontwikkelingshulp. Deze is primair ten
profijtevandeDerdeWereld-landen.Vergeleken metandereonderzoekinstellingen isde bijdrage
vanhet PAGV,ongeveer 1,2%vanhetbudget,nogvrijbescheiden. Binnen Nederland bestaat de
PAGV-inspanning uit hetontvangenvan bezoekers uit DerdeWereld-landen enuitdeelnameaan
werkgroepen en project-adviescommissies voor de begeleiding van projecten in de betrokken
landen. Daarnaast gaanafentoe enkele PAGV-onderzoekers voor korte advies-opdrachten naar
een Derde Wereld-land, meestal op verzoek van de Nederlandse overheidsinstellingen voor
ontwikkelingshulp enbetaalddoor deze organisaties.
Hiernavolgteenoverzichtvaninternationalecontactenenwordenenkeleactiviteitenkorttoegelicht.
In 1983werden devolgende buitenlandse excursiesontvangen:
21februari:Chambre de l'Agriculture Lois-et-Cher, Frankrijk;45 personen
16maart:Industriële Hogeschool vanhet Rijk C.T.L.teGent,België;37 personen
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29maart:Landwirtschaftsschule Sursee,Zwitserland;35 personen
31 maart: l'Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée àla Nutrition l'Alimentation, Dijon,
Frankrijk;27 personen
15april: Department of Plant Sciences,Leeds,Schotland;12 personen
20april:Chambre de l'Agriculture, Amiens, Frankrijk; 14personen
4 mei:Onderwijsuitwisseling studenten uit Engeland;30 personen
24mei:Universität München-Weihen Stephan,West-Duitsland;58 personen
26mei:Broom's Barn Experimental Station,Engeland;30 personen
2juni Plantenteeltconsulenten, Denemarken;15personen
13juni:Arable Farmers Group,Engeland;14personen
16juni: CVJRéchanges internationaux, Parijs,Frankrijk;85 personen
17juni: Provinciaalverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer,West- Duitsland;30 personen
23juni: Engelse akkerbouwers, Engeland;15personen
24juni: Noorse Graszaadtelers, Noorwegen;45 personen
6juli: Plantenziekten specialisten,Engeland;50 personen
14juli: Deense Cievoor Gebouwen en Machines, Denemarken;22 personen
5augustus: Noorsevoorlichters, Noorwegen;26 personen
11augustus:Landes-Lehr und Forschungsanstalt, West-Duitsland;15 personen
31augustus: Participants Policy Makers Meeting,diverse landen;16personen
8 september: Schotse studenten,Schotland;25 personen
21september: Forschungsanstalt fürWein-und Gartenbau,West-Duitsland;35 personen

Deinternationale cursus groenteteelt
Alvanaf1971 organiseerthetIACteWageningenjaarlijkseendriemaandelijksecursusgroenteteelt.
Aandeze"13thInternationalCourseonVegetableGrowing",van15augustustot19november1983,
werddeelgenomen door24cursisten uit 17verschillende landen.Demeestedeelnemers komen
uit DerdeWereld-landen (Azië,Afrika enZuid-Amerika). Reis-enverblijfkosten vande studenten
worden merendeels in de vorm van beurzen door de Nederlandse overheid vergoed. Enkele
deelnemers uitWesterse landenmogenzichbijdezecursusaansluiten,opvoorwaarde datzezelf
hunkosten betalen.Het PAGVheeft eenzetel inhet bestuur en bepaalt mede de selectie vande
kandidaten.Belangrijkecriteriabijdeselectiezijn(1)opleidingsniveau HBOofkandidaatsexamen,
(2) een aantal jaren praktijkervaring in tuinbouw, (3) een werkkring, waarbij toepassing van het
geleerde indegroenteteelt mogelijk is,(4)leeftijdtussen25en45jaar,en(5)eenredelijke kennis
vande Engelsetaal.
Hetcursusprogramma is ingedeeld inthemablokken, bestaande uit onder meer inleidingen door
onderzoekers vanLH,instituten en proefstations. Dehoofdblokken behelzen:klimaat enbodem;
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voorlichting; rassenonderzoek; tuinbouwtechniek; produktie van plantmateriaal; bodemvruchtbaarheid;na-oogst technologie;zaaizaad;gewasbescherming; gewaskennis.
Delaatstejarentrachtdecursusleider, Dr.Apte,methetbestuurdezelfwerkzaamheid indecursus
teverhogen,doorhetaangevenvanmeerkeuzemogelijkhedenvoordedeelnemersomgerichtaan
huneigenspecifieke problementewerken.Hierbij stuit menop het probleem,datde begeleiding
van de deelnemers bij de nieuwe opzet nog meer inbreng en tijd zal vergen van de diverse
medewerkers van LH,instituten en proefstations danbij de huidige opzet alhetgevalis.
In 1983heeft het PAGV binnen deze cursus devolgende bijdragengeleverd.
Op 19augustus werd een excursie naar het PAGV te Lelystad verzorgd, met toelichting op de
groenteproeven.
Op30augustus entweevolgendedagengavendrsCuperusening.Schoneveldaan10cursisten
eenelementaire training inbedrijfseconomische calculatie ten behoeve van bedrijfsplanning.
Ir.Riepmagafverschillende malen eendemonstratie vangebruikswaarde- onderzoek.
Op11 oktober leiddedrGrubbeneendagmetpresentatievaneigenwerkdoordedeelnemers;op
13oktober doceerde hijover deteeltvanbladgroenten intropische gebieden,de introductievan
nieuwe soorten en het voorkomen van genetische erosie; op 14 oktober zat hij een door de
deelnemers zelf verzorgd symposium over detomatenteelt intropen en subtropenvoor, enop1
november namhijdeel aaneenforumdiscussie overzaaizaadproblemen.

DewitlofdagenteBeauvais(Frankrijk)
DetweejaarlijksewitlofdagenwordenafwisselendgeorganiseerddoorFrankrijk,BelgiëenNederlandenvondenvoorheteerst plaats in1971.Opinitiatiefvanhettoenmalige PGVfeAlkmaarwerd
in 1975 voor het eerst een studiedag georganiseerd. Aan deze studiedag is een vakbeurs
gekoppeld,waardoorhetbedrijfslevendenieuwsteontwikkelingenophetgebiedvandewitlofteelt
en -trek worden tentoongesteld. Met ingang van 1985 zal ook Zwitserland als gastland gaan
optreden.
GeorganiseerddoordeFederationNationaldesProducteursd'Endives(FNPE)vonddestudiedag
in 1983 plaats in Beauvais (Frankrijk), met als thema "lofkwaliteit". Circa 175 onderzoekers,
voorlichters,vertegenwoordigersvanzaadfirma'sentelersorganisaties uitBelgië,Frankrijk,Nederland,ZwitserlandenSpanjewarendaarbijaanwezig.Inzeveninleidingenwerdeenbreedscalavan
witlofonderzoek behandeld.
Soudain e.a. (Fr.) ging in op genetische, landbouwkundige en technologische factoren die de
kwaliteit van het lof beïnvloeden. Hij stelde onder meer dat de pitlengte slechts gedeeltelijk
genetisch is bepaald.Een recent ontwikkelde analysemethode van bitterstoffen geeft aandat de
bitterheid,voornamelijkveroorzaaktdoorlactucine,gemarkeerdwordtdooraanwezigesuikers.De
positieve invloed vaneen graangewas als voorvrucht iszeer duidelijk invergelijking met bijvoorbeeld maïsofgroentegewassen.Toevoegingvaneenvolledige voedingsoplossing bijdetrek op
waterverdientdevoorkeur,daarbepaaldemineralendemobilisatievanorganische reservestoffen
indewortel bevorderen.
Lips e.a. (B.) bestudeerde de invloed van C0 2 en 02-concentraties tijdens de wortelbewaring.
Witlofwortels lijkenvrijgoed bestandtezijntegenlagezuurstofconcentraties enhogekoolzuurgehalten.
VanKruistume.a.(NI.)stelde,dathetproducerenvankwalitatiefgoedwitlofookindezomermaandenmogelijk is,mitsaanenkelevoorwaardenwordtvoldaan.Dezebetreffendewortelbewaring bij
-1°C onder regelmatige bevochtiging en een juiste klimatisering van de trekruimte. Ook in
bedrijfseconomisch opzicht zijn de perspectieven voor eenjaarrondcultuur gunstig.
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Grange(Zw.)maaktemeldingvaneenonderzoeknaarverbeteringvandekwaliteitvanvroegewitlof,
waarbijheteffectvanrooidatum,duurvandevoorkoeling,bedekking metagrylP17enhetraswerd
nagegaan. Bij rooien in september bleek pas na 30 dagen koeling bij 1°C een aanvaardbaar
forceerresultaat teworden behaald.Bedekking met agryl versnelde de opkomst en groei van de
jonge planten,maargaf uiteindeijk geenverbeteringvande lofopbrengst en-kwaliteit.
Roelands (NI.) presenteerde resultaten van bemestingsonderzoek bij de trek op water, met
daaraangekoppeldeenbepalingvandehoudbaarheidvanhetgeoogstelof.Vooraldetoepassing
vaneenvolledigevoedingsoplossing indevormvan kalksalpeter, gecombineerd met NutrifloraT
tot een E.C.-waarde van 2 mS/cm, gaf zowel kwalitatief als kwantitatief een beter resultaat. De
houdbaarheid van het geoogste produkt werd door deze voedingsoplossing niet beïnvloed,wel
steeg het nitraatgehalte tot maximaal 309mg per kg versgewicht.
Sarrazijn (B.)ging inop hetcomplexe probleemvande roodverkleuring vanhetlof. Narijpingvan
de wortels op hetveld met blad, niet rooien direct naovervloedige regenval,een hoger calciumgehaltevandekuilgrondofbemestingmetkalksalpeter,hetvoorkómenvantemperatuurfluctuaties
tijdensdetrekenhetgebruikvandejuisterassen,kunnendezefysiologische kwaaldoenafnemen.
Jolivet e.a.(Fr.)tenslotte,besprak de biochemische samenstelling enkwaliteitvande witlofkrop
als resultante van de fysiologische toestand van de wortel en de forceercondities. Naarmate de
wortel rijper is,verbetert de beschikbaarheid van enkelvoudige suikers die voor de kropvorming
noodzakelijkzijn,waardoordelofopbrengstenlofkwaliteittoenemen.Dekropbevatintegenstelling
totdewortelmeerglucosedanfructose.Vooral laterinhetseizoenneemthetsuikergehaltevande
kropvrijsterk afbijeenlangereforceerperiode,waardoor debitteresmaak sterkertotuitingkomt.
In de wandelgangen waren vele interessante posters te bezichtigen. Verder werd een bezoek
gebracht aan het geheel nieuw gebouwde witlof-onderzoekcentrumte Beauvais, dat vele malen
groter is dandat op het PAGV.
Zaterdag8oktoberwerdeenbezoekgebrachtaandevaktentoonstelling eneenrooidemonstratie
te Graincourt, beide georganiseerd voor de deelnemers aanhetsymposium endewitloftelers uit
Frankrijk,België,Nederland enZwitserland.Nadeenormeomwenteling vanenkelejarengeleden
vantraditionele trek naardetrek opwaterwaren op de uitgebreide tentoonstelling dit jaar slechts
detailverbeteringen aan machineriën,forceerinstallaties, etc.te bezichtigen.Veel aandacht werd
besteed aangewasbescherming,verpakkingvanhet lof,voedingsoplossingen entrekbakken.
Opderooidemonstratie ophetproefbedrijf teGraincourtvielendegrote9-rijïgerooimachines op,
die eenredelijk goed produkt opleverden.
In Frankrijk wordt hetonderzoek aanwitlof geïntensiveerd. Deafzetviadeveiling is sterk aanhet
verbeteren.
Deachtstetweejaarlijkse witlofdagenzijngepland op6en7september 1985te Genève (Zwitserland).

DelandbouwinBrazilië
Braziliëismeteenoppervlaktevan8,5miljoenkm2éénvandegrootste landenindewereld.Vooral
inhetzuidenhebbenNederlanderszichinkoloniesgevestigd.HetPAGVheeftmetdevoorlichtingsdienst vandeze kolonies veelvuldig contact ter ondersteuning vande bedrijfsvoering.Zowerd in
1983wederomeenaantalkolonies bezocht.Daarbijstondentweeaspectencentraal:de mogelijkhedenvan hettegengaan van bodemerosie door een aangepaste vastegrondsteelt envoorts het
tegengaanvan bodemverdichting door aanpassingvanwerkwijzen enaardvande mechanisatie.
Ook werd op verzoek van de FAO advies gegeven over landbouwmechanisatiesystemen bij
geïnundeerde rijstteelt in het noordoosten van Brazilië. Het betreft hier een als dor en droog
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Afb. 9. Gebruik van zware trekkers en werktuigen bij de grondbewerking op kleine rijstvelden
geeft veel draaien en structuurbederf, terwijl het resultaat vaak een erg onegaal maaiveld is.

bekendstaand gebied, waar door dammen in rivieren en aftakkingen grote gebieden van water
kunnenwordenvoorzien.Eenprobleemishetstimulerenvandeboerentothettelenvantweeteelten
rijst per jaar met een hoge opbrengst. Gebrek aankennis en aan investeringsmogelijkheden in
kleinschalige mechanisatie spelen hier een rol. In het betreffende FAO-project is vanwege het
arbeidsaanbod gekozen voor bedrijven van slechts 3,5 ha groot. Voorstellen zijn uitgewerkt en
gedemonstreerdvoor methodenvangrondbewerking bijeenschaalvanmechanisatie,afgestemd
op groepen van boeren. Uitgebreide studies in het veld hebben de Braziliaanse overheid doen
inziendatgrootschalige mechanisatie hiernietgewenst is,geziendebeperkte bedrijfsoppervlakte
van slechts 3,5 haenhet grote aantalvangemiddeld 12percelen per bedrijf. Daardierlijke tractie
onvoldoende beschikbaar is inhet gebied enmendaarmee ook nauwelijks ervaring heeft, isvoor
de kleinschalige mechanisatie het gebruik van lichtetrekkers uitgangspunt.
OpverzoekvandeBraziliaanseoverheid — enmetmedewerkingvanhetMinisterievanLandbouw
en Visserij in Nederland — is in het najaar van 1983 medegewerkt aan het ontwerpen van
reorganisatievoorstellen en het opstellen van urgenties inhet onderzoek voor een proefstation in
Brazilië. Het betreft hier het Cerrado Research Center (CPAC). Dit proefstation heeft als taak het
stimulerenvanhetgebruik voor landbouwproduktie vancirca 180miljoen hectare savannegrond,
gelegen in midden-Brazilië. Aanvankelijk lag de nadruk op het leren kennen van de bodem, met
name van produktiebeperkende factoren, en op het verzamelen van ervaringen met gewassen.
Gaandewegwerd grote behoefte gevoeld aanmeeronderzoek omtrenttechnische -eneconomische aspecten van mechanisatie(-systemen) en aan geïntegreerd onderzoek op het terrein van
bodem- en water-management.
AansluitendaaneerderebezoekenaanhetCPAC isnu — samenmetirF. Coolman,oud-directeur
IMAG - eenvoorstelvoorreorganisatieeneenandereprioriteit inhetonderzoekopgesteld.Bijde
verdereuitwerkingvanhetonderzoekprogrammaophetgebiedvangrondbewerking,erosiebestrijding,bodem-managementenmechanisatiesysteemonderzoekheeftdeBraziliaanseoverheidaan
Nederland om medewerking gevraagd. Daar ertussen onderzoekorganen op het gebied van de
landbouw tussen de Braziliaanse -ende Nederlandse overheid samenwerkingsovereenkomsten
bestaan, kandit mogelijk indat kader plaatsvinden.
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Afb. 10.Beregeningsinstallatie opeengroot Nederlands akkerbouwbedrijf inhet savannegebied.
Metdit centralpivot-sysXeemworden automatisch 120hainéén keer beregend.

