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LEESWIJZER

Het voorliggende werkplan van het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt is opgebouwd uit een negental onderzoekprogramma's. Enkele
programma's zijn vervolgens opgedeeld in een aantal deelprogramma's. Elk programma/deelprogramma is opgebouwd uit projecten.
Per programma is een korte beschrijving opgenomen van de aanleiding, de doelstelling
en de belangrijkste activiteiten (in 1999). Tevens is een lijst opgenomen van de tot dit
programma behorende projecten. Per project worden projectnummer, projecttitel en
contactpersoon genoemd.
Achter in het Werkplan is tevens een lijst opgenomen van de projecten ingedeeld naar
gewasgroep als ook van alle projecten op numerieke volgorde. Via het vermelde programmanummer wordt verwezen naar het programma waaronder het betreffende project valt.

Teelt van akkerbouwgewassen
programmaleider: B.A.ten Hag

IA. STURING VAN DE TEELT EN VERBETERING VAN DE PRODUCTKWALITEIT VAN
WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

Aanleiding
Knol- en wortelgewassen vormen de belangrijkste inkomensdragers voor veel bedrijven. Door de merendeels verzadigde markten staat de afzet onder druk. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te
versterken, is beter inspelen op de kwaliteitseisen van groot belang. Niet alleen worden steeds hogere
eisen gesteld, maar ook meer specifieke eisen aan bepaalde marktsegmenten. Hierbij spelen de teelt,
de bewaring, alsmede de behandeling in de handelsfase een essentiële rol. Optredende beschadigingen bij oogst, transport en verdere productbehandeling vormen met name bij aardappelen, een belangrijke bron van kwaliteitsproblemen. Bij pootaardappelen staat het voorkomen van knolziekten
centraal. Ook het grondtarra-probleem is in verband met milieueisen en bedrijfshygiëne een punt van
zorg. Bovendien worden in toenemende mate eisen gesteld aan de productiewijze (onder andere
keurmerken).
Het praktijkonderzoek richt zich hierbij op het optimaliseren van de teelt en de bewaring om enerzijds te voldoen aan de kwaliteitseisen en anderzijds zo efficiënt mogelijk te produceren. Dit vraagt
kennis van de sturingsmogelijkheden via rassenkeuze, teeltmaatregelen en bewaaromstandigheden.
De teler heeft behoefte aan handvatten om tijdens de teelt en bewaring de kwaliteitsontwikkeling te
bewaken en deze zo nodig bij te sturen. Om kwaliteitssturing in de hele keten mogelijk te maken, is
een integrale ketenbenadering gewenst. Het praktijkonderzoek is dan ook nauw afgestemd op de
schakels in de keten en de daarbij betrokken instellingen.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, bewaring en producthandling van wortelen knolgewassen om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en
maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het ontwikkelen van criteria en bepalingsmethoden om sturing van de kwaliteit in de productketen van wortel- en knolgewassen mogelijk te
maken.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Kwaliteitsverbetering

consumptie-aardappelen

Bij consumptie-aardappelen gaat het om diverse deelmarkten (onder andere frites, chips, tafelaardappelen, puree). Het AKK-ketenproject over ketenoptimalisering voor een kwaliteitstafelaardappel wordt voortgezet, waarbij het PAV de teeltregistratie en teeltbegeleiding ondersteunt en een protocol ontwikkelt om te komen tot teeltadviezen voor nieuwe rassen.
Belangrijk aandachtspunt is de teelt en geschiktheid van nieuwe rassen die Bintje kunnen vervangen

en van wratziekteresistente rassen in het Zuidoostelijk zandgebied, voor de verwerkende industrie.
Het onderzoek richt zich vooral op de optimalisering van de teelt en de bewaring van deze rassen om
de gewenste kwaliteit en een goede opbrengst te bereiken. Een advies over de optimale bewaartemperatuur voor nieuwe fritesrassen is gereed voor publicatie.
Samen met Luxan wordt nieuw onderzoek gestart naar het soms versterkt optreden van poederschurft
tijdens de bewaring bij gebruik van bepaalde kiemremmingsmiddelen. Het onderzoek naar de wenselijkheid tot vergroting van de rijenafstand naar 90 cm, onder andere in relatie tot groenkleuring, zal
behalve op kleigrond ook op zandgrond worden uitgevoerd.
Verder wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vaak achterblijvende opbrengst en relatief
hoge stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied en in het lössgebied, toegespitst op
de zelfverdraagzaamheid van dit ras. Ook wordt aandacht besteedt aan erosiebeperkende teeltsystemen bij de aardappelteelt op de lössgrond.
Samen met DLV worden op vier locaties proeven/demonstraties herhaald om de mogelijkheden en
beperkingen van de gewenste mechanische loofdoding aan te tonen.

Beheersing knolziekten in de pootaardappelteelt
Voor de pootaardappelsector staat de gezondheid van het pootgoed centraal. Het onderzoek richt zich
op de beheersing van bruinrot, poederschurft, gewone schurft, zilverschurft en roodrot, waarbij ziektepreventie en beperking van fungicidengebruik voorop staan.
Het bruinrotonderzoek naar de invloed van verschillende gewassen op de ziekteuitdoving na een besmetting wordt afgesloten. Het PAV vervult bij het bruinrotonderzoek een coördinerende rol. Bij
poederschurft ligt de nadruk op detectie, rasgevoeligheid, mogelijke populatieverschillen, lokgewassen, meststoffen, groenbemesting en vochtvoorziening. Fungiciden bieden onvoldoende soelaas. Voor
gewone schurft wordt, daar waar beregening vanwege bruinrot onmogelijk is, het effect van beddenteelt, verzuring en mangaan nagegaan.
Bij zilverschurft wordt gewerkt aan verbetering van de huidige toepassingsmethode voor fungiciden.
Het onderzoek naar beheersing van zilverschurft zal aanzienlijk worden uitgebreid waarbij aspecten
als het toepassingstijdstip en werkingsduur van fungiciden, het relatieve belang van infectiebronnen
en condenspreventie aandacht krijgen Het onderzoek naar het optreden en beheersen van roodrot richt
zich op de rasgevoeligheid en de omstandigheden die het optreden bevorderen.
Een nieuw project wordt gestart over de wenselijkheid van meer gebiedsgerichte luizenwaarschuwingen om het aantal luizenbestrijdingen te kunnen beperken. Verder worden systemen van kistenbewaring vergeleken, met name op het punt van de indroogverliezen. Het onderzoek naar verbetering van
de loofvernietiging wordt afgesloten.

Overige gewassen
Bij suikerbieten krijgt de tarrabeperking op de zware klei in het Oldambt aandacht. Bij cichorei zal

het onderzoek naar bewaarmethoden in verband met de campagneduur worden voortgezet. Het project over verbetering van de winbaarheid en de kwaliteit van inuline wordt met verslaggeving afgesloten.

Samenwerking
Consumptie-

: Agrico (tafelaardappelen)

aardappelen

ATO-DLO (carvon), Luxan (poederschurft)
Nestlé, Kroef (wratziekteresistente rassen)
ZPC, handelshuizen/industrie (nieuwe rassen / Bintje-vervangers)
DLV (loofvernietiging)

Pootaardappelen

: Handelshuizen, NAK, PD, IPO-DLO

Overige gewassen

: 1RS, Sensus, telersvereniging (cichorei)

Projecten 1999
Proj.nr

projecttitel

contactpersoon

54.7.67

Implementatie ketenproject tafelaardappelen

54.7.72

Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor A. Veerman

C D . van Loon

de fritesproductie
54.7.77

Optimalisering van de stikstofbemesting van nieuwe fritesrassen voor de J.J. Slabbekoorn
teelt in Zuidwest-Nederland

54.7.78

Onderzoek naar de geschiktheid en optimale teeltwijze van wratziekte-

H.A.G. Verstegen

resistente aardappelrassen voor verwerking in Zuidoostelijk zandgebied
54.7.50

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieuwe aard-

A. Veerman

appelrassen (verslag)
54.7.79

Beperking van het optreden van groene knollen bij consumptie-

J.J. Slabbekoorn

aardappelen, ondermeer door vergroting van de rijenafstand tot 90 cm
54.7.86

De invloed van kiemremmingsmiddelen op de ontwikkeling van poeder- C.B. Bus
schurft tijdens de bewaring van aardappelen