Ontwikkelings- entechnische samenwerking ophet gebiedvande
aardappelteelt
Inde hele wereld is ereentoenemende belangstelling voor deteelt vanaardappelen.Het PAGV
ontvangt regelmatig verzoeken om projecten te begeleiden en om medewerking teverlenen aan
cursussen.SomsgebeurtditinhetkadervanOntwikkelingssamenwerking,maarvooraardappelen
dikwijls ook als vorm vantechnische samenwerking, o.a. onder auspiciën van de Hoofdafdeling
ExportbevorderingenEconomischeSamenwerkingvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,of
van het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP). Dat bij
laatstgenoemde samenwerking onze pootgoedexport opdeachtergrond meespeelt,zal duidelijk
zijn.
Aandehandvantweevoorbeeldenwillenweduidelijk maken,watdebijdragevanhetPAGVinhet
kadervantechnische samenwerking metandere landen kaninhouden.
Heteerstevoorbeeld heeft betrekkingopeenproject inSaoedi-Arabië,waaronder medeverantwoordelijkheid vanons MinisterievanLandbouw enVisserij wordt geprobeerd omdeaardappelteeltvandegrondtekrijgen.Ditlandisbezigmetdeontwikkelingvanzijnlandbouw,teneindequa
voedselproduktie zosnelmogelijk zelfvoorzienend teworden.Bijdit in1976gestarte project heeft
Nederland uitsluitendtechnische deskundigheid ingebracht. Gedurende deeerstevijfjaarzijner
tweeNederlandse deskundigenwerkzaamgeweest.Ditaantalisinmiddelsteruggebrachttotéén.
DezedeskundigenwordenvanuitNederlandondersteundvoorwatbetreft specialistische kennis,
bijvoorbeeld op het terrein van teelt, mechanisatie en bewaring. Het PAGV verzorgt daarbij het
teeltgedeelte. Indit kader zijn inde achterliggende jaren eenaantal bezoeken aan Saoedi-Arabië
gebracht,gerichtopproblemenophetterreinvano.a.irrigatieenhetgebruikvanzoutwaterhiervoor.
Voorts zijn Saoedi-deskundigen en boerenop het PAGVontvangen.
Deaardappelteelt isdankzijhetproject inmiddels behoorlijkvandegrondgekomen.Degroeivan
de produktie blijkt uittabel 12.
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Tabel 12. Areaal en produktie van aardappelen in Saoedi-Arabië.
laar

areaal

produktie (ton)

ton/t

1977
1978
1979
1980
1981
1982

20
130
190
240
290
ca 560

190
2.200
3.400
4.100
4.900
8.900

9,5
16,9
17,9
17,0
16,9
15,9

Debelangrijkste rassendieinSaoedi-Arabiëwordengeteeld,zijnAjax,MirkaenSpunta.Inditland
zijntwee oogsten mogelijk. Er is een poottijd eind december/begin januari enééneind september/begin oktober. Voor eerstgenoemde poottijd wordt uit Nederland geïmporteerd pootgoed
gebruikt. Inhetkadervanhet projectwordt eendeelhiervangeproduceerdvoordeherfstteelt.Dit
laatste isnodig,omdat inseptember noggeenpootgoed uit Nederland beschikbaar is.Bewaring
van de aardappelen gedurende de hete zomermaanden, met maximum temperaturen boven de
40°C, isuitsluitend mogelijk inmechanisch gekoelde bewaarplaatsen.Hoewelhetmisschienwat
onwaarschijnlijk lijktdatmenineenwoestijnland alsSaoedi-Arabië aardappelenkanproduceren,
heeftditprojectbewezen,datditbijeengoedebegeleidingweldegelijk mogelijk is.Thansworden
gemiddeldeopbrengstenbehaaldvan15-20ton/ha.Getuigedesomsaanzienlijkhogereopbrengstenvan individuele boeren,lijktverhogingvandit niveauzeker mogelijk.
In het afgelopen jaar heeft het PAGV ook medewerking verleend aan een aardappelcursus in
Jordanië.Jordanië iseenlandwaaraljarenlangopbeperkteschaalaardappelenwordengeteeld.

Afb. 1 1 . Aanaarden van aardappelen in Jordanië.
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Erbestaatechterduidelijkebelangstellingvooruitbreidingenverbeteringvandezeteelt.HetNIVAP
heeft hierop ingespeeld door het initiatief te nemen voor een cursus, die samen met enkele
WageningseonderzoekinstellingenenhetPAGVisgeorganiseerd.Indeze10-daagsecursusisaan
een groep onderzoekers, voorlichters en boeren basiskennis ten aanzien van de aardappelteelt
gepresenteerd. De lesstof omvatte onder meer opbrengstbepalende factoren,teeltaspecten als
pootgoedvoorbehandeling en irrigatie, ziekten en ziektebestrijding, mechanisatie en bewaring.
Naast hettheoretische gedeelte is door middel van enkele excursies aandacht besteed aaneen
aantal praktische aspecten vandeteelt enbewaring.
Opvallendwashetgroteenthousiasmewaarmeededeelnemersdezecursushebbengevolgd.Een
dergelijke cursus moet daaromzeker eenstimulans betekenen voor deverdere ontwikkelingvan
deaardappelteelt indit land.

Decomputer als hulpmiddel bijhet onkruidbeheer
Onkruidbestrijdende maatregelen kostengeld. Hetachterwege latenervankostveelal opbrengst.
Eentelerzaldaarommeerderemalentijdensdegroeivaneengewasvoordevraaggeplaatstworden
ofde batenvanonkruidbestrijding opwegentegende kosten(afb.12:beslissing1).
Als er besloten wordt omtot bestrijding overtegaan,moetveelal een keuzeworden gemaakt uit
meerdere mogelijkheden (afb.12:beslissing2).
Nadat de voorgaande beslissingen zijn genomen, rest nog de planning van het tijdstip van de
eerstvolgende waarneming (afb.12: beslissing3).

Afb. 12. Beslissingen omtrent onkruidbestrijding.

situatie

wel of niet bestrijden

keuze maatregel

beslissing 1

beslissing 2

"
tijdstip volgende waarneming

beslissing 3

Problemen met het vergaren enbenuttenvankennis
Het nemenvan beslissingen vergt kennis. Doelmatig gebruik van kennis is kostenbesparend. Bij
een laag kennisniveau wordt veelal te vaak, maar soms te weinig bestreden of worden te dure
34

methoden toegepast. Soms gaat dit ten kostevan het gewas enveelal ten kostevan hetmilieu.
Metnamebijdegeïntegreerde bestrijdingwordteenmaximaalgebruikvankennisgepretendeerd,
waarbijookhetlangeretermijn-effectvanbestrijdingssystemenwordt betrokken(residuen bodemherbiciden,veranderingen samenstelling onkruidvegetatie).
Regelmatig wordt gewezen op de noodzaak meer kennis te vergaren over de ecologie van de
onkruiden,demanierwaaropendematewaarinonkruidenencultuurplantenelkaarbeïnvloedenen
de invloedvancultuurmaatregelenhierop.Hetspreektvoorzichdaterbehoefte isaanuitgebreide
informatie over de effectiviteit endetoepasbaarheid van bestrijdingsmaatregelen.
Hetisechterzeerdevraagofdebestaandeofdevergaarbare kennisvoldoende benutwordt bijde
huidigebeslismethodiek.Veelalwordtimmersgehandeldvanuitgevoelofgewoonte.Vreemdisdit
niet,omdat hetverzamelen enordenenvande benodigde kennis zotijdrovend is,dat de periode
waarin de beslissing moet worden genomen wellicht verstreken isvoor deze klus geklaard is.
De complexheid van de materie en de slechte toegankelijkheid van gegevensbestanden zijn
hiervan belangrijke oorzaken.
Computerprogramma's
Het werken met computerprogramma's maakt het mogelijk kennis snel en volledig te benutten,
zonderdatditvoordegebruikerveelinspanningmetzichmeebrengt.Hijhoeftnamelijk slechtseen
aantaleenvoudigevragendiedecomputerhemstelt,tebeantwoorden.Hetantwoordopeenvraag
isjaofnee,eengetalofeenletter.Alseengebruikerwilwetenwaaromdevraagwordtgesteld,kan
hijachtergrondinformatie krijgen door bijvoorbeeld een"?"tetypen.
Het PAGVwerkt momenteel aandrietypen programma's:
a.programma's voor eencomplete geleide onkruidbestrijding ingewassen;
b. programma's die behulpzaam zijn bij het kiezenvanherbiciden;
c. programma's die bedrijfssystemen toetsen op huntechnische haalbaarheid (in onkruidkundig
opzicht).
Programma'svooreencomplete geleide onkruidbestrijding ingewassen.
Een systeem van geleide bestrijding is vooral interessant, wanneer bestrijding in meerdere
gewasstadia mogelijk isener meerdere bestrijdingsmethodenzijn.Zowel hettijdstipvanbestrijdingalsookdekeuzevandemethodekunnenimmersgeoptimaliseerdworden.Indezeprogramma's is kennis verwerkt van de schadelijkheid van de onkruidvegetatie voor gewas en voor de
volggewassen. Eenvoudige waarnemingsmethodieken zijn ontwikkeld om de grootte ensamenstelling van de onkruidvegetatie te bepalen. Met de specifieke bedrijfsomstandigheden wordt
rekeninggehoudenendegegevensvaneenperceelwordenopgeslagen inhetgeheugen.Voorde
wintertarweensuikerbietenzijndeprogramma's praktijkgereed(resp.COTenCOS,ComputerprogrammaOnkruidbestrijding Tarwe resp.Suikerbieten).Jaarlijkszullendeze programma's moeten
worden bijgesteld.Het isde bedoeling deze programma's later intepassen inteeltbegeleidingssystemen.
Programma'sdie behulpzaamzijn bij hetkiezen vanherbiciden.
Alseentelerbestrijding nodigacht,kanhijvaakkiezenuitmeerdereherbicidenofcombinatiesvan
herbiciden.Omdatelkherbicideeeneigenwerkingsspectrumheeftenspecifiekevoor-ennadelen,
isdekeuzemoeilijk.HetprogrammaRAP(ReceptAutomatiseringsProgramma)zoektderelevante
gegevens snel op en presenteert ze overzichtelijk. Desgewenst wordt achtergrondinformatie
verstrekt. Momenteel kandit programmagebruikt worden bijdeonkruidbestrijding inwintertarwe,
suikerbieten,aardappelenenstamslabonen.DePDwerktaandedatabestandenvoormaïsenuien.
Telerszijnopvallendenthousiast overdit programma.Hetcreërenvandatabestandenvoor andere
gewassen lijkt het meeste op zijn plaats bij de PD of het CAD Gewasbescherming. Het is erg
eenvoudig dit programma ook geschikt te maken voor de receptvoorlichting met betrekking tot
andere gebieden vande gewasbescherming.
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Programma's die bedrijfssystemen toetsen op hun technische haalbaarheid (in onkruidkundig
opzicht)
Onkruiden kunnen de haalbaarheid van bedrijfssystemen beperken.Zokan ineen bouwplan met
uitsluitend rooivruchten kleefkruid zichzodanig uitbreiden,datde bestrijding ervanzoveeltijd en
geld gaat kosten,datde rentabiliteit ingevaar komt.
Het programma KLEPOP (Kleefkruidpopulatica) biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de
technische haalbaarheidvanbedrijfssystementenaanzienvankleefkruid.Bijrisicovolle systemen
kunnenvitalepuntengemakkelijk wordenopgespoord.Hetlijktzeerwelmogelijk ookvoor andere
probleemonkruiden,zoals aardappelopslag en knolcyperus,eendergelijk programmatemaken.
Alleprogramma'szijninprincipegeschiktvoordemicrocomputer. Hetdraaienvandeprogramma's
(eventueelviaeenmicrocomputer) op eencentralecomputer biedt hetvoordeel vande mogelijkheidtot evaluatie.
Gevolgen
Deintroductievandecomputerzalvoordetelereenbeterebenuttingvankennisendaardooreen
efficiëntere bedrijfsvoeringtotgevolg hebben.Degevolgen blijvenechterniettotdeteler beperkt.
Zo zal de voorlichtingsdienst zijn activiteiten deels zien verschuiven van receptvoorlichting naar
meer vormende voorlichting. Deteler zal immers het waarom willen weten van de vragen die de
computer hem stelt. Ook de vormende voorlichting kan echter voor een deel door de computer
verzorgd worden.
Het is overigens waarschijnlijk, dat het doorspelen van kennis met behulp van de computer
commercieel interessantwordt,waardoorerookindeakker-entuinbouweenzekere privatisering
vandevoorlichting gaat plaatsvinden.
Voorhetonderzoek ishetbelangrijkstegevolg,datnauwkeurigerdantotnutoeaangegevenwordt
waardehiatenindekennisliggen.Degroterekansdatverworvenkennisookgebruiktgaatworden,
voorkomt menigefrustratie.
Totslot
Deintroductievannieuwedingenontmoetweerstand,aangezienaanpassingen indenken,handelenenorganisatie geëistworden.
Devoordelen,eenefficiëntere bedrijfsvoeringeneenverantwoordgebruikvan bestrijdingsmiddelen, zijn zó groot, dat een spoedige introductie van geleide onkruidbestrijding per computer
verwachtmagworden.DeministervanLandbouwenVisserijstimuleertdaaromdezeontwikkeling.
Overigens zal het gebruik van de computer op het landbouwbedrijf niet beperkt blijven tot de
gewasbescherming.Anderetechnischeenbedrijfseconomische programma'szullenbeschikbaar
komen en zowel voor de perceelsadministratie als de boekhouding op de computer gebruikt
worden.