54.7.82

Stimulering van de toepassing van mechanische loofdoding in de aardap- C D . van Loon
pelteelt

54.0.70

Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardap- P.M.T.M. Geelen
pelen op lössgrond

54.0.80

Onderzoek naar de oorzaken van de achterblijvende opbrengsten en van C D . van Loon
de relatief grote stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied

54.0.87

Beperking van watererosie in aardappelen op lössgrond door erosiebe-

P.M.T.M. Geelen

perkende teeltmaatregelen
54.0.90

Vaststelling van de het vitaliteitsverloop tijdens de bewaring van enkele C D . van Loon
aardappelrassen

54.3.60* De beheersing van Spongospora subterranea (poederschurft) bij aardap- C.B. Bus
pelen
54.3.81* Beheersing van Streptomycesscabies (gewone schurft) bij aardappelen

C.B. Bus

54.4.69* Mogelijkheden voor beddenteelt bij aardappelen ter vermindering van de J.K. Ridder
kans op schurft
54.3.65

Beheersing van zilverschurft (Helminthosporiumsolani) bij de teelt van J.K. Ridder
pootaardappelen

54.3.66

Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar CD. van Loon
de waardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen

54.3.68

Beheersing van roodrot (Phytophthoraerythroseptica) in de aardappel-

J.K. Ridder

teelt
54.3.88

Onderzoek naar een doelmatige geïntegreerde bestrijding van zilver-

CD. van Loon

schurft
54.3.89

Onderzoek naar mogelijkheden tot verfijning van het luizenwaar-

CD. van Loon

schuwingssysteem voor pootaardappelen
54.6.71

Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring

J.G.M. Paauw

56.7.28

Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op H.W.G. Floot
zware klei

63.6.06

Onderzoek naar bewaarmethoden voor cichoreiwortels in kuilen

L.van den Brink

63.7.05

Verbetering van de verwerkingskwaliteit van cichorei voor de productie L.van den Brink
van hoogwaardige inuline (verslag)

* Project wordt gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van programma IB 'Innovatie zetmeelaardappelteelt'

IB. INNOVATIE ZETMEELAARDAPPELTEELT

Aanleiding
Voor de continuïteit van de zetmeelaardappelteelt in ons land is een aanzienlijke verbetering van de
financiële opbrengst per ha noodzakelijk. Dit mede omdat de huidige prijs sterk afhankelijk is van
(onzekere) EU-steunmaatregelen en de huidige teeltwijze verder aangepast zal moeten worden aan de
strengere milieuvoorwaarden (onder andere MJPG, MINAS), hetgeen de financiële positie van de telers verder onder druk zet en daarmee ook de grondstofvoorziening.
Er zijn echter ook mogelijkheden voor een aanzienlijke rendementsverbetering door verhoging van de
zetmeelopbrengst, verbetering van de kwaliteit, beperking van bewaar- en kwaliteitsverliezen en
verlaging van de teeltkosten. Hierbij zal de teler moeten inspelen op een aantal belangrijke wijzigingen in het rassensortiment (een hogere AM-resistentie maar latere afrijping, meer loofvast, gevoeliger

voor poederschurft), de oogst (vervroeging naar begin augustus) en de bewaring (meer en langere
bewaring) Mede hierdoor laat de kwaliteit vaak te wensen over. Bovendien zal de teelt zodanig ingericht moeten worden dat deze aansluit bij de eisen die gesteld worden door de verwerkende industrie.
Dit vraagt een ketengerichte aanpak. Ook zal de teelt aangepast moeten worden om te voldoen aan de
eisen van het MJPG en MINAS.
AVEBE speelt hierop in met het opgestelde grondstofvoorzieningsplan waarin gestreefd wordt naar
een verbetering van de inkomenspositie van de telers met 15% in de komende vijfjaar. In nauwe afstemming hierop zal het praktijkonderzoek zich enerzijds richten op het oplossen van knelpunten en
anderzijds op de bewustmaking van en de kennisoverdracht aan de telers.

Doelstelling
Doel is het bereiken van de gewenste rendementsverbetering in de zetmeelaardappelteelt door opbrengststijging, kwaliteitsverbetering, beperking van bewaar- en kwaliteitsverliezen en kostenreductie
binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen door:
• meer inzicht in dejuiste sturingsmogelijkheden in de teelt, oogst en bewaring
• knelpuntenanalyse, bewustmaking van en kennisoverdracht aan telers

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Beperking bewaar- en kwaliteitsverliezen bij

zetmeelaardappelen

Het praktijkonderzoek tracht in samenwerking met de zetmeelketen via verbeteringen in de teelt,
oogst en bewaring tot een drastische beperking van bewaar- en kwaliteitsverliezen en een vergroting
van het teeltrendement te komen. Het optreden van rooibeschadiging, in de hand gewerkt door de
huidige laatrijpe, loofrijke en loofvaste rassen, is een belangrijke oorzaak voor gewichtsverliezen en
bewaarziekten. Het onderzoek in 1999 richt zich allereerst op het bereiken van goed afgeharde knollen bij late rassen om deze rooibeschadiging te vermijden. Hiertoe worden de gestarte proeven over
een meer op afrijping gerichte sturing van de stikstofbemesting, het tijdstip van loofvernietiging in
relatie tot de productie en afrijping in de herfst en de methode van loofvernietiging in relatie tot de
loofmassa en loofvastheid voortgezet. Nader onderzoek naar de relatie tussen de mate van rooibeschadiging en optredende bewaarverliezen en de invloed van teeltfactoren en rooimefhode daarbij
moeten verdere aanknopingspunten voor sturing opleveren. Gebleken is dat de bepaling van het onderwatergewicht bij beschadigde knollen geen goed beeld van het zetmeelgehalte geeft.
Verder krijgt de beheersing van schurft aandacht vanwege de hiermee gepaard gaande ongewenste
vuilinsluiting en sterk vergrote kans op bewaarziekten. De effecten van fungiciden en van zwavel en
zink blijken onvoldoende; de nadruk zal meer bij de rasgevoeligheid, de beddenteelt en de biologische bestrijding komen te liggen.
Voor de belangrijkste rassen worden de specifieke kwaliteitseigenschappen (AVEBE) en interacties
met teeltmaatregelen (vooral stikstof) onderzocht. Het lopende bewaaronderzoek over het gewenste
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temperatuurregime in relatie tot verliezen en kwaliteit (onder andere versuikering) wordt met enkele
nieuwe rassen voortgezet.

Verbetering vande kwaliteit van TBM-pootgoed voorde zetmeelaardappelteelt
In 1998 is praktijkonderzoek naar optimalisering van de kwaliteit van het gebruikte pootgoed voor de
zetmeelaardappelteelt (verbetering gezondheid en groeikracht) opgezet. Uit de vorig jaar samen met
de NAK uitgevoerde inventarisatie van knelpunten, aan de hand van 250 monsters, komen zowel
ziekte- (Fusarium, zilverschurft, bacterieziekten) als fysiologische problemen naar voren. In 1999
wordt een aantal fysiologische aspecten als groeikracht en teeltkundige parameters voor de belangrijkste rassen nader onderzocht. Daarnaast worden maatregelen voor een betere beheersing van bewaarziekten als Fusarium en zilverschurft onderzocht. Op basis van de nu uitgevoerde literatuurstudie
over bacterieziekten wordt een verder actieplan voor deze belangrijke ziekte ingevuld.

Knelpuntenanalyse op bedrijven en kennisoverdracht
In het kader van het AVEBE Grondstoffenvoorzieningsplan wordt meegewerkt aan het analyseren en
implementeren van mogelijkheden voor rendementsverbetering op toekomstgerichte bedrijven. Daarbij wordt geanalyseerd welke factoren bijdragen aan opbrengstverschillen tussen bedrijven om zodoende gerichte kennisoverdracht en onderzoek tot stand te brengen. Daarnaast wordt in de analyse
duidelijk hoe via het prototyperen van teeltsystemen toekomstgerichte duurzame bedrijven moeten
worden ingericht. In 1999 wordt samen met AVEBE-ABU, Agriment, DLV en NAK gestart met een
project om op basis van deze knelpuntenanalyse telers bewust te maken van hun knelpunten en gerichte kennis aan te dragen voor de oplossing ervan.
Binnenkort zal een teelthandleiding zetmeelaardappelen worden uitgebracht.