Stikstofbemesting bijspinazie inrelatie tot opbrengst en
nitraatgehalte
HetMinisterievanVolksgezondheidsteltzichophetstandpuntdat,zolangnieteenduidigbewezen
isdatnitraatindevoedingnietschadelijkisvoordegezondheid,denitraatconsumptiebeperktmoet
worden. Vandaar dat men gemeend heeft die gewassen, die over het algemeen een hoog
nitraatgehalte en een hoog consumptie-aandeel hebben, te binden aan een wettelijk bepaalde
grenswaarde voor het nitraatgehalte.
Met ingang van 1 oktober 1982 is een wettelijke grenswaarde van kracht geworden voor een
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maximumnitraatgehaltevanspinazie,sla,enandijviegeteeld indevollegrond.Degrenswaarde is
vastgesteldop4000mgN0 3 /kgversprodukt.Geleidelijkzaldezewaardeverlaagdmoetenworden
tot 2500mg N0 3 /kg vers produkt.
Op grond van een oriënterend onderzoek naar de relatie tussen de stikstofbemesting en het
nitraatgehalte van spinazie in 1980, werd in het Jaarverslag 1980 van het PAGV de voorlopige
conclusiegetrokken,dateenbodemvoorraad(N-mineraal + bemesting)van180à200kgN/haop
rivier- en zeekleigronden de juiste stikstofhoeveelheid zou zijn om een hoge opbrengst en een
beneden de grenswaarde liggend nitraatgehalte te realiseren. Als kanttekening werd daarbij
opgemerktdatdezeconclusieslechtsbetrekkinghadopderesultatenvanhetvoorjaar 1980;verder
onderzoek zou moeten uitwijzen ofditvoorvolgendejarenenseizoenen bevestigd konworden.
Ditvervolg-onderzoek isin1981vanstartgegaanenindedaaropvolgendejarenzijninsamenwerking methet Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid ende Landbouwhogeschool,vakgroep Bodemkunde en Plantenvoeding een groot aantalstikstoftrappenproefvelden bij spinazieaangelegd.
In1981,1982en1983zijnstikstoftrappenproeven aangelegd opverschillende grondsoorten enin
verschillendejaargetijden.Alle proefvelden bestonden uitvierherhalingen metdaarindestikstoftrappen0-35-70-140-280kgN/ha.Elkobjectwerdmetdezeisgemaaidvoordeopbrengstbepaling.
Uitiederobject iseenmonster getrokkenomdedrogestof enhetnitraatgehaltetebepalen.Bijhet
beginvandeteeltwerdhetN-mineraalgehaltevandegrondbepaaldindelagen0-30,30-60en60-90
cm.Aanheteindvandeteeltgebeurdedatindeobjectendie0,140en280kgN/ha als bemesting
haddengekregen.Samenmet12proefveldenuit1980,aangelegdenverwerktdoorhetInstituutvoor
Bodemvruchtbaarheid, konden inde loopvan 1983de resultatenvan intotaal53stikstoftrappenproefvelden met spinazie verwerkt worden. Deresultatenvan het onderzoek in 1983zijn nog niet
verwerkt.
Vandeklei-enzavelgrondenzijntotnutoe23proevenmetstikstoftrappenverwerkt metvoorjaarsenzomerteeltenvanspinazie. Deresultatenvanditonderzoek zijnweergegeven inafbeelding 13.

Tabel 13. Voorlopig stikstofbemestingsadvies voor de teelt van conserven-spinazie in de
vollegrond.

grondsoort

groeiseizoen

aan te bevelen N-voorraad* vóór aanvang teelt
in kg/ha bij streefwaarde
gemiddeld N03-gehalte
van hetverseproduktvan :
2000 mg/kg

2500 mg/kg

te verwachten i oogstderving (gemiddeld) bij
streefwaarde <gemiddeld
NOg-gehaltevan het
verse produkt van :
2000 mg/kg

%

2500 mg/kg

klei
klei
zand

voorjaar/zomer
najaar
voorjaar/zomer11

300
225
250

375
300
300

0
4
13

%
2
0
6

zand
zand

najaar2'
voorjaar/zomer3'

200
140

250
190

14
12

6
5

*' N-voorraad = N-min. 0-60 cm + N-gift, kg/ha
11
met uitzondering van de n.o.-zandgronden
21
alleen voor de n.o.-zandgronden (4 proefvelden)
3)
alleen voor de n.o.-zandgronden (5 proefvelden)
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opbrengst in%
van hoogste verkregen
100
90
80

'i/. '

70
60(50
40 h
30
20
500

600

N-voorraad 0-60
kg/ha

1000

23 proefvelden
* No
• N, 35 kg/ha
* N 2 70 „
* N 3 140 „
» N 4 280 „

2000

3000
mg/kg N0 3 - in vers produkt

Afb. 13. Verband tussen nitraatgehalte, N-voorraad en oogstderving bij industrie-spinazie in
voorjaar en zomer, op klei enzavel.
Vande voorjaars- en najaarszomerteeltvan spinazie op zandzijn tot nutoe de gegevens van 10
proefvelden beschikbaar,waarvanderesultaten grafischzijnverwerkt inafbeelding 14.Denajaarsteeltenopkleienzand,endevoorjaars/zomer/najaarsteeltenopdenoordoostelijke zandgronden
zijn door het geringe aantal proefvelden nog niet grafisch verwerkt. Voor de opstelling van het
voorlopige bemestingsadvies, tabel 13,zijn de gegevens van deze teelten geprojecteerd op de
resultaten van de afbeeldingen 13 en 14. Hierbij is voor wat betreft de interpretatie van de
bodemvoorraad stikstof van de najaarsteelten, ingeschat wat de nalevering van stikstof uit de
voorafgaande teelt kanzijn. Devoorjaarsteelt op de noordoostelijke zandgronden is min of meer
ingepast bij de resultaten vandevoorjaarsproeven opzandgrond.
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opbrengst m%van
hoogste verkregen

o *

•

4589 4421 4368

Afb. 14. Verband tussen nitraatgehalte, N-voorraad en oogstderving bij industrie-spinazie in
voorjaar en zomer op zand.

In1983is de nadruk van hetonderzoek gelegd op deverhogingvande betrouwbaarheid vanhet
stikstofbemestingsadviesopzandgronden.Eénvandeproblemenis,datjuistopditsoort gronden
vaak met grote hoeveelheden organische mest bemest wordt, hetgeen de voorspelling van een
goede stikstofbemesting bemoeilijkt.Eenanderprobleem is,datbijhetstrevennaarverlagingvan
hetnitraatgehalte,verminderingvanN-bemesting opdezegrondendirecteenflinke opbrengstdervingtot gevolg heeft(tabel 13).
Eenvan de punten die bij de verwerking vande resultaten vande jaren 1980en 1981 naarvoren
kwam,wasdegrotevariabiliteitvanhetnitraatgehalte indespinazie(IBNota106,bijlageIV).Ervan
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range
N0 3 -mg/kg vers produl
4000-

•

••

;_
3500-

•*

•

/*

3000-

••
.

2500-

.
2000-

••

• ••
•
•
• •••••
.•• •
..•*

*•

•

•'
•

•

••*•

1500 -

•

•

1000 -

500-

• •* *••
•••r•• •

*••••

î •••i •

0

i

i

i

i

i

i

i
i
3500
4000
gem. NOj-mg/kg vers produkl

Afb.15. Verbandtussen laagsteenhoogstenitraatgehaltevanspinazieperbemestingstrapvan
vier herhalingen enhetgemiddelde N03-gehalte van deze vier herhalingen (oogstjaar 1981).
uitgaandedatderesultatenvandemonsterssteekproevenzijnuiteennormaleverdeling,datwordt
gerekendmeteenvariatiecoëfficientvan20-25%bijeenniveauvan1500-2500mgnitraat/kg,endat
1%vandemonstersdegrensvan2500mg/kgmagoverschrijden,volgtuitdeverkregen resultaten
datmenhetnatestrevengemiddelde nitraatgehalte dienttestellenop1600-1700mg/kg(afb.15).
Bij hogere streefgehalten zullenteveel partijen boven degrenswaarde liggen.Ditalles heefttot
gevolgdat,indiendewettelijkegrenswaardeop2500mg/kgversproduktwordtgesteld,errekening
mee moet worden gehouden datdeopbrengstdervingen op klei enzand bijdevoorjaars- en
zomerteeltenrespectievelijk ±10% en ±25%gaanbedragen.
Mede opgrond vanhetfeit, datdeverhouding tussen hetnitraatgehalte van de bladschijfvan
spinazie zich verhoudt tothetnitraatgehalte vande bladsteel als ± 1 :5à7,isop hetPAGV
oriënterend onderzochtofhetmogelijk,ishetnitraatgehaltevanspinazietebeïnvloedendooreen
variatieindemaaihoogte.Hetonderzoek isuitgevoerdineenstikstoftrappenproef metspinaziedie
in vier herhalingen wasaangelegd. Twee herhalingen zijn op4cmhoogte boven hetmaaiveld
afgemaaid,entwee herhalingen op4,8en 12cm hoogte,afhankelijk vandeontwikkeling van het
gewas.
Uit deresultaten intabel 14blijkt in hoeverre hetdoel vandeze handeling bereikt is,namelijk
verhogingvanhet percentage blad,endaarmeeverlagingvanhetnitraatgehaltevanhet geoogste
produkt.
Hetopbrengstverlies doorhogertemaaienbedraagt gemiddeldvoordedriehoogste stikstoftrappen27%.Daarbijstijgthetbladpercentagevangemiddeld63%naar78%enhetnitraatgehaltewordt
metgemiddeld 19%verlaagd.Naderonderzoek zalmoetenuitwijzenoferpraktisch perspectief in
deze handelswijzezitvoorwatbetreft het beperkenvanhetnitraatgehaltevanconservenspinazie.
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Tabel 14. Resultaten spinazie-oogst6-10-1982van PAGV745,bij laag(L)en hoog(H)maaien.

kg N/ha

N1
0

N2
70

N3
140

N4
210

N5
280

gemiddeld
N3, N4, N5

opbrengst
(kg/are)

L
H

116
116

158
140

238
161

254
193

265
197

252
184

percentage
blad (%)

L
H

85
81

75
79

63
80

63
75

63
79

63
78

maaihoogte
(cm boven mv)

L
H

4
4

4
8

4
12

4
12

4
12

-

nitraat
(mg/kg vers)

L
H

204
626

664
708

2306
1852

3124
2801

4107
3094

3179
2582

Snijmaïs incontinuteelt bijverschillende behandelingvandebodem
Continuteeltvanmaïshoeftbijeengoedeteelttechniek nauwelijkstotlagereopbrengstenteleiden.
Indepraktijk heeftmenechterdeervaring,datdeopbrengstvanmaïsbijcontinuteelt opdenduur
aanzienlijkterugloopt. Deoorzakenvandezedalingvandeproduktiezoudenkunnenliggenineen
toenamevandeonkruidproblemen,eenonjuistehoofdgrondbewerkingendeachteruitgangvande
bodemstructuur, alsgevolgvandewijzewaaropvanaf de oogst tot aande hoofdgrondbewerking
metdebodemwordtomgesprongen(geenstoppelbewerking,berijdenmetzwaremachinesonder
ongunstige omstandigheden). Eind 1982is het PAGV,insamenwerking met het ICW,onderzoek
begonnennaardeinvloedvanviersystemenvanbodembehandelingtussenoogstenhoofdgrondbewerking opde opbrengst vansnijmaïs in continuteelt.
Hetonderzoekisuitgevoerdoptweebodemtypen:een75cmdiepgewoeldeenkeerdgrond("hoog
endroog")eneen beekeerdgrond ("laagennat").
Erzijnvier behandelingen vergeleken, namelijk:
A.Zwaarverdichten,halfapril ploegen met vorenpakker.
B. Matigverdichten,halfapril ploegen met vorenpakker.
C.Gecontroleerd berijden,halfapril ploegen met vorenpakker.
D. Gecontroleerd berijden + groenbemester eneindfebruari ploegen.
DeverdichtingvandeobjectenAenBisbereiktdoorwielaanwielberijdenmetdrijfmesttanksvan
resp.6en2tonwiellast.Hiermeewordt beoogd ineenkorttijdsbestek desituatietebereiken,die
ontstaat naeenaantaljaren kris-kras berijdenvaneenmaïsperceel.Danblijkt namelijk de bodem
volveldsverdichttezijn.
Object Avertegenwoordigt eenzeer slechte praktijkwerkwijze,dieongetwijfeldtot opbrengstderving zal leiden.De objecten C en Dzijn teeltsystemen die goede opbrengsten mogelijk moeten
maken. Object Bneemt eentussenpositie in.
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Resultaten enkeerdgrond
Kortnaberijden is indewinter met behulpvan ringmonsters(100cm3)devolumieke dichtheid en
deverzadigde waterdoorlatendheid (K)bepaald,zietabel 15.Halfjuni 1983is met behulpvan een
penetrometermeteenconusmeteentophoekvan30°deindringingsweerstand(IW)bepaald.Deze
is samen metde eerder genoemde bodemfysische grootheden intabel 15vermeld.
Tabel 15. Bodemfysiche grootheden van de met 12ton aslast beredenvelden (A),4ton aslast
bereden velden (B) en de gecontroleerd bereden velden (C);enkeerd.

porie fractie cm 3 /cm 3
dichtheid g/cm 3
IW MPa 16-6-1983
K
M/dag

0,378
1,62
4,64
0,25

45 cm
-mv

B

C

0,400
1,57
2,67
0,40

0,404
1,56
1,90
0,49

Ophetbloeitijdstip(22juli)istussentijds geoogst enzijnwortelopnamengemaaktvaneenA-,een
B-eneenC-veld.Debeworteling ophetA-object gingtot40cmdiepte;opBwasdat55cmenop
C 130 cm.
Duidelijk blijkt,datdeverdichting debeworteling sterk heeft beïnvloed.Onderdewortelgrenswas
telkensvolopvochtaanwezig.Geziendebodemfysischewaardenintabel15ishetaannemelijk,dat
de beworteling op de A-velden en de B-velden gehinderd wordt door de grote dichtheid. Hier
komen kennelijk weinig of geen voor voor wortels toegankelijke macroporiën voor. Deze
onvoldoende beworteling en hetdaarmee gepaard gaande vochtgebrek gingenzeerten koste
van de bovengrondse groei.
Intabel 16zijn de gewasopbrengsten op deenkeerdgrond weergegeven.