Samenwerking
Dit praktijkonderzoek is geïntegreerd in het AB-DLO/PAV-programma 334 "Innovatie zetmeelaardappelteelt" (in Agrobiokon-verband). Samengewerkt wordt met AVEBE-ABU, HLB, AB-DLO,
TNO-Voeding, DLV, NAK,Agriment en KARNA.

Projecten 1999
Proj.nr. projecttitel
55.2.10

Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot de afrijping van zetmee-

contactpersoon
K.H. Wijnholds

laardappelen
55.6.05

Loofdoding en vermindering van de loofvastheid van late zetmeelaard-

J.K. Ridder

appelen
55.7.07

Optimale loofdodingstijdstip van late zetmeelaardappelrassen in relatie

K.H. Wijnholds

tot de productie in de herfst
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55.7.12

Invloed van rooibeschadiging op bewaarverlies en kwaliteit van zetmee- A. Veerman
laardappelen

55.7.09

Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappel- A. Veerman
rassen

55.7.13

Onderzoek naar de mogelijkheden van kiemremming in zetmeelaardap-

A. Veerman

pelen
55.7.14

Onderzoek naar de kwaliteit(eigenschappen) van zetmeelaardappelrassen K.H. Wijnholds

55.7.17

Verbetering van de kwaliteit van TBM-pootgoed

C.B.Bus

54.3.60* De beheersing van Spongospora subterranea (poederschurft) bij aardap- C.B. Bus
pelen
54.3.81* Beheersing van Streptomyces scabies (gewone schurft) bij aardappelen

C.B. Bus

54.4.69* Mogelijkheden voor beddenteelt bij aardappelen ter vermindering van de J.K. Ridder
kans op schurft
55.0.18

Prototypering entoetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardappelen op CD. van Loon
bedrijfsniveau

55.0.20

Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zet- R. Wustman
meelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

55.0.21

Integrale kennisoverdracht bij de teelt van zetmeelaardappelen

B.A. ten Hag

* Project wordt gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van programma IA 'Teelt en kwaliteit van
wortel- en knolgewassen'

IC. STURING VAN DE TEELT EN VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN GRANEN,
ZADEN, PEULVRUCHTEN, HANDELSGEWASSEN, KRUIDEN EN VOEDERGEWASSEN

Aanleiding
Als gevolg van marktverzadiging staat de rentabiliteit van de teelt van granen en andere maaigewassen onder druk. Om de rentabiliteit te verbeteren, zal nadrukkelijker ingespeeld moeten worden op
gedifferentieerde markten door meer afzetgerichte teelt. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van
nieuwe productbestemmingen en introductie van (nieuwe) gewassen voor nonfood-toepassingen. De
kwaliteit van de producten in relatie tot de kostprijs speelt daarbij een sleutelrol. Niet alleen worden
steeds meer specifieke kwaliteitseisen aan het product gesteld voor deelmarkten, ook de teeltwijze
zelf wordt in toenemende mate een kwaliteitsfactor (keurmerken).
Het praktijkonderzoek richt zich op het optimaliseren van teeltsystemen om enerzijds te voldoen aan
de kwaliteitseisen en anderzijds zo efficiënt mogelijk te produceren. Dit vraagt kennis van de raseigenschappen en van de sturingsmogelijkheden via teeltmaatregelen. Er zijn eenvoudige voorspellingsmethoden en handvatten nodig waarmee tijdens de teelt kan worden beoordeeld of en in welke
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mate bijsturing nodig is. Hierbij is een integrale ketenbenadering gewenst. Het teeltonderzoek is dan
ook afgestemd op de schakels in de keten en de betrokken instellingen. Gezien de ketengedachte en
het feit dat de kwaliteitseisen per gewas en per bestemming verschillen, is het onderzoek in gewasgerichte deelprojecten opgezet.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van sturingstechnieken in de teelt, bewaring en producthandling van
granen, zaden, peulvruchten, handelsgewassen, kruiden, voedergewassen en energiegewassen om de
gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het samen met instituten en industrie ontwikkelen van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbepalingsmethoden om sturing in de productketen van granen, zaden, peulvruchten, handelsgewassen, kruiden en voedergewassen mogelijk te maken.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Granen
Bij granen worden teeltconcepten en sturingsmogelijkheden ontwikkeld voor de teelt bestemd voor
tarwedeelmarkten en brouwgerst. Het onderzoek naar geschikte pluimveetarwe wordt dit jaar afgesloten. Op basis van de kwaliteitsspecificaties, verkregen uit de diverse voeder- en verteringsproeven
zal een teeltstrategie voor pluimveetarwe (ras en teeltwijze) worden uitgewerkt. De resultaten zullen
op een themamiddag worden gepresenteerd. In regionale projecten krijgt de toetsing van geschikte
rassen voor het Zeeuwse Vlegel-brood en de teelt van wintergerst voor brouwgerst aandacht.
Bij brouwgerst kan het onderzoek naar sturing van het eiwitgehalte op basis van chlorofylmeting tot
een advies leiden. Eind 1999 zullen de resultaten op een themadag worden gepresenteerd. Gezien het
belang van deze sturingsmogelijkheid wordt dit ook voor tarwe uitgewerkt. Daarnaast wordt nagegaan of met de nieuwe groeiregulator Moddus de gewenste verbetering van de oogstzekerheid in
brouwgerst kan worden bereikt. Voor tarwe wordt de advisering voor de inzet van Moddus via een
deskstudie aangescherpt.
In enkele tarweproeven wordt de opbrengstvorming en stikstofbehoefte bij de huidige productieve
rassen bestudeerd ter onderbouwing van nieuwe, meer rasgerichte, teeltconcepten. Ook wordt, als gevolg van de daling van de zwaveldepositie, onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van zwavelbemesting voor de opbrengst en kwaliteit van tarwe.

Kruiden
In de kruidensector ligt de nadruk op verbetering van de kansrijke keten voor aromatische kruiden.
Het onderzoek is gericht op verbetering van de kwaliteit van de grondstof via de stikstofbemesting en
het oogstregime. Tevens wordt achtergrondinformatie verzameld om te komen tot een uitbetalings13

systeem op basis van kwaliteit. Daarbij is ook een voorspellingssysteem voor het beperken van Septoria-aantasting van belang. Het onderzoek naar beheersing van het loodgehalte in valeriaan en het
cadmiumgehalte in viool en Hypericum wordt voortgezet. Nieuw onderzoek wordt gestart naar de
teeltperspectieven van een aantal nieuwe geneeskruiden zoals Hypericum, Arnica, Echinacea, Solidago.

Graszaad
Het teeltonderzoek bij graszaad is op actuele knelpunten gericht. Door de geringe afzet van graszaadhooi worden de effecten van het achterlaten van het stro na de oogst op de opbrengst van de volgende
oogst onderzocht. Dit mede in verband met de eisen voor toelating van nieuwe herbiciden en fungiciden. Daarnaast wordt de deugdelijkheid van de groeiregulator Moddus in de drie grote grassoorten
onderzocht in het kader van de toelatingsaanvraag.

Handelsgewassen
Bij koolzaad wordt aandacht besteedt aan de optimale teeltwijze (onder andere zaaidichtheid) van de
nieuwe hybride rassen. Bij vezelvlas wordt nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van groeiregulatie.
Verder wordt een teelthandleiding vlas gemaakt.

Agrificatiegewassen
Het praktijkonderzoek aan agrificatie is de laatste jaren sterk ingekrompen nu gebleken is dat op
korte termijn de perspectieven voor de praktijk nog beperkt zijn. Het onderzoek is gericht op schermenoogst bij dille/karwij voor verhoging van de carvonproductie, op goudsbloem (bloem- en zaadproductie) onder andere in het kader van de beperking van de schildersziekte en op pepermunt en
peterseliezaad. In verband met de schermenoogst bij karwij/dille wordt ook de conservering van de
schermen tot het moment van destillatie onderzocht.

Samenwerking
Tarwe

ID-DLO, PP, TNO-Voeding en ILOB-TNO ( pluimveevoertarwe)
Hydro-Agri (chlorofylmeting), BLGG (zwavelonderzoek), maalindustrie

Brouwgerst

Nibem-TNO, ACM en Hydro-Agri (sturing eiwit-%)

Graszaad

graszaadfirma's, NAK, PGZP, Novartis

Handelsgewassen

Nevlas

Kruidenonderzoek

VNK, drogerijen, telers (kruidenadviescommissie) en LUW (zware metalen)

Agificatie
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Projecten 1999
Proj.nr

projecttitel

contactpersoon

41.7.18

Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding

A. Darwinkel

41.9.57

Rassenonderzoek voor Zeeuws vlegelbrood

J.J. Slabbekoorn

42.2.10

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp

R.D. Timmer

van een chlorofylmeter
42.7.12

Optimalisering van de teelt van wintergerst voor brouwgerst

H.W.G. Floot

42.7.13

Optimalisering van de teelt van brouwgerst door toepassing van de groei-

R.D. Timmer

regulator Moddus
41.4.27

Toepassing van Moddus in wintertarwe

A. Darwinkel

41.2.20

Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge produc-

A. Darwinkel

tieniveaus van wintertarwe
41.2.25

Mogelijkheden van de chlorofylmeter voor sturing van kwaliteit en op-

R.D. Timmer

brengst(zekerheid) van wintertarwe
41.4.24

Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van

A. Darwinkel

wintertarwe
41.2.23

Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst en kwaliteit van winter-

A. Darwinkel

tarwe
46.4.13

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de

J.G.N. Wander

zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
46.7.16

Toepassing van Moddus in graszaadgewassen

G.E.L.Borm

50.4.08

Invloed van ras en teeltwijze op de opbrengst van hybride winterkool-

H.W.G. Floot

zaad
51.4.11

Optimalisering van de toepassing van groeiregulatie in vezelvlas

J.J. Slabbekoorn

50.6.09

Mogelijkheden voor conservering van karwijtoppen voor destillatie

H.J. van der Mheen

52.0.14

Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

H.J. van der Mheen

52.7.17

Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen

H.J. van der Mheen

52.7.19

Teeltperspectieven voor nieuwe geneeskruiden

H.J. van der Mheen

52.7.20

Onderzoek naar de mogelijkheden ter voorkoming van te hoge gehalten

H.J. van der Mheen

aan zware metalen in kruidengewassen

ID.GEBRUIKLANDBOUWGRONDSTOFFENVOORDUURZAMEENERGIE
Aanleiding
Duurzame energie (vooral gericht op reductie CO2 -uitstoot) moet een belangrijke bijdrage leveren
aan de energievoorziening in de 2 1 e eeuw. De overheid richt zich op 10% duurzame energie in 2020
(3% in 2000). De markt voor duurzame energie is sterk in beweging. De energiebedrijven hebben het
Milieu Actie Plan 2000 geformuleerd. Het gebruik van biomassa als hernieuwde brandstof voor elek-
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triciteitsopwekking vormt daarin een belangrijk aandeel. Voor de realisatie van de doelstelling aangaande de duurzame energie zijn grote hoeveelheden biomassa nodig. Daardoor bestaat behoefte aan
opschalingsonderzoek. De hoofdgroepen van biomassa-grondstoffen zijn: restproducten (onder andere sloophout, plantsoenafval), bijproducten (onder andere stro) en energiegewassen (onder andere
Miscanthus, hennep, wilg, populier).
Gezien de huidige energieprijzen vormt de kostprijs van de teelt van energiegewassen nog een belemmering voor een sterke uitbreiding van de teelt. Enerzijds zal de productie per ha moeten worden
verhoogd en anderzijds de teelt- en verwerkingskosten moeten worden verlaagd. Bij Miscanthus en
hennep liggen daartoe duidelijk mogelijkheden. Daarnaast kan combinatie met andere gebruiksdoelen
de kostprijs verlagen. Daarbij valt te denken aan de winning van de bastvezel bij hennep en bestemming van de restplant voor energiewinning, de teelt van energiegewassen als vanggewas langs sloten
etc. Het praktijkonderzoek richt zich vooral op deze vragen.

Doelstelling
Het verbeteren van de opbrengst en kwaliteit en het verlagen van de teelt- en verwerkingskosten bij
de productie van biomassa voor energiedoeleinden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Dit onderdeel is gericht op opbrengstverhoging, oogstzekerheid en kostenverlaging bij de teelt van
Miscanthus en hennep. Bij Miscanthus wordt op drie locaties dejaarlijkse productiecapaciteit en de
invloed van stikstof en plantdichtheid daarop gevolgd (1999 zesdejaars gewas) om inzicht te krijgen
in de slijtage bij dit meerjarige gewas. Om de dure microplanten te kunnen vervangen door goedkope
rhizomen wordt het onderzoek naar behandelingen van rhizomen, ter vergroting van de aanslagzekerheid, uitgebreid. Daarnaast wordt gekeken naar de beïnvloeding van het mineralengehalte omdat met
name te veel Ken Cl ongewenst is bij de verwerking (met name de vergassingstechnologie).
Het onderzoek aan hennep richt zich vooral op teeltadviezen met betrekking tot stikstofbemesting,
zaaitijd en zaaidichtheid bij enkele rastypen in het huidige teeltgebied in Noordoost-Nederland.
Daarnaast wordt het oogsttijdstip bekeken in relatie tot vezelwinning en de biomassa-opbrengst. Gedeeltelijk gebeurt dit in samenwerking met de telersvereniging, waarbij naast de totale biomassa ook
de vezelopbrengst aandacht krijgt. Bovendien zal een evaluatie worden gemaakt van de mogelijkheden van deze teelten op akkerranden om de emissie naar slootwater te beperken.

Samenwerking
In dit programma wordt samengewerkt met BTG, Agromiscanthus,NOVEM, Hemflax, LUW, IMAGDLO, AB-DLO enLEI-DLO.

16

Projecten 1999
Proj.nr. projecttitel
51.7.08

contactpersoon

Teeltkundige en economische optimalisatie van Miscanthus als energie- A. Darwinkel
gewas

51.7.09

Teeltkundige en economische optimalisatie van de hennepteelt voor bio- G.E.L. Borm
energie

IE. CULTUUR- ENGEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK AKKERBOUW

Aanleiding
Het verkeer met (kweek)materiaal van rassen van akkerbouwgewassen is onderhevig aan (internationale wet- en regelgeving via deZaaizaad- en Plantgoedwet en EU-directieven.
Naast de eis voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van rassen, geldt voor akkerbouwgewassen tevens de cultuurwaarde-eis; een ras mag pas tot het handelsverkeer worden toegelaten als het een aantoonbaar goede cultuurwaarde bezit. Hierdoor wordt het belang van een juiste rassenkeuze bij teelt en gebruik van het ras verder in de productiekolom nog eens onderstreept.

Doelstelling
Vaststellen van de bruikbaarheid van rassen van akkerbouwgewassen voor de gehele productie- en
handelsketen.

Via onder meer experimenteel onderzoek wordt informatie verkregen ten behoeve van de jaarlijkse
publicatie in Rassenlijst, Rassen Bulletins, vakbladen en de mondelinge voorlichting via de geëigende
kanalen voor rassenkeuze.
Deze informatie heeft betrekking op eigenschappen die voor de gebruikers van rassen van belang zijn
voor een optimaal gebruik van rassen in hun segment in de productiekolom. Op grond daarvan kan de
gebruiker het voor zijn omstandigheden beste ras kiezen, kan hij maatregelen nemen om een expressie van een minder gewenste eigenschap te neutraliseren en kan hij garanties geven omtrent de aan
zijn afnemer te leveren kwaliteit.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Voor het CGO geldt dat de belanghebbenden het onderzoek volledig dienen te financieren; de overheid heeft zich als medefinancier teruggetrokken.
De werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek, de locaties en de waar te nemen eigenschappen
zijn beschreven in door de financiers geaccordeerde onderzoeksprotocollen.
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Samenwerking
Een deel van de proeven zal vanuit het programma zelf worden aangelegd. Een ander deel zal - aangestuurd en gecoördineerd vanuit het programma CGO - worden aangelegd bij belanghebbenden bij
het onderzoek. Bij de akkerbouwgewassen manifesteren met name de kweekbedrijven zich als zodanig.
In het CGO-suikerbieten wordt samengewerkt met het 1RS; in het CGO-zomergerst met het NIBEM.
In samenwerking met het CPRO-DLO worden adviezen uitgebracht aan de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Projecten 1999
Proj.nr.