Tabel 16. Ds-opbrengst en ds%op twee oogstdata; enkeerdgrond.

A. zwaar verdicht
B. matig verdicht
C. gecontroleerd bereden
D. groenbemester + vroeg ploegen

22 juli 1983

26 september 1983

ds%

ton ds/ha

ds%

ton ds/ha

15,5
15,1
14,2
14,0

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

45,1
35,4
35,2
35,1

11,9
15,9
17,6
17,3

Resultaten beekeerdgrond
Indezeproefzijndezelfdebodemwaarnemingenverrichtalsindeproefopenkeerdgrond.Metname
de beïnvloeding van de verzadigde waterdoorlatendheid (afb. 16) en daarmee van de drainageeigenschappen was spectaculair.
Opde beidevolvelds bereden objecten is indelaag0-60 cmdeverzadigde waterdoorlatendheid
aanzienlijkteruggelopen.Ditresulteerde ineenenormepiasvorming inhetvoorjaar 1983.Op3juni
isperobjectdeoppervlaktediemetwaterbedektwas,opgenomen.DitwasvoordeobjectenA,B,
C en Drespectievelijk 23,5,0en0%. Pasop9juni werden deA-, B- enC-veldengeploegd.Het
D-object was alop9maart geploegd.
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A= volvelds met 12ton aslast bereden
B= volvelds met 4 ton aslast bereden
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Afb.16. De verzadigde waterdoorlatendheid van de verschillende bodemlagen op PAGV 809,
beekeerdgrond,Heino.

Direct nahet ploegen injuniwerden alleobjecten ingezaaid.DeC-enD-objectenhaddeneerder
kunnenworden gezaaid,maar erisgekozenvoor éénzaaidatumomzaaitijdeffecten uittesluiten.
Alsgevolgvande late inzaaiendedrogezomer ontstond geenwateroverlast voor hetgewas.Op
deze beekeerdgrondzaldekansopwateroverlast nazware berijdingdegrootste risico-factorzijn.
Deverschillen ingroeienontwikkeling vanhetgewaswarenhierdanookveelmindergrootdanin
de proef op de enkeerdgrond.
Intabel 17zijn degewasopbrengsten weergegeven.
Tabel 17. Ds-opbrengst en ds%op twee oogstdata; beekeerdgrond.

A. zwaar verdicht
B. matig verdicht
C. gecontroleerd bereden
D. groenbemester + vroeg ploegen

23 augustus

27 oktober

ds%

ton ds/ha

ds%

ton ds/ha

14.8
15,3
14.9
15,3

8,3
8,9
9,9
8,7

30,8
29,2
29,5
30,8

12,9
12,6
13,9
12,7

Conclusies
Uitderesultatenvanheteersteonderzoeksjaar,datbovendienwatbetrefttemperatuursverloopen
neerslagverdeling zeer uitzonderlijk was, kunnen uiteraard geen harde conclusies getrokken
worden.Welverdienen enkele opvallende uitkomsten nader commentaar.
Enkeerdgrond
- Opvallend was,dat op de enkeerdgrond het object C(gecontroleerd berijden) vlak onder de
bouwvoor toch een vrij hoge dichtheid heeft. Dezeverdichting is mogelijk ontstaan,doordat het
perceel na het diep losmaken volvelds is aangereden met dubbellucht, om de grond weer wat
draagkrachtigertemaken.Degewasreactie isopdeenkeerdgrond zeersterk.Ditkangrotendeels
verklaardworden uitdezeerdroge weersomstandigheden inhetgroeiseizoen van1983.
DeverschillenindeopbrengstentussendeobjectenA,BenCcorresponderenmetdeverschillen
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indichtheid en bewortelingsdiepte op dezeobjecten.
- Het verschil in bewortelingsdiepte tussen het A- en het C-object, 80 cm, komt overeen met
100-120mmbeschikbaarvocht. Meteenproduktie-efficiëntie van40kgds/mm(efficiëntievanhet
C-object)zoueenverschilvan120mmvocht4800kgdsopbrengstreductie kunnenverklaren.De
restvanhetverschil ineindopbrengst(± 900kgds)zouveroorzaaktkunnenzijndoorhetfeitdatde
neerslagvanseptember nauwelijks heeft bijgedragenaaneenhogere produktievanhet A-object,
omdat hetgewas toen praktisch geen groen blad meerhad.
- Deeindopbrengst van object B ligt dichter bij die van object Cen Ddan bij die van A. Het is
waarschijnlijk datdebewortelingvanditobjectdieper isgegaandanuitdewortelopnamevaneind
juli blijkt.
- Tussen de objecten C en D is nauwelijks verschil in opbrengst. Van een voordeel van vroeg
ploegen(grotervochtbergend vermogen) isditjaarniets gebleken.
Beekeerdgrond
- Debeekeerdgrond,dievannatureonderdebouwvooralzeerdichtis,blijktopdeA-enB-velden
nog wat verder verdicht te zijn. Dit heeft met name enorme consequenties voor de verzadigde
waterdoorlatendheid.Alsgevolgdaarvanblevendezeobjecten(vooralA)zeerlangtenatenkonpas
laat(juni)gezaaidworden.
- WanneerwedeopbrengstenvandeobjectenAenBvergelijken metdievanhetC-object,blijkt
datzowelAalsBtelijdenhebbengehadvandewijzewaaropmetdebodemisomgesprongen.De
opbrengst vanobject Dblijft echter ook achter;hiervoor isgeenverklaring gevonden.
- Bijde beoordelingvandeopbrengsten moetworden bedacht datde proefzeer laatisgezaaid.
Wanneerelkobjectgezaaidzouzijnzodradebodemtoestandopdatobjecthettoeliet,danzouden
deopbrengstverschillentussendeobjectenAenBenerzijdsenCenDanderzijdsongetwijfeldveel
groterzijngeworden.
Voortzettingvanhet onderzoek
In1984zullennogtweesoortgelijkeproevenwordenaangelegd,namelijkopeenenkeerdgrondmet
eenhogerhumusgehalte(stabieler)enopeenveldpodzol metgrondwaterinvloed.Indezenieuwe
proeven isook devariantjaarlijks losmakentot ± 45cmopgenomen.Opdeproefvelden meteen
ondiepegrondwaterstandzaldemogelijkheidvantweezaaitijdenwordenopgenomen(perobject
zodradebodemtoestandvanhetbetreffendeobjectdittoelaat,enalleobjectentegelijkwanneerhet
natsteobject gezaaid kanworden).

Bietecysteaaltjes inspruitkool
Hoewelreedslangbekendisdatspruitkooleenwaardplantisvanhetbietecysteaaltje,werdtotvoor
kort inde praktijk aangenomendat(geplante)spruitkool geenschade ondervondvanditaaltje.Er
werd namelijk inhetveld geen pleksgewijs voorkomende slechte groeivandit gewas waargenomen. Dat er wel degelijk sprake kan zijn van schade, bleek uit grondmonsteronderzoek van
praktijkpercelen en uit proeven. Uit het grondmonsteronderzoek kwam naar voren, dat in oude
teeltgebieden waar gedurende lange tijd (zeer) frequent waardplanten zijn geteeld, per perceel
meestaléénegale,vaakhogedichtheidvanhetbietecysteaaltje voorkwam.Ditverklaartwaaromin
de meeste gevallen geen pleksgewijze slechte groei kon worden waargenomen. Pleksgewijze
slechtegroeiwordtalleenwaargenomenwanneeropeenperceelslechtsopenkeleplekkenzware
besmettingenvoorkomen.Deschadeoppraktijkpercelenmetoveraleenzelfdehoeveelheidaaltjes
valt niet op,omdat degroeiremming op hetgeheleveldevengroot is.
Hetbovenstaande heeft betrekkingop(uit)geplante kool,dus inhetalgemeenop plantenmeteen
wortelstelsel vanenige omvang.Wanneer spruitkool echterter plaatsewordt gezaaidop eenmet
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bietecysteaaltjes besmet perceel, ligt de zaak iets anders. In dat geval tasten de aaltjes de
kiemplantenaan.Afhankelijk van uitwendige omstandigheden enzaaitijd kangrote wegval optreden,terwijlookeenzodanigegroeivertragingvandeoverblijvende plantenkanvoorkomen,dateen
aanzienlijke oogstreductie kanontstaan.
Opzetvandeveldproeven
Om nategaanof bij geplante spruitkool op een met bietecysteaaltjes besmet perceel inderdaad
schadeoptreedtenhoedezeschadekanwordenvoorkomen,zijndelaatstejareninhetzuidwesten
vanNederlandenkeleveldproevenuitgevoerd.Hetgingindezeproevennietzozeeromhetbepalen
van het verband tussen de beginbesmetting vóór het planten en de opbrengst van het gewas.
Belangrijker was de vraag of het door toediening van systemische nematiciden (granulaten)
mogelijkwasminderopbrengstdervingteverkrijgen.Hetonderzoekiszowelgedaanbijvroege('80
en '81)als bij late ('82) teelt van spruitkool. Hierbij is gelet op de invloed van de middelen op de
opbrengst enopdevermenigvuldiging vandeaaltjesophetgewas.Deproevenzijnuitgevoerdop
zeerzwaarbesmettepercelenmetgemiddeldresp.4400,6500en6000eierenper100mlgrond.Het
slibgehaltevandezepercelenwasresp.46,20en20%.Deindezeproevengebruikterassenwaren
Cor Valiant, Titurel en Cavelier. De onderzochte middelen waren aldicarb (Temik 10 G),oxamyl
(Vydate 10G),ethoprofos (Mocap 10G)encarbofuran (Curater 5G).Vanwege de minder goede
resultaten van de twee laatstgenoemde middelen wat betreft opbrengst en/of aaltjesbestrijding,
gaanweverderalleeninopderesultatenvanaldicarbenoxamyl.Kortvoorhetplanten(halfapril'80
en'81eneindmei'82)zijndemiddelenvolveldstoegediendenmetderotorkopegingewerkttoteen
diepte van circa 15 cm. Behalve de volveldstoepassingen is in 1982 ook een rijenbehandeling
uitgevoerd. Om de ontwikkeling van de bovenste spruiten en een gelijkmatige spruitzetting te
bevorderen,is inde proeven metvroege spruitkool eenvoorpluk uitgevoerd,waarbij de planten
tevens werden getopt.
Resultaten
Deresultatenbetreffendedeinvloedvandeverschillendemiddeleninverschillendedoseringenop
de opbrengst van spruiten zijn kort samengevat intabel 18.
Uitdezetabel isaftelezen,datallebehandelingen eenmeeropbrengst tenopzichtevanonbehandeld hebben gegeven.Dezebedroeg indeopeenvolgende proeven resp.12tot 19%,15tot28%
en 6tot 20%. Inde proeven met vroege spruitkool werden de grootste verschillen in opbrengst
geconstateerd bij de voorpluk. Op het moment van plukken waren de onderste spruiten op de
behandeldeveldjesduidelijkverderinontwikkelingdanopdeonbehandeldeveldjes.Waarin1982
een rijenbehandeling wastoegepast, blevendeopbrengsten duidelijk achtertenopzichte vande
volveldsbehandelingen.Ookmetdevloeibareformulering(Vydate25%),mitsvolveldstoegediend,
werd indeze proef quaopbrengst eengoed resultaatverkregen.
Behalve de opbrengst bij de verschillende behandelingen is ook de vermenigvuldiging van het
bietecysteaaltje bepaald.Deresultatenzijnvermeld intabel 19.Wezienhierdatdebietecysteaaltjespopulatiein1980nagenoeggelijkisgebleven,maarindebeideanderejarenbijallevolveldsbehandelingen is afgenomen,terwijl bij de rijenbehandelingen een lichte toename vande dichtheid
werdgeconstateerd.Devermenigvuldiging vandeaaltjes op hetonbehandelde objectwas inalle
jaren vrij gering, nl. 1,9; 1,6 en 1,6x. Dit komt omdat de vermenigvuldiging afhankelijk is van de
begindichtheid: hoe hoger deze begindichtheid, hoe geringer de vermenigvuldiging. In onze
proevenwasdezebegindichtheid hoog,nl.4400,6500en6000per100mlgrond.Hetgroteverschil
invermenigvuldiging opde behandelde veldjes tussen de proef in'80enerzijds ende proevenin
'81en '82anderzijds,kanmogelijk verklaardworden door hetverschil inzwaartevandegrond:in
'80 lag de proef op kleigrond met 46%afslibbare delen en in de beide andere jaren op lichte
zavelgrondmet20%afslibbaredelen.Ofdegevondenverschilleninvermenigvuldigingtewijtenzijn
aaneenverschil inactiviteitvandeaaltjes opdeverschillende grondsoorten,ofaaneenverschilin
werking van de gebruikte middelen op die grondsoorten, kan helaas niet uit de proeven worden
afgeleid.
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Tabel 18. Relatieve opbrengst van spruitkool na behandeling met systemische nematiciden.
objecten

volveldsbehandeling
Temik 10 G60 kg/ha
Temik 10 G30 kg/ha
Temik 10 G 15 kg/ha
Vydate 10 G 100 kg/ha
Vydate 10 G 50 kg/ha
Vydate 10 G 25 kg/ha
Vydate 25%20 l/ha

relatieve opbrengst
1980

1981

1982

114
112

128
116
116
126
115
115

120
119
111
115
115
109
114

119
112

rijenbehandeling
Vydate 10 G25 kg/ha
Vydate 25% 10 l/ha
Temik 10 G 10 kg/ha
onbehandeld

107
106
106
100
(= 25,7 t/ha)

100
(= 24,7 Vha)

100
(= 25,5 t/ha)

Tabel 19. Invloedvan behandelingen metsystemische nematiciden op de vermenigvuldiging
van bietecysteaaltjes op spruitkool.
objecten

volveldsbehandeling
Temik 10 G60 kg/ha
Temik 10 G30 kg/ha
Temik 10 G 15 kg/ha
Vydate 10 G 100 kg/ha
Vydate 10 G 50 kg/ha
Vydate 10 G 25 kg/ha
Vydate 25%20 l/ha

vermenigvuldig ingsfactor
1980

1981

1982

0,9
1,1

0,4
0,6
0,8
0,5
0,5
0,7

0,5
0,5
0,9
0,5
0,5
0,7
0,7

1,0
1,2

rijenbehandeling
Vydate 10 G25 kg/ha
Vydate 25% 10 l/ha
Temik 10 G 10 kg/ha
onbehandeld
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1,2
1,3
1,2
1,9