projecttitel

contactpersoon

41.9.14

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

L. van den Brink

41.9.15

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

A. Darwinkel

41.9.28

Beproeving wintertarwerassen voor kweekbedrijven

L. van den Brink

42.9.07

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

R.D. Timmer

42.9.11

Beproeving zomergerstrassen voor kweekbedrijven

R.D. Timmer

43.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

A. Darwinkel

51.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

J.G.N.Wander

56.9.24

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

L. van den Brink

63.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

L. van den Brink

96.9.28

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

J.A.M. Groten

96.9.42

GMO-rassen snijmaïs

J.A.M. Groten

98.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCM en MKS

J.A.M. Groten

98.9.07

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

J.G.N. Wander

Teelt van vollegrondsgroentegewassen
programmaleider: P.H.M. Dekker

19

Aanleiding
De vollegrondsgroenteteelt opereert op een verzadigde of nagenoeg verzadigde markt. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven c.q. te versterken, speelt de kwaliteit van de producten in
relatie tot de gemaakte kosten een essentiële rol. Kwaliteit is door de veelheid aan gewassen, met per
gewas vaak meerdere teeltwijzen, en de veelheid aan bestemmingen van het oogstproduct een divers
begrip. Het geeft de gebruikswaarde van een product aan in relatie tot de prijs en het omvat zowel
meetbare kwaliteitskenmerken (sortering, kleur, uniformiteit, gaafheid smaak, inhoudstoffen etc.) als
gevoelsmatige kenmerken, die mede met de wijze van produceren samenhangen. Een goede kwaliteit
op het tijdstip van de oogst is een belangrijke voorwaarde om een goede kwaliteit op consumentenniveau te kunnen aanbieden. Veelal ontbreken objectieve methoden om de kwaliteit te meten. Er zullen
parameters ontwikkeld moeten worden, die reeds tijdens het groeiseizoen of bij het begin van de bewaring, inzicht verschaffen in de te verwachten kwaliteit. Ook zullen er teeltconcepten ontwikkeld
moeten worden om op basis van deze tussentijdse analyses bij te kunnen sturen. In de komende jaren
mag verwacht worden, dat de teelt van kwaliteitsproducten steeds meer in een ketenbenadering zal
plaatshebben.
Hoewel de cultuurwaarde-eis bij de vollegrondsgroenten niet wettelijk is geregeld, is de vraag naar
kwalitatief hoogwaardige rassen zo groot, dat gedegen kennis over de relevante eigenschappen van de
rassen van groot belang is.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, forcering, bewaring en productbehandeling
van vollegrondsgroenten om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en
kwaliteitsbepalingsmethoden om sturing in de productketen mogelijk te maken.
Het vaststellen van de cultuur- en gebruikswaarde van nieuwe rassen.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Sturing van de teelt
Bij ijssla wordt onderzoek gedaan om een methode te ontwikkelen, die kan leiden tot een betere
voorspelling van het oogsttijdstip. Bij rabarber start nieuw onderzoek om de rijpheid van rabarberpollen voor forcering beter te kunnen vaststellen en wordt het perspectief van lange bewaring van rabarberpollen voor de vroege forcering bestudeerd. Het onderzoek naar de mogelijkheid om door inkorten van preiplanten bij het uitplanten de aanslag te verbeteren en het onderzoek naar verlenging
van het oogstseizoen bij witte en groene asperges wordt in 1999 met verslaggeving afgerond.
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Verbetering

uitstalleven

In het onderzoek gericht op verbetering van bewaarbaarheid en uitstalleven zullen enerzijds objecten
van veldproeven op hun houdbaarheid beoordeeld worden terwijl anderzijds het effect van naoogstbehandelingen, bewaarcondities en type verpakkingen beproefd zal worden. Bij witlofwortels
wordt onderzoek afgesloten naar beperken van het indragen tijdens de bewaring. Tezamen met de
volgende schakels in de afzetketen worden nieuwe MA-verpakkingen op hun perspectief voor de betreffende groenten beoordeeld. Bij witlof zijn in 1997 en 1998 reeds opmerkelijke verschillen in
houdbaarheid naar voren gekomen. Bij spruitkool wordt het onderzoek voortgezet naar het belang
van drogen en koelen van de spruiten direct na de oogst. In 1998 is hiermee een start gemaakt. Bij
knolselderij wordt het onderzoek voortgezet naar de ontwikkeling van een bewaarbaarheidstoets.

Fysiogene afwijkingen en bacterieziekten
Meer en meer zijn er problemen met verkleuringen op of in het geoogste product. Veelal betreft het
verkleuringen in de na-oogstfase, die het uitstalleven beperken. Het onderzoek naar beperking van
roodverkleuring bij witlof en het onderzoek bij spruitkool naar het beperken van de problemen met
gele blaadjes wordt in 1999 met verslaggeving afgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak van
grauwverkleuring wordt zo mogelijk in 1999 meer toegespitst op het beperken van de grauwverkleuring. Bij bloemkool wordt het onderzoek naar de oorzaak van gele onderkanten voortgezet en start
onderzoek naar de oorzaak van dubbele kolen en holle stronken. Ook bij broccoli wordt hier aandacht
aan geschonken. Bij Chinese kool start onderzoek naar de oorzaak van 'stip' in de bewaring en naar
mogelijkheden om dit te beperken. Het onderzoek naar de oorzaak van kwaliteitsproblemen bij
bloemkool, broccoli en Chinese kool wordt uitgevoerd door bemonsteren en analyses van kolen van
praktijkpercelen. Bij uien start in 1999 een vervolgproject om meer inzicht te krijgen in de oorzaak
van watervellen en het aandragen van oplossingsrichtingen.
Bacterieziekte vormt een groot probleem bij prei. In 1999 start samen met de LUW een project om
inzicht te krijgen in de wijze waarop infecties tot stand komen en welke mogelijkheden er zijn om
deze bacterieziekte te beheersen. Een directe bestrijding van bacterieziekten is niet mogelijk. Door
teelt- en bedrijfshygiënische maatregelen zal deze ziekte voorkomen moeten worden.

Hergebruik proces- en afvalwater bij witlof
Door overheid en maatschappij worden stringente regels gesteld aan de wijze van produceren. Bij het
forceren van witlof zal het proces- en afvalwater niet langer op het oppervlaktewater geloosd mogen
worden. In 1999 wordt het onderzoek op een bedrijf te Kerkwerve naar de mogelijkheden van chemische ontsmetting van het water met verslaggeving afgesloten. Het onderzoek op een bedrijf in de
Noordoostpolder met rietveldzuivering wordt tot de zomer van 1999 voortgezet, waarna verslaggeving volgt. Ook wordt aandacht besteed aan het souperen van meststoffen aan het einde van de trek,
om het water weer voor hergebruik geschikt te maken. In 1998/1999 wordt onderzoek uitgevoerd
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door het POVLT in Rumbeke. Na beëindiging van deze proeven vindt gezamenlijke verslaggeving
plaats over de resultaten van twee trekseizoenen.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (rassenonderzoek) wordt in nauw overleg met de landelijke gewascommissies van LTO-Groeiservice ingevuld. De telers bepalen welke rassen onderzocht
worden en het onderzoek wordt zoveel mogelijk op de bedrijven uitgevoerd. De financiële ruimte is
beperkt, zodat een keuze gemaakt moet worden ten aanzien van de te onderzoeken gewassen en
teeltwijzen. In 1999 wordt het rassenonderzoek peen en spruiten ook bij een biologische teler uitgevoerd. Voor de industriegroenten dient additionele financiering te worden gevonden, alvorens voor
deze gewassen rassenonderzoek kan plaatsvinden.

Samenwerking
In 1999 wordt in het witlofonderzoek samengewerkt met AB-DLO en het POVLT in Rumbeke in
België. Met The Greenery wordt samengewerkt in het onderzoek gericht op voorspelling van het
oogsttijdstip van ijssla. In het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wordt bij witlof, bloemkool,
spruiten en prei nauw samengewerkt met de Belgische proefstations in Rumbeke, St-Katelijne-Waver,
Kruishoutem en Herent. Ten aanzien van het rassenonderzoek witlof is ook het proefstation voor de
witlof in Arras (F) bij de samenwerking betrokken. Het onderzoek naar bacterieziekte in prei gebeurt
in samenwerking met de LUW.