1,6

1,6

Omdatdeproevenzijnuitgevoerdopzwaartotzeerzwaarbesmette percelen,kangeen conclusie
worden getrokken overdetolerantiegrens, d.w.z. bijwelkedichtheid van hetaaltje schade begint
op te treden. Wel is het mogelijk uit de proefresultaten een globale schatting te maken van de
opbrengstderving. Onder de omstandigheden waaronder de proeven in 1980 t/m 1982 zijn
uitgevoerd, lijkt een opbrengstreductie tot circa 80%, ofwel een schade van 20% een juiste
schatting.Omdatdeminimumopbrengstechter(sterk)beïnvloedwordtdoor(weersomstandigheden, is hetraadzaamnietteabsoluut met dit cijferomtegaan.
Slotbeschouwing
Samenvattend kangezegdwordendatalleenmeteenvolveldstoepassing vanaldicarb enoxamyl
een goed effect op de opbrengst kan worden verkregen,terwijl de bietecysteaaltjespopulatie of
gelijk blijft ófzelfs afneemt. Eenrijentoepassing vandeze middelen heeft onvoldoende effect.
Mede naar aanleiding van de resultaten van bovenstaande proeven zijn de volgende middelen
toegelatenter bestrijding van bietecysteaaltjes inspruitkool:
- aldicarb:Temik 10Gineendosering van30kgperha
- oxamyl:Vydate 10Gineendosering van50kg perha
- oxamyl:Vydate25%ineen doseringvan20Iperha.
Alle middelen moetenvolvelds wordentoegediend en ingewerkt vlak vóór hetplanten.
Op grond van bovenstaande resultaten wordt geadviseerd een behandeling met de toegelaten
middelenzekeruittevoeren,alsuitgrondmonsteronderzoek isgeblekendathetperceelzeerzwaar
met bietecysteaaltjes is besmet(meer dan4000eieren + larven per 100mlgrond).Ofbij lichtere
besmettingen een behandeling met deze granulaten zinvol is,hangt vande omstandigheden af.
Onderzoek naar de effecten van granulaattoepassing bij lichte en matige besmettingen is nog
gaande.
Men dient zich altijd te realiseren dat de kosten die gemaakt moeten worden,(meer dan) goed
gemaakt moeten worden door de meeropbrengst die zo'n behandeling oplevert. De kosten van
behandelingzijnvoorbeidemiddelencaƒ 950,-perha.Bijeenmeeropbrengstvan1000kgperha
en een gemiddelde veilingprijs van ƒ 0,95 per kg zullen de kosten van middel en toepassing
ongeveer gedekt zijn. Alleen bij een hogere meeropbrengst zal een grondbehandeling met de
genoemde granulaten winstgevend zijn. Het probleem dat zich hierbij voordoet is,dat zowel de
grootte vande schade als ook de gemiddelde veilingprijs vanjaartotjaarsterk kunnenvariëren.
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Onderzoek in de Regio's
Deregionaleonderzoekcentra opzand-enveenkoloniale grondin
Noordoost-Nederland
Hetpraktijkonderzoek voordeakkerbouw meteenintensief bouwplan metfabrieksaardappelen in
Groningen,DrentheenOverijsselwordt uitgevoerd doordeStichting Interprovinciaal Onderzoekcentrumvoordeakkerbouwopzand-enveenkolonialegrondinMiddenoost-enNoordoost-Nederland.Dezestichtingexploiteertdrieproefboerderijen:voorhetzandgebied"Kooijenburg"teRolde,
voor het"oude"veenkoloniale gebied de "GeertVeenhuizenhoeve" te Borgercompagnie envoor
het"jonge"veenkoloniale gebied de"A.G.Mulderhoeve"te Emmercompascuum.Behalvedatde
drie proefboerderijen hun proefplan gericht hebben op de problematiek behorende bij hun
specifieke grondsoort, heeft de proefboerderij te Emmercompascuum zich met name gericht op
ander onderzoek, zoals het grote vruchtwisselingsonderzoek en het onderzoek naar voor deze
regio's meer onbekende teelten zoals hennep, vlas en vollegrondsgroentegewassen. (Op de
proeftuinvoordeglasgroenteteeltteSappemeervindtookonderzoekplaatsaanvollegrondsgroentegewassen.Coördinatievandit onderzoek gebeurt viadetuinbouwvoorlichtingsdienst.Teeltonderzoekbijmaïsvoorhetzandgebiedvindttevensplaatsopdeproefboerderijvoorderundveehouderijte Heino.)
Behalvedezedrieproefboerderijenvoordeakkerbouwexploiteert bovengenoemde stichtingook
hetLaboratoriumvoorBodemziekten,datzichmetnamebezighoudtmetpraktijkgerichtaardappelmoeheidsonderzoek, eninmindere matemetandereaardappelziektenzoalsrhizoctonia,verticilliumen bacterieziekten.
De drie proefboerderijen en het laboratorium vormen een zware financiële belasting voor dit
akkerbouwgebied.Vandaardatalgeruimetijddemogelijkheden zijnonderzocht omtoteenmeer
efficiënteexploitatietekomenviaconcentratievandedrieproefboerderijen.Ditplankwamin1983
ineenstroomversnelling,doordatplotselingdemogelijkheidwerdgebodenominhetkadervande
versnelde uitvoering van de "Herinrichting Oost-Groningen en Drents-Groningse Veenkoloniën"
eengrotesubsidieteverkrijgenvoordezeconcentratie.Eenplanwordt nuuitgewerkt,waarbijeen
nieuw onderzoekcentrum centraal in het fabrieksaardappeltelend gebied in de omgeving van
Valthermondzalwordengerealiseerd,meteenoppervlaktevan150ha(100haopdalgrond,meteen
dependancevan50hazandgrond).Ditgeheelzalondercentrale leidingworden geëxploiteerd en
het ligt in de bedoeling om, indien in 1984 de definitieve goedkeuring voor de subsidies wordt
verkregen, in 1985metde bouwvan hetnieuwe bedrijf te beginnen.
Ontwikkelingen indeakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt
Het areaal akkerbouwgewassen op zand- en veenkoloniale gronden in Noordoost-Nederland
bedraagt ca 136.000 ha (Groningse veenkoloniën 44.000 ha, Drentse veenkoloniën 33.000 ha,
Drentsezandgebied 49.000 haen Overijsselse veenkoloniën 10.000ha).Indien het areaalop het
Overijsselse zandgebied (27.000 ha),waarvoornamelijk snijmaïswordt geteeld,wordt meegerekend, bedraagt hettotale areaalca 163.000ha.
Hetveenkoloniale bouwplanwordt gekenmerkt doorzeerveelhakvruchten;globaal50%fabrieksaardappelen en25%suikerbieten.Door de lageopbrengsten vandeafgelopen drogejaren heeft
deaardappelzetmeelindustrie tekampengehadmetzwareonderbezettingsverliezen inhunfabrieken.DoordezefinanciëleproblemenvanAVEBEendezorgelijkeaardappelmoeheidssituatie daalt
hetareaalfabrieksaardappelen,enstaathetrendementvandezeteeltendaarmeehetvoortbestaan
vande meeste bedrijven onder zware druk.
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Vruchtwisselingsonderzoek en het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van aardappelmoeheidsbestrijdinghebbendaaromhogeprioriteit.Debelangstellingvoorminderbekendegewassen,
zoalserwten,bonen,graszaad,koolzaadenuienissterktoegenomen,waardoordeonderzoekbehoeftenaarhetoplossenvanteeltproblemenbijdezegewassen inhetgebiedgroot is.Aangezien
degemidddeldebedrijfsomvangvandeakkerbouwbedrijvenophetzandenindeveenkoloniënte
klein is,in Drenthe ca32 ha,denken veel boeren aaneen intensivering van hun bedrijf,door het
aantrekkenvaneentak(intensieve)veehouderijofdoorhettelenvanvollegrondsgroentegewassen,
zoalsspruitkool,preiofpeen.Afzetmogelijkhedenvoordezegewassenzijnmetnamedeveilingen
te Groningen en Kampen voor het binnenland en de afdeling Nieuw-Amsterdam van de veiling
Westland-Noord voor de exportkwaliteit.
Doorstroming van onderzoekresultaten
Deresultatenvanhetonderzoek vande proefboerderijen opzand-enveenkoloniale grondenhet
Laboratoriumvoor Bodemziektenworden iederjaargezamenlijk gepubliceerd indeserie"Onderzoek 19.."meteenoplagevanca8000exemplaren.Dezeuitgaveisbestemdvoordevoorlichting,
de onderzoekinstellingen inden lande ende praktijk in hetfabrieksaardappeltelend gebied.Alle
boeren die deze teelt bedrijven,krijgen dit boekwerk ieder jaartoegestuurd. Inde zomerperiode
bezoeken ca 3000 personen de drie proefboerderijen en in de winterperiode bespreken de
bedrijfsleiders de resultatenvande proevenvooralleverenigingenvoor bedrijfsvoorlichting inhet
zand- enveenkoloniale gebied.

Proefboerderij Kooijenburg
Dezwaartepunten vanhet regionale praktijkonderzoek inhetOostelijk Zandgebied open/of door
proefboerderij Kooijenburg liggen op het gebied van de bemesting (stikstof- en organische
bemesting) endevruchtwisseling (effectvansnijmaïs alsvoorvrucht) bijfabrieksaardappelen.De
droogte inde zomers van 1982envan 1983heeft de opbrengsten indeze jaren sterk beïnvloed.
Daaromishetergmoeilijkvandezwaartepunten(onderzoekprojecten) eengoedetussenstandte
geven.Vaneen onderzoek dat in beidejaren eenzelfde resultaat gaf, is onderstaand eenverkort
verslagopgenomen.Indienditvoorlopige resultaatdoormeeronderzoek wordt bevestigd,zijnde
consequenties vanbelangvoor devoortgangvaneengezonde aardappelteelt.
Onderzoeknaardeinvloedvandevoorbehandelingvanpootgoedophetzichtbaarwordenvan
bacterieziekten
In1982werden ineenproefduidelijkeverschillengeconstateerdtussen hetzichtbaarwordenvan
bacterieziekten bijwelennietvoorkiemenvanhetpootgoed.Ditwasbijdetoenbeproefde rassen
ElkanaenAstarte hetgeval.Bijvoorkiemen bleken meerzieke plantenzichtbaar danbij uitdecel
gepoteaardappelen,terwijldeaardappelenperrasuitdezelfdepartijkwamen.Opvallendwasook,
datderegelmaatvanhet"cel"pootgoedaanmerkelijkmindergoedwas;veelkleinereplantentussen
normaal ontwikkelde planten.
Met het doel om de proef in 1983 te vervolgen, werden de aardappelen zo goed mogelijk
geselecteerdopbacteriezieke plantenennadiengeklaptendoodgespoten.Erwerdenvierveldjes
gerooid om uitgangsmateriaal voor 1983tekrijgen:
1. Elkana- "cel":2,9%bacteriezieke planten uitgeselecteerd
2.Elkana-"voorkiemen":11,5%bacteriezieke planten uitgeselecteerd
3.Astarte -"cel": 1,9% bacteriezieke planten uitgeselecteerd
4.Astarte - "voorkiemen":15,4%bacteriezieke planten uitgeselecteerd
Vandituitgangsmateriaal werdeninnovember 1982knollennaarhetIPOgestuurdvooronderzoek
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op bacterieziekten. Het IPOkon ingeendervier partijenzwartbenigheid aantonen.
De indices voor stengelnatrot per 10knollen waren:Elkana "cel" index 0; Elkana "voorgekiemd"
index2;Astarte"cel"index 11 ;Astarte"voorgekiemd"index35.Dezebacterieziekte bleekduswel
aantoonbaaraanwezigtezijn;indevoorgekiemdepartijenmeerdanindenietvoorgekiemde("cel")
partijen.
In1983werd elkvandévier partijen uiteindelijk op drieverschillende manierenvoorgekiemd:
a)celbewaring; potenvanuit de cel
b)voorkiemengedurende langere tijd (zoals inde praktijk op Kooijenburg gebeurt). Deze poters
werden in de tweede helft van februari vanuit de mechanische koelcel (zonder topspruit) in de
geïsoleerde voorkiemruimte bij kunstlicht geplaatst.
c)voorkiemen naeenkortewarmtestoot.Dezepartijwerdvoordehelft indecelenvoor dehelftin
de mechanisch gekoelde cel bewaard. Dit pootgoed werd tussen 10 en 14 maart tot 18°C
opgewarmd en daarna buiten gezet. Op 21 maart werden deze partijen wegens de slechte
omstandigheden naarbinnengebrachtenverderbijkunstlichtvoorgekiemd.Dezemethodewasin
1982niet inde proef opgenomen enwordt derhalve inditverslag nietverder besproken.
Doorhet"late"voorjaarvan1983werddeproefop5meimetdehandgepoot.De"cel"aardappelen
hadden alle de ogen open, met hier en daar een topspruit. Eind mei waren de voorgekiemde
aardappelengoedbovengekomen.De"cel"aardappelenwarenduidelijkveellater.Ditverschilwas
halfjuni nogzichtbaar (gewasontwikkelingscijfers resp.gem.7,3en5,1).
Netalsin1982was hetopvallend,datde"cel"aardappelen eenonregelmatig gewasteziengaven
(meer open plaatsenenkleine planten).
Deproefwerd op4en26juli geselecteerd op bacteriezieke planten(waarschijnlijk stengelnatrot:
rotte stengeldelen,verwelkte kop,vaak inelkaargezakt).
Na de tweede selectie werd op 26juli het loof geklapt en op 4 augustus doodgespoten. Op 30
augustus zijn deAstarteveldjes gerooid,om daarmee in 1984hetonderzoek tevervolgen.
Eind november 1983 zijn bij de NAK in Assen van de Astarteveldjes knollen onderzocht op
bacterieziekten.Ingéénderzespartijenkonzwartbenigheidwordenaangetoond.Uithetonderzoek
naarde besmetting metstengelnatrot werden,vanwegehetniet beschikbaarzijnvan betrouwbaar
stengelnatrotserum,geen betrouwbare resultatenverkregen.
Intabel20overzichtzijnderesultatenvandeveldwaarnemingenvan1983samengevat (onderzoek
intweevoud,100planten/veldjes).
Tabel 20. Veldwaarnemingen aan Elkana en Astarte; 1983.
voorbehandeling
in 1982

Elkana-cel
Elkana-voorkiemen
Astarte-cel
Astarte-voorkiemen

% verwijderde
bacteriezieke
planten in 1982

voorbehandeling
in 1983

% verwijderde
bacteriezieke
planten in 1983

voorkiemen
cel
voorkiemen
cel
voorkiemen
cel
voorkiemen

1
0
0,5
0,5
8,5
0
2,5

Uitderesultatenvanbeidejarenblijkt dat,indienbacterieziekten (inditgevalstengelnatrot) ineen
partij pootgoed aanwezig zijn,de symptomen ervan bij(langdurig) voorkiemen vanhet pootgoed
meerzichtbaarinhetgewasnaarvorenkomendanbij"cel"gepoteaardappelen.Uithetvoorgekiem50

degewaszijndezezieke plantenteselecteren,waardoor de nateelt gezonder kanzijn. Denateelt
van"cel"gepote aardappelen,die hetvolgendejaarworden voorgekiemd,kandustegenvallen.
Opgemerkt moetworden datvandetwee beproefde partijen(rassen) hetbovenstaandevooral bij
de partij Astarte naar voren kwam. Bij de partij Elkana waren de verschillen minder duidelijk
aanwezig. Op basis van de resultaten kan niet worden geconcludeerd of er hierbij sprake isvan
rasverschillen.Hetisnietduidelijk inhoeverredeproefresultatendoordedrogeenhetezomersvan
1982en 1983zijn beïnvloed.
Samenvatting.- Inbeideproefjaren isgeconstateerd datuit,gedurendelangeretijd,voorgekiemd
pootgoed de bacteriezieke planten(volgens de Elisa-toetsen,inditgeval stengelnatrot) beterzijn
te selecteren dan uit niet (langdurig) voorgekiemd pootgoed. Er kan nietworden aangegeven in
hoeverre,doorvoortekiemen,besmette partijen schoon kunnenworden gemaakt.
Deproblemen rondhetveenkoloniale profiel
Nadat indertijd hethoogveenwasafgegraven,bleef dedalgrond over. Dezeverlaagde veengrond
wasopgebouwduitmeestaleenlaagvastveenofrestveen,waaropdebolsterlaagwasaangebracht.
Deze bolsterlaag moest verplicht achterblijven en was in feite de bovenste 50 cm van het
oorspronkelijke hoogveen.Vervolgenswerdhetzandafkomstiguitdegegravenwijkoverhetland
verdeeld engemengd metca 10cmvande bolster.
Opdezewijzeontstonddeveenkoloniale bouwvoor,ookwel"kunstbouwvoor" genoemd.Hetveen
indeondergrondwasvrijwelconstantverzadigdmetwaterendeedinfeitedienstalswaterreservoir.
Diepere beworteling vond slechts in geringe mate plaats en was ook niet nodig. De grond als
zodanig bleek zeer geschikt voor de teelt van fabrieksaardappelen. Door de toename van de
mechanisatie inde vijftiger jaren werd vergroting vande draagkracht van de grond noodzakelijk.
Vrijwel gelijktijdig verloren de wijken hun transportfunctie als afvoerkanaal van de produkten.
Geleidelijk werd door verlaging vanhetwijkpeil de grond drooggelegd. Inde oude veenkoloniën
kwamendaarnaalspoedig de nadelige gevolgenvande indragende ondergrond naarvoren.Het
veendroogdeirreversibel inenwerdinkortetijdvan"waterreservoir"toteenstorende,platigelaag
onder de bouwvoor.
Detoenemende mechanisatiehadtotgevolgdatdebouwvoor(aanvankelijk 12à15cmdik)steeds
dikker werd.Ditversluierde aanvankelijk de kwade gevolgen vanhet ingedroogde veen,maarde
veenlaagwerd door hetaanploegen vanveen steeds dunner.
Alsgevolgvandezestorende,ingedroogdeveenlaagendedrastischeverlagingvanhetwaterpeil
kwamen steeds meer droogteverschijnselen voor. Oude veenkoloniale grond werd daarom als
"versleten"betiteld.
Het onderzoek ter bestrijdingvandedroogtegevoeligheid
DeNederlandse HeideMijstarttein1962opdeGeertVeenhuizenhoeve metonderzoekwaarbijde
grond tot ruim één meter diepte werd geploegd. Naderhand volgden nog andere methoden van
bewerkingen. Uit onderzoek van het ICW bleek, dat voor de praktijk het mengwoelen van de
ondergrond als de best aanvaardbare grondverbeteringsmethode overbleef. Als vuistregel geldt
dat,wanneerhetwaternietmeerbijdeplantaanwezigis,doormengwoelendewortels bijhetwater
moeten worden gebracht. De bewortelingsmogelijkheid van de gewassen werd door het ruw
mengenvanhetresterendeveenlaagje methetzandsterkverbeterd.Deverkregen opbrengstverhogingenwaren 10a12%,inhet beginzelfs met uitschieters tot40%. Dezeresultaten hebbener
toegeleid,datsindsdienduizendenhavoornamelijkoudeveenkolonialegrondzijngemengwoeld.
Naeenreeksvanjaren(8à10jaar)blekendeaanvankelijkeopbrengstvermeerderingen,verkregen
doormengwoelenterugtelopen.OnderzoekvanhetICWtoondeaan,datdegrondvooralindelaag
van40-60cmverdichtingenvertoonde.Door hetgeringe luchtvolume stagneerdedewortelgroei.
Door de grond opnieuw te woelen met een eenvoudige woeler, bleek deze storende laag op te
heffen. Inmiddels isonderzoek gestart om uittezoeken metwelkefrequentie dit opnieuw woelen
moetwordenuitgevoerd.Beworteling isdanweertot 1 meterdieptemogelijk,temeeromdatdepH
inde ondergrond op oudeveenkoloniale grondtot op die dieptevoldoende hoog is(3,6à4).
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Jongeveenkoloniale grond
Veenkoloniën diezijnontstaan indelaatste60à80jaar,worden doorgaans gerekendtot dejonge
veenkoloniën.Kenmerkendvoorjongeveenkolonialegrondishoofdzakelijkhetdikkereveenpakket
meteen lagepH.Daarnaastzijndekavelsveelal brederdandievandeoudeveenkoloniën(80à90
mtegen70mbreed).Ook op deze gronden werd hetwaterpeil drastischverlaagd.Delaatstetien
jaarvertoonden deopbrengsten eerder eendalende daneenstijgende lijn.Al spoedig bleek,dat
de bewortelingsdiepte vandegewassen sterktewensen overliet en infeiteonvoldoende wasom
elk jaarvoor bedrijfszekere, goede opbrengsten te kunnenzorgen.
Al in1963heeft het ICWeenondergrondbehandelingsproef aangelegd op de proefboerderijA.G.
Mulderhoeve.Hierbijwerddeondergrondgemengd,danwelmetzandaangevuld.Ookwerdopéén
object 25 ton (!) kalk per ha door de ondergrond gemengd. Pas sinds enkele jaren lijken de
behandelde objecten positieftereageren.Vooralhetobject met25tonkalkvertoont opdeveldjes
metweinig stikstof verhoogde opbrengsten. De indertijd gegeven kalk zorgt nu blijkbaar voor het
vrijkomen vande stikstof indeondergrond.
Ook voor het mengwoelen op deze grond geldt dat de eerste 4 à 6jaar geen positief effect is
gemeten.Kennelijk isde bewortelingsdiepte beperkt door:
a)delagezuurgraadvanhetdichteveenpakket(40-80cm),(ook namengwoelenzijngrote brokken
veen aanwezig);
b)deinhetveenaanwezige poriënzijnergklein,waardoordeondergrond langverzadigd blijftmet
water(oudefunctievanhetveen!).Dedaardoorontstanewater/luchtverhoudingisvandienaard,dat
beworteling indie lagen niet goed mogelijk is.
Detot nutoe genomen maatregelen op jonge veenkoloniale grond hebben dus niet altijdtot een
betere beworteling geleid. Daarom onderzoekt het ICW of het mogelijk is,om door een verdere
verlagingvanhetwaterpeilindewijken(inhetvoorjaar),hetgrondwaterpeilzodanigteverlagen,dat
deplantenwortels alvroeginhetvoorjaar dieper hetprofielinkunnendringen.Deeersteaanwijzingen uit dit onderzoek, dat pas enkele jaren loopt, doen vermoeden dat in deze richting iets is te
bereiken.Verwacht magwordendathetmengwoelen(infeiteeendroogtebestrijdende maatregel)
indatgevalook betereresultatenzalgeven.VerhogingvandepHvandeondergrondtot boven3,5
isnieteenvoudigterealiseren.Mengwoelen gecombineerd meteenvrijzwarekalkbemestingkan
hierbijgunstigwerken.In1983werdbijtarweensuikerbietenintensievebewortelinggeconstateerd
op 50cmdiepte; bij aardappelen werden op 80cmdiepte zelfs nogwortels gevonden.
Samenvatting.- Doorverlagingvanhetwaterpeilenindrogingvanhetveenwarengrotedelenvan
de oude veenkoloniën droogtegevoelig geworden. Door het mengwoelen kon de bewortelingsdiepte sterk worden verbeterd en werd de droogtegevoeligheid grotendeels opgeheven. Voor
jonge veenkoloniale gronden met een vrij dik en zuur veenpakket waren de resultaten van
mengwoelennietvandezelfdeorde.Zelfswarendeeerstezesjaarveelalnegatief.Verderonderzoek
moetuitwijzenofopdezegrondendebewortelingsmogelijkheidkanwordenvergrootdoorverdere
daling van het waterpeil. In hoeverre door deze maatregelen het afbraakproces van het veen
versneld wordt, kaneerst najarenwordenvastgesteld.

Proefboerderij A.G.Mulderhoeve
VruchtopvolgingsprojectAGM600
Inhetfabrieksaardappeltelend gebied,omvattenddeGroningse,DrentseenOverijsselseVeenkoloniën, de Drentse zandgronden enWesterwolde, wordt intensief aardappelen geteeld.Voor het
merendeel van de akkerbouwbedrijven betekent dit, dat gemiddeld op de helft van het areaal
aardappelenwordt geteeld.Bij een 1 op4-teeltvansuikerbieten isopdeze bedrijven 75%vande
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grondjaarlijks bezet metrooivruchten.Hetisdevraag — teelttechnisch enbedrijfseconomisch —
inhoeverreeendusdanig intensieveteeltvanfabrieksaardappelen op langetermijneen houdbare
zaak is. Deze overweging heeft er toe geleid, dat in 1981 is gestart met een vrij omvangrijk
vruchtwisselingsproject in de Veenkoloniën. Bij de opzet en het vervolg van het project zijn
landelijkedeskundigenophetgebiedvanvruchtwisselingsvraagstukken betrokken(LH,PAGV,IB,
Laboratoriumvoor Bodemziekten,CAAssene.a.).Devoorlopigeduurvanditonderzoek is12jaar.
Ditvruchtwisselingsproject richtzichophetvergelijkenvanbouwplannenmetdaarinverschillende
frequenties vanaardappelen.Geletwordt op:
- de opbrengsten vande geteelde gewassen,zowel kwantitatief als kwalitatief;
- de economische opbrengsten;
- de resultaten van de vruchtwisselingen in hun geheel (teeltoptimalisatie en economische
evaluatie per systeem);
- dealgehele bodemvruchtbaarheid vande grond(invloed vanorganische bemesting).
Tabel21geeft eenoverzicht vande opzetvande proef.

Tabel 2 1 . Bouwplanschema van de vruchtwisselingsproef.
code bouwplan

frequentie in%
aardappelen

suikerbieten

tarwe

haver

25
25
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
100
100

25
25
33
33
33
33
25
25
25
50
50

25
25
33
33
33
33
25
25
25

25
25

50
50

A
A*
B
B*
C
C*
D
D*
E
F
F*
G
G*
H
H*

aardappelen-tarwe-s.bieten-haver
aardappelen-tarwe*-s.bieten-haver
aardappelen-tarwe-s.bieten
aardappelen-tarwe*-s.bieten
aardappelen-s.bieten-tarwe
aardappelen-s.bieten-tarwe*
aardappelen-s.bieten-aardappelen-tarwe
aardappelen-s.bieten-aardappelen-tarwe*
aardappelen-aardappelen-tarwe-s.bieten
aardappelen-s.bieten
aardappelen -s.bieten*
aardappelen-tarwe
aardappelen-tarwe*
aardappelen-aardappelen
aardappelen*-aardappelen*

Nade gewassen met * wordt een groenbemestingsgewas ingezaaid en blijft het stro achter. Na
aardappelen of suikerbieten wordt indit geval organische stof naar 2000 kg per haaangewend.
Omdat bij elke rotatie allegewassen elkjaarvoorkomen,zijndejaarsinvloeden opgeheven.
Per hoofdveld wordt jaarlijks de optimale stikstofgift vastgesteld. Het hoofdveld wordt daarna
verdeeld intwee veldjes. Destikstofgiften worden dan:N, = optimum -15%, N2 = optimum +
15%.
Organischestofvoorziening.- Invergelijking metzandgronden ishetorganische stofgehaltevan
veenkoloniale grond doorgaans hoog. Dit organische materiaal bestaat echter voor het grootste
deel uitveenresten.Hetaandeelvanechte,stabiele humus inhetorganische materiaalvanvooral
jonge veenkoloniale grond is zeer klein.Om de invloed nate gaanvanvers organisch materiaal,
wordt bij enkele rotaties extraorganische stoftoegediend.Bij de rotaties metgraangebeurt dit in
devormvaneengrasgroenbemester engehakseldstro.Bijde rotatieszonder graan(objecten F*
en H*) wordt jaarlijks 2000kgorganische stof/ha toegediend indevormvansteekvast rioolslib.
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Aardappelmoeheid.- De besmetting met aardappelcysten is in het fabrieksaardappeltelend
gebied een groot en tevens een sterk kostenverhogend probleem. Bij de 1 op 2-teelt van
aardappelen moet steeds meer een intensievere bestrijding van de aardappelmoeheid worden
uitgevoerd danvolgens de wettelijke regelingen is voorgeschreven. Hetverloop van de besmettingsgraad wordt bij de diverse bouwplannen nauwlettend gevolgd.
Bietemoeheid.- Eenbesmettingmetbietecystenisopdeproefnognietgevonden,welwordende
objecten met50%suikerbieten hieropgecontroleerd.Dezeobjectenwordenechter i.v.m.de50%
aardappelen om het anderejaar ontsmet.
Havermoeheid komt inzeergeringe matevoor.
Ziektenindegewassen.- Metnameinaardappelenkomenziektenvoordieeengevolgkunnenzijn
vande intensieveteeltvanditgewas.ZokomtVerticilliumdahliaevooral indezuidelijkeveenkoloniën voor. Tot nu toe is echter niet bekend in welke mate deze ziekte de opbrengsten nadelig
beïnvloedt.Verwachtwordtdatalleeneenruimevruchtwisseling deziekteterugdringt.Inhoeverre
de 1 op4-teelt dit doet, iseenvraagdieop langetermijn beantwoord kanworden.
Gewasreacties.- Het is in dit stadium uiteraard nog niet mogelijk om duidelijke effecten van de
diverse gewasrotaties weertegeven.Tot nutoe laatde proef globaal hetvolgende zien:
- De groei van de aardappelen na een grasgroenbemesting of na toevoeging van 2000 kg
organische stof/ha is positief beïnvloed.Ookzijndeopbrengsten doordeorganische stoftoediening iets hoger.
- Drie jaar continu aardappelen heeft de opbrengst iets verlaagd. Door toevoeging van vers
organisch materiaal blijft hetopbrengstniveau op hetgemiddelde peil.
- Bij granen waarin een grasgroenbemester mee werd ingezaaid, zijn de opbrengsten iets
wisselend.In1982werddaardooreenverlagingvan10%aankorrelopbrengstgemeten,in1983was
nauwelijks sprakevanverlaging vande opbrengst.