Projecten 1999
Proj.nr. projecttitel

contactpersoon

teelt en kwaliteit groentegewassen
62.6.08

Ontwikkeling van een bewaarbaarheidstoets voor knolselderij

H.P. Versluis

65.7.22

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van water- H.P. Versluis
vellen bij uien

65.7.28

Beperking van watervellen bij uien

87.7.16

Bureaustudie naar de relatie groeiverloop/hardheid bij doperwt in ver-

J. Hoek
A.P. Everaarts

band met de prijsstaffel
66.3.12

Onderzoek naar bacterieziekte in preiplanten

G. van Kruistum

66.4.11

Invloed van het inkorten van plantmateriaal bij het uitplanten op de weg- J.H.M. Visser
groei, opbrengst en kwaliteit bij prei

66.6.13

Studie naar de mogelijkheid van droogschonen van prei

G. van Kruistum

69.4.04

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge

J.T.K. Poll

69.8.13

Bureaustudie naar het perspectief van een biologische aspergeteelt

G. van Kruistum

72.0.07

Voorspellen van het oogsttijdstip van ijssla

73.2.25

Souperen van meststoffen bij de hydrocultuur van witlof met het oog op G. van Kruistum
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A.P. Everaarts

hergebruik van het resterende proceswater
73.2.30

Toetsing maatregelen ter beperking van roodverkleuring bij witlof

G. van Kruistum

73.4.23

Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek

G. van Kruistum

73.4.26

Beperken van het vochtverlies van witlofwortels tijdens de bewaring

M.E.T. Vlaswinkel

73.8.29

Bureaustudie naar het perspectief van biologische witlofteelt

G. van Kruistum

75.6.07

Rijpheidsmeting en bewaring rabarberpollen

F.M.L. Kanters

78.7.19

Onderzoek naar het voorkomen van gele onderkanten van het product

A.P. Everaarts

bloemkool
78.7.20

Onderzoek naar de oorzaak van dubbele kolen/holle stronken bij bloem-

A.P. Everaarts

kool en broccoli
80.6.07

Onderzoek naar de oorzaak van stip bij Chinese kool in de bewaring

C.A.Ph. van Wijk

83.2.09

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof

A.P. Everaarts

kort voor de oogst
83.3.11

Beperken van grauwverkleuring van spruitkool

M.E.T. Vlaswinkel

83.7.13

De invloed van na-oogst productbehandeling en van bewaarcondities op

M.E.T. Vlaswinkel

het uitstalleven van spruiten
99.7.23

Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten

H. de Putter

CGO vollegrondsgroenten
58.9.09

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek peen

H.P. Versluis

65.9.16

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

J. Hoek

66.9.03

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

J.H.M. Visser

69.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

J.T.K. Poll

69.9.06

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

J.T.K. Poll

70.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

J.T.K. Poll

72.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek ijssla

J. Hoek

73.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

J. Hoek

78.9.13

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

J.H.M. Visser

80.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

C.A.Ph. van Wijk

82.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek savooie kool

J. Hoek

83.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

H.P. Versluis

84.9.12

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

J. Hoek

23

De beheersing van plantparasitaire
nematoden
programmaleider: P.M. Spoorenberg
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Aanleiding
In de vijftiger en zestiger jaren is er vooral in ons land veel onderzoek verricht met als doel plantparasitaire aaltjes met cultuurmaatregelen te kunnen beheersen. Inzicht in waardplantenreeksen en
schadegevoeligheid van gewassen diende als basis voor het opzetten van bouwplannen waarin risico's
op schade werden beperkt.
Met het economisch rendabel worden van de (natte) chemische grondontsmetting eindjaren zestig is
de aandacht voor dit type onderzoek nagenoeg verdwenen en bleef het na die tijd vrijwel beperkt tot
de geïntegreerde beheersing van aardappel- en bietencystenaaltjes. Door de routinematig uitgevoerde
grondontsmetting van eens in de vierjaar of zelfs vaker tegen aardappelcystenaaltjes (ACA), de veroorzakers van aardappelmoeheid (AM), werden ook andere aaltjes bestreden.
Met het verminderen van de natte grondontsmetting worden veel oude aaltjesproblemen weer actueel.
Door alternatieven voor de beheersing van ACA op basis van intensieve bemonstering en resistente
rassen is het vooralsnog mogelijk gebleken de grondontsmettingsfrequentie tegen ACA te verruimen.
Voor de teelt van poot- en consumptie-aardappelen is er overigens wel sprake van een steeds ernstiger wordende situatie vanwege het ontbreken van goede D/E-resistente rassen en het gebrek aan inzicht in de virulentie van de in deze gebieden voorkomende populaties.
Voor de overige schadelijke aaltjes zullen nog alternatieven moeten worden ontwikkeld. Het betreft
hier vooral aaltjes met een brede waardplantenreeks, waardoor het gericht toepassen van vruchtwisseling en gewasresistentie ter vervanging van de grondontsmetting veel specifieke kennis vraagt, die
thans nog ontbreekt. Ten behoeve van de beheersing van deze aaltjes zijn goede bemonsteringsmethodieken noodzakelijk. Aanvullend zijn alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van nematoden in teelt- en bedrijfsverband binnen door de regelgeving en de
markt gestelde randvoorwaarden.
Voor de wortelknobbelaaltjes (Meloidogynechitwoodi,M.fallax enM. hapla), de vrijlevende wortelaaltjes (Paratrichodorus teres en overige Trichodoriden) en voor het wortellesie-aaltje (Pratylenchus
penetrans) het realiseren van:
• praktijkmethoden voor het vaststellen van de populatiedichtheid en/of schadeverwachting in het
veld;
• methoden voor het vaststellen van schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid;
• informatie over mate van schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid van voor de betreffende
regio's en aaltjessoort meest relevante gewassen en rassen;
• methoden ter bestrijding van betreffende aaltjes (chemisch, biologisch);
• informatie over (potentiële) ontwikkeling van populatie en schade in relatie tot teeltsystemen en
samenstelling van het bouwplan;
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• adviezen voor beheersing van populaties en schade in teelt- en bedrijfsverband.
Voor het witte aardappelcystenaaltje {Globodera pallida) het realiseren van:
• inzicht in het verloop van de AM-situatie in de poot- en consumptie-aardappelgebieden;
• adviezen voor kwekers op het gebied van methoden en te kiezen populaties voor het vinden van
bruikbare resistentie tegen Globoder apallida in consumptierassen;
• adviezen voor beheersing van populaties en schade in teelt- en bedrijfsverband.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Globoder a pallida
In 1999 zal een rapportage over het onderzoek naar resistentie- en tolerantie- eigenschappen van consumptie-aardappelen verschijnen. In 1999 zullen evenals in 1998 door de PD populaties aardappelcysten aan het PAV geleverd worden. Dit opent de mogelijkheid om in een later stadium onderzoek te
doen naar de virulentie van populaties in Nederland buiten de Veenkoloniën.

Meloidogyne fallax, M. chitwoodi en M. hapla
In een voorgaand project heeft het onderzoek zich geconcentreerd op Meloidogyne fallax. Vanaf 1996
ligt het accent op M. chitwoodi. In veld- en kasproeven is afgelopen seizoenen veel kennis verzameld.
In 1999 zal de aandacht vooral gericht zijn op het verder verwerken, analyseren en synthetiseren van
de verzamelde gegevens en kennis. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek zal informatie gegenereerd worden over ontwikkeling van schade en populaties in relatie tot de samenstelling van het
bouwplan en de diverse teelttechnische maatregelen. De gegevens zullen worden verwerkt in vernieuwde waardplant- en schadetabellen. Hiervan zullen mogelijkheden afgeleid worden om tot beheersing van de aaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen, die vervolgens bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden.
In 1999 zal het onderzoek hoofdzakelijk gericht zijn op de schaderelatie bij met name aardappelen,
schorseneren, suikerbieten en waspeen. Tevens wordt gestart met onderzoek naar het effect van granulaten op wortelknobbelaaltjes.