Tabel 22. Wortelopbrengsten,suikergehalten ensuikeropbrengsten,gemiddeld perobject bij
de vruchtopvolging 1981 -1982 en 1983 bij de twee stikstofhoeveelheden.
object vru chtoDvolaina1)
'81

'82

'83

N1 (160 kg N/ha)
wortelgewicht

suikergehalte

t/ha
A
A*
B
B*
C
C*
D
D*
E
F
F*
1)

a
a
a
a
t
t*
t
t*
a
b
b2

t
t*
t
t*
a
a
a
a
t
a
a2

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b2

53,0
51,2
53,5
50,8
46,5
48,5
52,0
50,9
51,2
37,0
44,5

N2(192 kg N/ha)

18,4
19,0
18,6
18,5
18,0
18,7
18,5
17,9
18,6
17,5
17,6

suikergewicht

wortelgewicht

kg/ha

t/ha

suikergehalte

kg/ha

9.780
62,3
18,1
11.240
9.730
60,0
18,3
10.950
9.930
59,4
18,2
10.790
56,2
9.400
18,5
1 0.380
59,2
8.370
17,8
1 0.530
9.080
62,1
18,4
11.430
9.600
54,8
18,3
1 0.01 0
9.130
58,1
18,1
10.530
9.510
56,2
18,4
10.370
6.480
42,8
17,7
7.560
7.960
47,5
17,8
8.440

t* = mee ingezaaide grasgroenbemester + gehakseid stro
a2 of b2 = toediening van 2 ton drogestof/ha in de vorm van steekvast rioolslib.
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suikergewicht

—De invloed van de nauwe rotaties met suikerbieten (1 op 2) begint in de bietenopbrengsten
zichtbaar teworden.
Ook inandere proeven inhetfabrieksaardappeltelend gebied zijn bij intensieve suikerbietenteelt
problemen geconstateerd. Hierbijwas geen besmetting met het bietecysteaaltje aanwezig.
In tabel 22 zijn de opbrengsten van het derde proefjaar per vruchtopvolging en bij de twee
stikstofniveaus vermeld.
DesuikeropbrengstenzijnachtergeblevenbijdeobjectenFenF*.Tweetondrogestof(F*)heefthet
opbrengstniveau niet voldoende kunnen verbeteren. Het is nog te vroeg om hieraan duidelijke
conclusiesteverbinden,maareriswelredentotoplettendheid.Indiendezetendenszichvoortzet,
ishetbelangrijkomdeoorzaakvandezeopbrengstverlagingbijde1 op2-teeltvansuikerbietenvast
testellen.
Tot slot- Zoals reeds vermeld,is de aardappelmoeheidssituatie in het fabrieksaardappeltelend
gebiedverontrustend.Inditkaderwordtwelgedachtaaneen2op5-teeltvanaardappelen,waarbij
èndebestrijdingvanaardappelmoeheid èndemogelijkheidvandeteeltvangroenbemestingsgewassen beter tot hun recht zouden kunnen komen.Dit zal apart in ogenschouw moeten worden
genomen,want inpassing vande2op5-teelt indit project is niet mogelijk.

Het Laboratoriumvoor Bodemziekten
Enkeleactualiteiten uit het onderzoek
Aardappelcysteaaltje
Waardplantenvandezeaaltjes (Globodera rostochiensis enG.pallida) behoren alletot defamilie
der Nachtschaden. Afgezien van aardappelopslag komen in het onkruidbestand op onze akkers
geenwaardplantenvandeze aaltjes voor.
Op zand- en dalgronden is de maximale vermeerdering van het aardappelcysteaaltje een vrij
constant gegeven envarieertvan +20 tot ±30 keer.
Als bestrijdingsmogelijkheden staande praktijk ter beschikking vruchtwisseling, het gebruik van
resistenterassenenchemischebestrijding.Hetmetdezecomponentenopgebouwde geïntegreerde bestrijdingsschema heeft in het fabrieksaardappelgebied tot voor enige jaren goed voldaan.
Sinds1978-1980neemtdebesmettingechterweertoe.Deoorzaakhiervanisgelegeninhetfeitdat
de resistentie vande gebruikte rassen op grote schaal wordt doorbroken. Hetwegvallen vanhet
resistente ras uit het bestrijdingsschema betekent voor de bedrijven dat een groter beroep moet
worden gedaan op dechemische bestrijding,hetgeen erop neer komt,datvaker enwellicht met
hogere doseringen moet worden ontsmet. Een en ander betekent dat de kostenfactor voor de
fabrieksaardappelteelt toeneemt.
Chemischebestrijding.-Opzand-endalgrondenmoetvoordechemischebestrijdingdevoorkeur
wordengegevenaaneengrondontsmettingindenazomerenherfstmetMonamofTelone-2.Indien
dezeontsmetting niet kanworden uitgevoerd,omdatdegrondtenatis,ofomdat de percelen niet
voor 15novembervrijkomen,iseenvoorjaarsbehandeling metdeniet-vluchtigemiddelen Mocap,
Temik of Vydate een goede uitwijkmogelijkheid. Met de komst van deze middelen is dus een
aanvulling op de grondontsmetting in de herfst ter beschikking gekomen. Ze zijn echter geen
vervanging van Monam enTelone-2. Door hunverschillen in wijze vanverdeling door de grond,
vullen devluchtige en niet-vluchtige middelen elkaar als hetwaregoedaan.
NatoepassingvanMonamenTelone-2wordenindediepere lagenvandebouwvoorendaaronder
vrijwelalleaaltjesgedood.Deoverlevendedierenzittenaltijdindebovenste5à7cm.Bijtoepassing
vanniet-vluchtige middelen blijkthetjuistzeermoeilijk dezemiddelenzodanigintewerken,datze
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ook indediepere lagenvande bouwvoor worden gebracht. Doorde grond naeenontsmetting in
hetnajaarnietteploegen,kunnendeniet-vluchtigemiddelenkortvoorhetpotenvandeaardappelen juist door de slecht ontsmette bovenlaag van de grond worden gemengd, en zodoende zo
effectief mogelijk worden aangewend.
Deze gedachtegang werd door de resultaten van een aantal veldproeven bevestigd. Het geheel
overziend, moet worden geconcludeerd datten eerste getracht moet worden de ter beschikking
staande bestrijdingsmogelijkheden beter te benutten,en dattentweede aanhetonderzoek naar
andere bestrijdingsmogelijkheden vanhetaaardappelcysteaaltje eenhoge prioriteit moetworden
gegeven.
Vruchtwisselingsonderzoek
Hetonderzoek naardemogelijkhedenvaneenandereinrichtingvandevruchtopvolging kanalleen
in meerjarige proeven worden uitgevoerd en maakt momenteel een belangrijk deel uit van het
onderzoekprogramma vanhetLaboratoriumvoor Bodemziekten. Indit kader kangedacht worden
aaneen2op4-ofeen2op5-aardappelteelt.
Onderzoek naardepopulatiebiologle vanhet aardappelcysteaaltje
Devoornaamsteopdrachtvoorhetonderzoekvanhetmomentistelerenzuinigtezijnoponzenieuw
teontwikkelenresistenterassen,metanderewoorden,antwoordtevindenopdevraag,hoewehet
maximale profijt kunnentrekken uit het kweekwerk. Hierbij kanworden gedacht aande volgende
mogelijkheden:
a)Erkomentweesoortenaardappelcysteaaltjes inonsgebiedvoor(G.rostochiensisenG.pallida),
elk met zijn eigen biotypen. Een reeks van verschillende waarnemingen duidt er op dat G.
rostochiensiszichonderonzeklimatologischeomstandighedenbeterthuisvoeltdanG.pallida.Dit
betekentdatG.pallidazichinvrijeconcurrentieopvatbarerassentenopzichtevanG.rostochiensis
niet kan handhaven en uit de populatie wordt weggedrukt. G. rostochiensis zal dan weer een
overheersende soortworden,maar hiertegen hebben wevele resistente rassen.
b)Eenanderemogelijkheidomaaltjesmetaaltjestebestrijden,wordtwellichtgebodendoorhetfeit
dat beide soorten wel kruisbaarzijn,doch datde kruisingsprodukten onvruchtbaar zijn.
Lokstofonderzoek
Onderzoekwordtuitgevoerdnaarhetlokmechanismevandewaardplantophetaaltjeendestoffen
diedaarvoorverantwoordelijk zijn.Bijde huidigestandvandetechniek zijndemogelijkhedenvan
identificatie van de lokstof veel groter dan tien jaar geleden, evenals de mogelijkheden voor
praktische toepassing. Dit zeer arbeidsintensieve onderzoek beperkt zich voorlopig tot werk in
laboratorium enkas.
Onderzoek naar natuurlijkevijandenvanhet aardappelcysteaaltje
Hoewel natuurlijkevijandenvanzowelvrijlevende alscystevormendeaaltjes reeds sinds dejaren
vijftigbekendzijn,blijkthettotnutoezeermoeilijkomdezezotemanipuleren,datmeetbareeffecten
op de aaltjespopulaties worden verkregen. De laatste jaren boeken de Engelsen succes bij het
havercysteaaltje.
Van der Laan heeft de aanwezigheid van verschillende parasieten van het aardappelcysteaaltje
aangetoond.Dezebehoren zoweltotverschillende schimmelgeslachten alstot deamoeben.Het
probleemwas,datdeze parasieten nahetvernietigenvande inhoudvaneencyste slechts zelden
kanszageneenvolgendecystetebereiken,waardoor huneffectzeerbeperkt bleef.Waarschijnlijk
wordt ditveroorzaakt door eente"lage prooidichtheid".
Sedert drie jaar worden op een zwaar met aardappelcysteaaltjes besmet perceel jaarlijks vier
soortenorganischemestgegeven.Onderzochtwordtofzichonderinvloedvandezebemestingsregimes organismen ontwikkelen die dit aaltje kunnen parasiteren.
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Tolerantieonderzoek
Inhetrassenbestandkomenverschillenvooringevoeligheidvoorschadedoorhetaardappelcysteaaltje. InZuid-Amerikaworden rassenverbouwd die inhoge matetolerant zijn.Door hettelenvan
dezerassenneemtdepopulatievanhetaaltjesterktoe,maarschadedoorhetaaltjeisbijdierassen
nooit waargenomen. Het merkwaardige feit doet zich hier namelijk voor, dat de cystepopulaties
"spontaan" inelkaar stortenvoorzeschadelijke niveaus bereiken.Wellicht zijn parasietenvanhet
aaltjehiervoorverantwoordelijk.Heteffecthiervankanpastotuitdrukkingkomenbijvoldoend hoge
prooidichtheid.Daaromdientookhetspeurennaarenhetonderzoekvandeeffectenvantolerantie
indetoekomst teworden hervat.