Paratrichodorus teres en Trichodorus primitivus
Het betreft hier onderzoek aan vruchtwisseling, gewas- en raskeuze, groenbemestingsgewassen, organische stof, granulaten en grondbewerking. Daarnaast zal er meegewerkt worden aan een goede
(kwantitatieve) bemonsteringsmethode, die gekoppeld kan worden aan risico's op schade en aan mogelijke adviezen voor te nemen maatregelen. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek zal informatie gegenereerd worden over ontwikkeling van schade en populaties in relatie tot de samenstelling
van het bouwplan en de diverse teelttechnische maatregelen. Hiervan zullen adviezen afgeleid worden om tot beheersing van de Trichodoride-aaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen die bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden.
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Pratylenchus

penetrans

In 1998 is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om de problemen met dit aaltje op verantwoorde wijze te beheersen in teelt- en bedrijfsverband. In 1999 zal het onderzoek in veld- en kasproeven worden voortgezet, gericht op het verkrijgen van gegevens over waardplantgeschiktheid en
schadegevoeligheid van gewassen en eventueel rassen. Tevens zullen gegevens verzameld worden,
die moeten bijdragen aan het realiseren van goed onderbouwde bemonsteringsmethoden.
In 1999 zal tevens gestart worden met onderzoek naar het effect van granulaten op Pratylenchus penetrans

Samenwerking
Het onderzoek van dit programma maakt deel uit van een landelijk instellingsoverschrijdend programma "Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in vollegrondsteelten" (LNV 303). Het programma is onderverdeeld in projectgroepen rond de drie groepen van
nematoden.
• Meloidogyne: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, vaste planten, glastuinbouw
• Pratylenchus: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerij, fruit
• Trichodoridae: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen
Daarnaast vindt vanuit het PAV samenwerking plaats met verschillende toeleverende en afnemende
bedrijven, zoals bemonsteringsinstanties en kweekbedrijven.

Projecten 1999
Proj.nr.

projecttitel

contactpersoon

28.4.58

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

33.3.10

Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan

L.P.G. Molendijk

33.3.18

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus

H.W.G. Floot

33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje {Pratylenchus penetrans) binnen

L.P.G. Molendijk

K.H. Wijnholds

akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij

H. Nijboer

akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Ontwikkeling van nieuwe methoden om schade als gevolg van Tricho-

O. Hartsema

doms-aaltjes op verantwoorde wijze te verhinderen
33.3.22

Pathotype-onderzoek aardappelcystenaaltje

A. Mulder (HLB)

33.3.24

Onderzoek aan Pratylenchus spp.

A. Mulder (HLB)

33.3.25

Onderzoek aan Meloidogyne spp.

A. Mulder (HLB)

33.3.27

Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade

A. Mulder (HLB)

33.3.30

Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortelknob-

L.P.G. Molendijk

belaaltjes
33.3.31

Het effect van granulaten tegen wortelknobbelaaltjes

L.P.G. Molendijk
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33.3.32

Het effect van granulaten tegen wortellesie-aaltjes.

33.3.33

Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortellesieaaltjes

28

L.P.G. Molendijk
L.P.G. Molendijk

Debeheersing van onkruiden
programmaleider: B.A. ten Hag

29

4A. BEHEERSING EN BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN

Aanleiding
Onkruidbestrijding vormt een belangrijke teeltmaatregel niet alleen vanwege effecten op gewasconcurrentie, kwaliteit (onder andere graszaad, kruiden, conserventeelten, tarra) en bedrijfshygiëne (onder andere aardappelopslag, bitterzoet), maar ook vanwege de milieubelasting, de kosten en de arbeidsinzet die hiermee gemoeid is. Uitgaande van het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt gestreefd naar een beperking van de inzet van herbiciden en een vermindering van de afhankelijkheid
van chemische bestrijding. Als gevolg van het stoffenbeleid en de strengere toelatingsprocedures
wordt het herbicidenpakket geringer. Vanuit de markt worden in toenemende mate eisen gesteld aan
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt (onder andere AMK, MBT en ECO).
Binnen deze randvoorwaarden worden nieuwe, bedrijfszekere en economisch haalbare bestrijdingsstrategieën ontwikkeld in de verschillende teelten. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling, c.q. optimalisering, van geïntegreerde bestrijdingsstrategieën, gebaseerd op teeltaanpassingen, mechanische bestrijding en aangepaste chemische bestrijding (onder andere lagere doseringen). Om de mechanische
mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, zal de veelal noodzakelijke chemische bestrijding hier
naadloos en flexibel op moeten aansluiten. Daarbij is aanpassing van de benodigde dosering herbiciden in relatie tot onkruidpopulatie/-ontwikkeling en weersomstandigheden een perspectiefvol aandachtspunt.
In de kleine gewassen vormt de beschikbaarheid van herbiciden een toenemend probleem omdat de
markt commercieel niet interessant is voor het relatief kostbare toelatingsonderzoek voor nieuwe
middelen. Waar dit tot probleemsituaties leidt zal, behalve optimalisering van de beschikbare mechanische en chemische mogelijkheden, in samenwerking met het bedrijfsleven het gewenste deugdelijkheidsonderzoek voor nieuwe toelatingen worden uitgevoerd.
De aandacht is allereerst gericht op middelenreductie in die gewassen waarin de MJPG-doelen nog
ver verwijderd zijn (hoge inzet, groot areaal) en op teelten waarin door het terugtrekken van middelen
grote knelpunten zijn ontstaan.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van onkruiden in teelt- en bedrijfsverband binnen door regelgeving en de
markt gestelde randvoorwaarden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Preventieve maatregelen die de noodzaak van onkruidbestrijding

verminderen

Nieuw onderzoek wordt gestart naar mogelijkheden om de moeilijk te bestrijden tarwe-opslag in
veldbeemdgras te voorkomen door kafopvang op de combine en door het houden van slachtkuikens
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op de gemaaidorste percelen. Het onderzoek naar de mogelijkheden om via het maken van een vals
zaaibed in combinatie met de zaai-/planttijd de onkruiddruk te verlagen, wordt in maïs voortgezet en
in sla gestart.
Relevante resultaten van afgesloten proeven (onder andere invloed van de zaaidatum bij wintertarwe)
worden ingebracht in een projectgroep onder leiding van AB-DLO, die een sectoroverschrijdend
overzicht maakt van de belangrijkste eigenschappen van de levenscyclus van onkruiden waarop ingespeeld kan worden met behulp van teeltmaatregelen in bouwplanverband.
Daarnaast worden twee meerjarige proeven met verschillende bestrijdingsstrategiën in continuteelt
maïs voortgezet om de effecten op de wat langere termijn te verkennen. De resultaten hiervan zullen
tevens dienen ter toetsing van verkenningen, die AB-DLO met behulp van een populatiedynamisch
model wil maken gedurende de looptijd van het programma.

Mechanische

onkruidbestrijding

In de belangrijke akkerbouwgewassen is al onderzoek uitgevoerd en zijn reeds ervaringen opgedaan
met mechanische onkruidbestrijding. In 1999 wordt door het PAV een sectoroverschrijdende publicatie afgerond die moet dienen als een basisdocument ten aanzien van (on)mogelijkheden van eggen
en schoffelen in diverse gewassen.
In prei en sla wordt het onderzoek naar de integratie van eg en schoffel in een praktisch relevante onkruidbestrijdingsstrategie voortgezet. Problematisch bij mechanische onkruidbestrijdingstechnieken
zijn met name de onkruiden in de gewasrij. Nieuwe en betaalbare machines die recentelijk in het
buitenland ontwikkeld zijn, kunnen hierbij mogelijk perspectief bieden. In 1999 wordt daartoe (samen met andere proefstations) de inzetbaarheid van vingerwieder en torsiewieder nagegaan in diverse
gewassen (maïs, uien, suikerbieten, prei, sla, digitalis en valeriaan ).

Aangepaste doseringen [ADS]
Onder coördinatie van PAV wordt een eerste inventarisiatie op schrift gesteld van het onderzoek dat
in de diverse sectoren werd gedaan met verschillende doseringen herbiciden (LDS, ADS, MLHD).
Deze inventarisatie die bruikbaar is voor intermediairen en voor de verdere planning van het onderzoek, zal de komende jaren stapsgewijs aangevuld en verbreed worden met behulp van (internationale gegevens. Tevens zal het PAV (in samenwerking met AB-DLO) in 1999 een literatuuroverzicht en inventarisatie van praktijkervaringen met verschillende doseringen glyfosaat maken
(veelvuldig gebruikt als allesdoder in bouwplanverband en relevant in verband met genetisch gemodificeerde gewassen). Er zijn aanwijzingen dat met lagere doseringen volstaan kan worden.
Het lopende onderzoek naar mogelijkheden voor LDS, ADS en MLHD in wintertarwe, maïs, prei,
heeft tot doel om de bestaande adviezen onder andere in het DLV-spuitgidsje te veranderen in adviezen die afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (onkruidsoort, -grootte en weer) kritisch laag
zijn.