Tabel 23. Gegevens en aantallen proeven van de proeftuinen.
proeftuin

Breda

Meterik

Wieringerwerf

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

600
62
40
22

850
44
24
20

860
62
29
33

35

45
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voornaamste
gewassen

witlof
prei
kropsla
asperge
bospeen
spruitkool
augurk

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

witlof
sluitkool
bloemkool
uien
peen
kroot
kropsla
spinazie
prei
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Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen
Met betrekking tot de gangvanzaken op het Proefbedrijf OBS kan worden gemeld,dat door de
uitzonderlijk warmeendrogezomer eenbelangrijk kenmerk aanhet licht isgekomenvanoverwegendtotvolledigorganischbemestebedrijfssystemen.Hetbetreftdegevoeligheidvoordroogtena
eenkoud en natvoorjaar. Door diepe uitdroging vande bouwvoor neemt de mineralisatievande
organische stof sterk af en daarmee de stikstofvoorziening van het gewas. Een systeem met
kunstmest ishiervoorveelmindergevoelig;tegendetijddatdebouwvoor isuitgedroogd,hebben
de gewassen de snel opneembare meststoffen (met name stikstof) reeds in voldoende mate
opgenomen,zodatzijhungroeislechtsdooreensteedsdieperebewortelingnaarhetwegtrekkendegrondwater behoeven veiligtestellen.
Na het constateren van de groeistagnatie, met name bij het biologisch-dynamisch beheerde
grasland en de biologisch-dynamisch en geïntegreerd geteelde aardappelen, is de afgelopen
zomervoor het eerst kunstmatig beregend.Het herstelvande groeiwasfrappant.
Voor hetgangbare bedrijf is beslotenommet ingangvan 1983preventief degrondte ontsmetten
tegen aardappelcysteaaltjes. Dit is gedaan op uitdrukkelijk advies van de PD en het regionale
consulentschap voor de akkerbouw, en in navolging van de meeste praktijkboeren in de IJsselmeerpolders,dieaardappelen 1 op4telen.Omdathethierbijgaatombijna200kgactievestof/ha,
isvoorheteersthetverschil inchemische bestrijdingophetgangbareenhetgeïntegreerde bedrijf
nietalleenvastgesteldinaantalchemischemaatregelen,maarookinkg/hatoegepasteactievestof.
Op gangbaar zijn 66 chemische maatregelen uitgevoerd tegen 31 op geïntegreerd (elk met 8
percelen).Opgangbaargaathetechterom33,22kgactievestof/ha,tegenslechts3,68kg/haactieve
stofopgeïntegreerd.Alkonslechtsopééninplaatsvanoptweepercelengrondontsmettingworden
uitgevoerd, toch vertegenwoordigde deze ene behandeling 2/3 van het toegepaste totaal aan
actieve stof op gangbaar. Vanaf 1984zal het aandeel van de grondontsmetting in het totaal.aan
toegepaste actieve stof zelfs 4/5 gaan bedragen. Tegen die tijd zal de inzet van chemische
bestrijdingsmiddelen opgeïntegreerd met95%verminderd zijn.
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Proefbedrijf
ledereendie met land-entuinbouw te maken heeft,zalzich 1983wel herinneren alseenjaarmet
extreme weersomstandigheden. Deze hadden uiteraard hun invloed op het verloop van de
werkzaamheden enop deopbrengsten vandegewassen.Ook bij het proefbedrijf stuurden deze
extreme omstandigheden de planning in de war. Met name het natte voorjaar zorgde voor veel
problemen,omdat,toen heteen keerdroogwerd,allevoorjaarswerkzaamheden eigenlijk tegelijk
uitgevoerd moestenworden.Dankzijde inspanningvanallemedewerkers konditook inkortetijd
gebeuren,albleefdehelezomerdedrukbestaanomallewerkzaamhedenoptijdgereedtekrijgen.
Dater'szomersinfeitealtijdmeerwerkisdanindenormalewerktijduitgevoerdkanworden,isniet
ietswatalleenin1983speelde,maarookindejarenervoor.Deindruk bestaatechterdatdelaatste
jarenditprobleemeerdergroterdankleinerwordt.Ditvindtzijnoorzaakmetnameinhetfeitdathet
groente-onderzoek in Lelystad zich sneller uitbreidt dan dat er medewerkers bijkomen die dit
onderzoek uit moetenvoeren.
Gelukkig konernogwelenige uitbreidingvanmedewerkers indegroentesector wordengerealiseerd,algingditvooreengedeeltetenkostevanhetaantalmedewerkersdieaanakkerbouwgewassenwerken.
Er vertrok dit jaar één medewerker, terwijl twee nieuwe medewerkers de gelederen kwamen
versterken. Degene die vertrok, was de bedrijfsleider van het praktijkgedeelte te Lelystad. Mede
doorditvertrek isdeorganisatievanhet proefbedrijf aangepast. Beslotenwerd het proefbedrijf te
splitsen in een sector akkerbouwgewassen en een sector vollegrondsgroentegewassen. Beide
sectorenkrijgeneenbedrijfsleiderdieverantwoordelijkisvoorzoweldeproevenalsvoordepraktijk.
Deinvullingvandit schemawas aanheteindvan hetjaar nog nietafgerond.
Bij de bedrijfsgebouwen kan enige uitbreiding gemeld worden. Na het nemen van de nodige
hindernissen koninLelystadaanheteindvanhetjaarmetdebouwvandekaswordenbegonnen.
Een prettige ontwikkeling, die hopelijk spoedig vervolgd wordt met de bouw van de overige
geplande bedrijfsruimten.
Eenaantalaanschaffingen kondenookweerplaatsvinden.Aangeschaftwerdeneentrilzeefvoorde
sorteermachine, een transporteur, een rijenspuit van 6 m breedte, een elektrische heftruck, een
motorfreesje voor groentegewassen en een zelfregistrerende penetrometer. Vervangen werden
eentrekker,eenkunstmeststrooier,eenhogedrukreiniger, eenstortbak voor losse Produkten,de
beregeningsinstallatie inAlkmaar eneenkipwagen.
Hetweer
Zoalsaleerderisopgemerkt,kenmerkte 1983zichdoorextremeweersomstandigheden.Dewinter
was vrij normaal,metweinig vorst. Het voorjaar was nat, metvan half maart tot eind mei294mm
neerslag.Dezomerwasdroog,met93mmregenoverdemaandenjuni,julienaugustus.Deherfst
wasgemiddeldwataandenattekant,maarditwerdmetnameveroorzaaktdooreenpaarnattedagen
voor 20september enna25 november.
Detemperatuur was inhetvoorjaar aandelagekant,metname inde maandmei.De gemiddelde
maximumtemperatuur wastoenbijna4°C lagerdanhetgemiddeldevandeafgelopen11 jaarende
gemiddelde minimumtemperatuur bijna2°C lager.
Dezomerwerd,behalvedoordedroogte,ookgekenmerktdoorveelzonenhogetemperaturen(afb.
20). Het aantal zomerse dagen, met temperaturen boven de 25°C, bedroeg 25. Een van deze
zomerse dagenwas4oktober, dus nog laatinhetseizoen.Hoeweldezomer droogwas(afb.21),
was de totale hoeveelheid neerslag, met 798 mm over het hele jaar, ruim 130 mm boven het
gemiddelde van1972t/m 1982.
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— —• max.temp.,gem.72 t/m 82
• max.temp, in 1983
*
* min.temp.,gem.72 t/m '82
+
*• min.temp. in 1 983

a s o nd

maanden

Afb. 17. Verloop van de maximum- en minimumtemperaturen (°C) op het PAGV in 1983 en
gemiddeld over de periode 1972 t/m 1 982.

|an.

febr. mrt.

april mei

juni

juli

aug. sept. okt.

nov. dec.

Afb. 18. Neerslaghoeveelheden per maand,gemiddeld over de periode 1972 t/m 1982,en in
1983.
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De praktijkgewassen
Door de uitzonderlijke weersomstandigheden zijn de groeiomstandigheden en daardoor de
opbrengsten vande praktijkgewassen soms nogal afwijkend ten opzichtevande meer"normale"
jaren.
Degezondheidvandeverschillendegewassenleverdegeengroteproblemenop.Destructuurvan
de grond,dewateroverlast, dedroogte en ineenenkel geval hetonkruid des temeer.
Intabel25wordteenoverzichtgegevenvandeopbrengstenzoalsdiein1983opdepraktijkpercelen
zijn behaald.Deopbrengst isgegeven innetto kgper ha,kgdrogestof perha(snijmaïs),ofaantal
per ha(witlofwortels).

Tabel 25. Gegevens praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad.
gewas

perceel opp.
in ha

ras

wintertarwe

A5+A6
B1
B6
C3
V1
C4
V2
A1
B2
A3
D6
B5
C1
B3
A2
C2
C6

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

Okapi
9.210
Saiga
9.270
7.850
Arminda
Arminda
8.200
Citadel
7.720
Trumpf
4.980
Trumpf
3.100
Moncorde roodzw.1.450
Morenne (E. raai) 2.150
Sultan
1.070
17.150
Splenda
19.470
Bintje
1 7.600
Bintje
Bintje
45.400
Monohil
58.500
Regina
59.700
Arigomono
53.600

zaaiuien
stamslabonen
witlof

C5
A4
B4
B4
B4

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

Jumbo
Belami
Zoom
Tardivo
Metiva

spruitkool

D1
D1
D1

1,1
2,0
0,4

Lunet
Rampart
Gabion

zomergerst
graszaad
blauwmaanzaad
snijmaïs
pootaardappeleh
cons, aardappelen
suikerbieten

netto opbr.
in kg/ha

32.000
11.980
96.700
11 9.000
76.000
1 0.800
10.200
12.000

voorvrucht

witlof+ pootaardappelen
stamslabonen
suikerbieten
suikerbietenproeven
zomergerst
spruitkool
groenteproeven
blauwmaanzaad
pootaardappelen
zomergerst
wintertarwe
suikerbieten
graanproeven
wintertarwe
wintertarwe
groenteproeven
graszaad + snijmaïsproeven
aardappelproeven
consumptie-aardappelen
zomergerst
zomergerst
zomergerst
zaaiuien
zaaiuien
zaaiuien

Wintertarwe.- Dezaaidatumvarieerdevan4oktobertot9november,terwijl dezaaiomstandighedeninhetalgemeengunstigwaren.Derijafstandwas12,5cm,behalveophetperceelB6,waardeze
25cmbedroeg.Hierwerdmeteenzaaimachine,voorzienvaneendubbelebak,tussendetarwerijen
roodzwenkgrasgezaaidvoorgraszaadwinning,dateengoedeopkomstenontwikkelingteziengaf.
B1enA5 + A6zijnindetweedehelftvanapriltegenvoetziektegespoten.AchterafhadookB6deze
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bespuiting moeten hebben,want hierin kwam nogalwatvoetziekte voor.
Degemiddelde opbrengst lagditjaarhogerdanvoorgaandejaren.
Zomergerst.- De zaaidatum (8 + 9 maart) en de grondomstandigheden bij het zaaien waren
gunstig om een goede opbrengst te verwachten. Vrij snel na het zaaien begon echter de natte
periode,waardoormeerderekerenplassenwaterophetveldkwamentestaan.Ditwerdmededoor
de minder goede voorvruchten (groenteproeven V2enspruitkool C4)veroorzaakt.
Doorzuurstofgebrekontstondeenzeermagergewas,waarinlaterooknogveeldoorwasvoorkwam.
Gezien de stand van het gewas viel de opbrengst niet tegen, terwijl het produkt ook nog als
brouwgerst afgezet konworden.
Graszaad.- HetroodzwenkgrasvanB2isgezaaidop10augustus 1982enhetEngelsraaigrasvan
A1op7september 1982.Hetkwamgoed dewinter door, maarop B2isviermaal gespoten tegen
onkruid.Ditwas met namenodigomde ruimaanwezige muurentuintjesgras tebestrijden.
Beide percelenwerdenweervanstamgedorst enopeigen bedrijfteruggedroogd tot 13%vocht.
Het percentagezaadafvalwasvoorroodzwenkgras 22envoor Engels raaigras21,9.
Blauwmaanzaad.- Ditgewas konditjaarop6meigezaaidworden.Ondankstweemaal bespuiten
met6l/haAsulox,kwamenervrijveelganzevoetachtigeonkruidentotontwikkeling,diemetdehak
weggewiedzijn.Ditkosttevrijveelmensuren.Deopbrengstvielvoorditjaarniettegen,gezienhet
latetijdstipvanzaaien.Weltradervrijveellegeringop,maardoorhetgunstigeweertijdensdeoogst
ontstonden ergeen problemen.
Snijmaïs.-Ditgewaswerdop4junigezaaidenop17oktobergeoogst.Deopbrengst,diebijzonder
meeviel, is gegroeid inruim69.000kgverse massa meteendrogestofgehalte van24,8%.
Pootaardappelen.- Demeeste moeilijkheden werden bijditgewas niet bijhetselecteren ondervonden,maar bijenvoor hetpoten.Depotersvanperceel B5waren inpoterbakjes voorgekiemd,
maarmoestenvoordatzedegrondinkondendiversekerenomgestortworden.Hetzelfdegoldvoor
de poters van perceel C1, maar deze zaten in tons kisten. Het omstorten ging hier met de
kistenkantelaar. Demaatverdelingvanhetgeoogste produkt wasalsvolgt.
Tabel 26. Maatverdeling van de geoogste pootaardappelen.
perceel

maat

B5
B5
B5
B5
B5

25/28
28/35
35/45
45/50
50/opw.

%
1,4
13,0
57,9
19,9
7,8

perceel

maat

C1
C1
C1
C1
C1

25/28
28/35
35/45
45/50
50/opw.

%
2,4
25,6
59,8
9,5
2,7

Consumptie-aardappelen.- De pootdatum lagop 1juni, op 20 september is doodgespoten. In
deze 112dagengroeide ertoch nogeengoede opbrengst. Demaatverdeling was:
<35 = 4,5%,35/50 = 40,3%en >50 = 55,2%
Het percentagevoerwas3,7.Glazigheid ofdoorwas kwamen nauwelijks voor.
Suikerbieten.- Dezaaidatumvarieerdevan20aprilvoorA1tot31meivoorC2,terwijl hetgrootste
gedeeltevanC6op6meigezaaidwerd.Dezaaiafstandbedroeg20cmenerwerdnietgedund.De
standvande bietenwas regelmatig en problemen kwamen nauwelijks voor.
A2 is op 3 en 4 oktober gerooid, C6 op 13 en 14 oktober en C2 op 8 en 9 november. Het
tarrapercentage was in dezelfde volgorde 21,5, 29,2 en 24; het suikergehalte 16,3%, 15,6%en

15,9%.
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Zaaiuien.- Metdit gewas kwamenditjaardegrootste problemen voor. Ongeveer 1V2 hawerd op
14 maart gezaaid, nog juist voor de natte periode begon. Doordat het steeds nat bleef, kon het
onkruid voor-opkomst niet bestreden worden. Bovendien stond er regelmatig water op het land,
hetgeen nadelig inwerkteop degroei.
Op20en27aprilwerden de overige uiengezaaid,maarook hier kwam het land regelmatig blank
testaandoor deregenval inmei.Toenhetuiteindelijk droogwerd,stagneerde degroei metname
opdewatlagereplaatsen,doordeslechtestructuur.Tegendezeachtergrondkandeopbrengstnog
nieteens slecht genoemdworden.Dekwaliteitwasookgoed,metweinig dikhalzen. Desortering
was aandefijne kant.
Stamslabonen.- Ook dit jaar was weer gekozen voor een late teelt en voor een fijnpeulig ras.
Gezaaidop4julienbegunstigddoorveelzonenkortnahetzaaieneenmalsebui,ontwikkeldehet
gewaszichveelbelovend.Hetslechteweerinbeginseptember,metveelwind,werkteergnadelig,
zodatdeopbrengst nietextreem hoogwerd.Erwaren53%tedikke bonen(voorditrasdikkerdan
9mm).
Witlof.- Doorhetlatevoorjaar kondenderuggenpasop6junigefreesdworden.Directdaarnazijn
zeaangeroldenop7 + 8juniisdewitlofgezaaid.HetzaaiengebeurdemetdeMiniair-zaaimachine
mettweezaaielementenper rug.Omdathetnahetzaaienlangdroog bleef,wasdeopkomst matig
enonregelmatig,hetgeenaanhetaantalopzetbarewortels istezien.Overhetalgemeenwarende
wortels aandegrove kant;ondermaatse exemplaren kwamenweinigvoor.
Spruitkool.- Op 1 juniwerdbegonnen methetter plaatsezaaienvandespruitkool.Op2en3juni
viel er weer 16mm neerslag, waardoor de bovenlaag dichtsloeg, hetgeen door de droogte die
daaropvolgde,korstvormingtot gevolg had.Deopkomst was daardoor zoslecht,dat besloten is
omplantenaantekopenentegaanplanten.Deopkomst vande nade regengezaaide spruitkool
(eengedeeltevandeRampartenGabion)wasgoedenkondaaromblijvenstaan.Omdatberegening
op het spruitkoolperceel niet mogelijk was, kreeg de geplante spruitkool het zwaar teverduren.
Uiteindelijkgroeideertochnogeengewasspruitkoolop,maardeopbrengstdroegallesporenvan
de extreme weersomstandigheden.
De maatverdeling was:
Lunet:A78%; B 16%; D6%
Rampart :A 62%; B 34%; D4%
Gabion :A 70%; B 27%; D3%
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