Resistentie- en

adaptatiemanagement

Het lopende onderzoek naar het vooraf vaststellen en beheersen van herbicide-resistente duist en de
eventuele risico's van lagere doseringen wordt voortgezet. Een gepland (inter)nationaal literatuuronderzoek (in samenwerking met PBB) naar de adaptatie tegen een aantal veelvuldig gebruikte
bodemherbiciden, die ook in de nabije toekomst behouden zullen blijven, kan eerst in 2000 worden
uitgevoerd. Deze kennis draagt bij aan adviezen waarmee het ondoelmatig inzetten van herbiciden
kan worden voorkomen.

Inventarisatie van aanvullende chemische mogelijkheden ten behoeve van geïntegreerde teelt van
kleine gewassen.
Voor beleid en planning van toekomstig onderzoek wordt voor een aantal 'kleinere' gewassen (kruiden, kleine granen, conservengroenten, schorseneren) in een deskstudie geïnventariseerd hoe groot en
relevant de problematiek is van het verdwijnen van toelatingen van herbiciden en naar welke nieuwe
toelatingen gestreefd zou moeten worden om een praktisch haalbaar en geloofwaardige geïntegreerde
onkruidbestrijding overeind te houden.

Screening en deugdelijkheidsonderzoek

herbiciden voor specifieke problemen

Dit betreft vooral onderzoek dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe toelatingen en optimalisering van de inzet van bestaande middelen. Dit onderzoek wordt volledig door het bedrijfsleven gefinancierd. In 1999 gebeurt dit in graszaad, vlas, prei, cichorei, kruiden, conservenerwten en stamslabonen. Tevens wordt een middelenscreening in "kleine gewassen" uitgevoerd. Voorts worden chemische bestrijdingsmogelijkheden voor heermoes onderzocht. Daarnaast wordt in het kader van de
bruinrot-problematiek specifiek aandacht besteed aan uit milieuoogpunt acceptabele mogelijkheden
om bitterzoet langs watergangen te beheersen.
De resultaten van het deugdelijkheidsonderzoek dienen in eerste instantie voor de toelatingsdossiers
en kunnen pas na de toelating worden uitgedragen.

Samenwerking
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een nieuw gezamenlijk DLO/PO-programma (334).
Daarbij vindt afstemming c.q. samenwerking plaats met AB-DLO, LUW-TPE, IMAG-DLO en relevante proefstations en 1RS.
ADS en geïntegreerd

:

AB-DLO, LUW-TPE (granen)
AB-DLO, DLV, Cumula, LTO (maïs)

Mechanische bestrijding

LUW-Grondbewerking, BPO, PBB, EWRS

Bitterzoet

AB-DLO, PD, Waterschappen

Deugdelijkheidsonderzoek

gewasbeschermingsmiddelenfirma's en bedrijfsleven (onder andere
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graszaadfirma's GZP, telersvereniging cichorei, conservenindustrie,
Commissie Vlas, VNK, NTS), de PD-werkgroep kleine toepassingen en LPSA Magdeburg
Herbicide-resistente rassen

1RS

Projecten 1999
proj.nr.
36.3.17

projecttitel
Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische on-

contactpersoon
D.A. van der Schans

kruidbestrijding in maïs
36.3.39

De invloed van zaaidatum en vals zaaibed bij de onkruidbeheersing

R.Y. van der Weide

36.3.31

Preventie van tarwe-opslag in veldbeemd

J.G.N. Wander

36.3.35

Verbreding van mogelijkheden voor innovatieve mechanische onkruidbe-

P.O. Bleeker

strijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
36.3.22

Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs

R.Y. van der Weide

36.3.27

Bepaling van kritische, aan de omstandigheden aangepaste, doseringen

R.D. Timmer

van herbiciden in granen
36.3.37

De implementatie van de MLHD methode in bedrijfsverband

R.Y. van der Weide

36.3.38

Aanpassing van de dosering glyfosaat (Roundup)

R.Y. van der Weide

36.3.25

Bestrijding van (resistente) duist (Alopecurus myosuroides) in wintertar-

R.D. Timmer

we
32.0.12

Inventarisatie knelpunten betreffende de beschikbaarheid van gewasbe-

R.Y. van der Weide

schermingsmiddelen in kleine gewassen - onderdeel herbiciden
36.3.34

Screening herbiciden voor kleine gewassen

R.Y. van der Weide

36.3.26

Bestrijding van bitterzoet in gebieden met bruinrot

R.Y. van der Weide

36.3.18

Onkruidbestrijding in graszaad

G.E.L. Borm

51.3.07

Toelatingsonderzoek onkruidbestrijding in vezelvlas

J.G.N. Wander

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

P.O. Bleeker

63.3.07

Chemische onkruidbestrijding in cichorei

P.O. Bleeker

52.3.18

Chemische onkruidbestrijding in de kruidenteelt

H.J. van der Mheen

36.3.32

Onkruidbestrijding in conservenerwten en -stamslabonen

P.O. Bleeker

36.3.33

Mogelijkheden voor de bestrijding van heermoes

J.J. Slabbekoom

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

J.G.M. Paauw

32.0.14

Opzet databank proefresultaten onderzoek gewasbeschermingsmiddelen

J.G.N. Wander
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4B. BEPERKING DRIFT/EMISSIE

Aanleiding
Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijk voor de akker- en tuinbouw. De belasting van het milieu
wordt echter gezien als één van de belangrijkste problemen van de huidige gewasbescherming. In het
Meerjarenplan Gewasbescherming wordt niet alleen gestreefd naar een vermindering van het gebruik
maar ook naar een drastische reductie van de emissie. Hierbij gaat het enerzijds om emissie naar het
oppervlaktewater via drift, uitspoeling en puntbelastingen en anderzijds om emissie naar de lucht.
Optredende drift kan op verschillende wijzen worden beïnvloed:
• Verbetering van de toepassingstechniek (dmppelgrootte, rijsnelheid spuitboomhoogte, etc.) Uit
onderzoek van IMAG-DLO is gebleken dat sterke reducties mogelijk zijn. De vraag is evenwel in
hoeverre dit gevolgen heeft voor de effectiviteit van de bespuiting.
• Verbetering van de formulering c.q. gebruik van hulpstoffen waardoor de vervluchtiging van
werkzame stof beperkt wordt en een groter deel van de werkzame stof wordt opgenomen.
• Gebruik van vanggewassen langs sloten en mogelijk gebruik van windschermen aan de spuitboom.
De vraag is hoe effectief vanggewassen zijn en hoe deze in te passen zijn in de bedrijfsvoering.
• Beperken van puntbelastingen. Directe (punt)belastingen als spoelen van producten, reinigen van
apparatuur, ontsmetten, toepassen van middelen in bewaarplaatsen etc. dragen in belangrijke mate
bij aan het totaal van emissies naar het milieu. Meer inzicht in deze routes en maatregelen ter beperking van deze emissies zijn van belang.
Het praktijkonderzoek tracht samen met andere instellingen emissiebeperkende maatregelen te ontwikkelen waarbij ook de gevolgen voor de effectiviteit van de toepassingen nadrukkelijk aandacht
krijgen.

Doelstelling
Ontwikkelen en toetsen van methoden, technieken en formuleringen om de emissie naar oppervlaktewater en lucht terug te dringen.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Emissiereducerende toedieningstechnieken

en teeltmaatregelen

Zowel voor de ziektebestrijding (Phytophthora in aardappelen en schimmelziekten in uien) als de onkruidbestrijding (in tarwe en maïs) worden in kas- en veldproeven driftarme doppen met een grotere
druppelgrootte beproefd en de gevolgen nagegaan voor de biologische effectiviteit, ook bij de ontwikkelde aangepaste doseringssystemen.
Samen met IMAG-DLO zullen driftmetingen aan een vanggewas (rogge langs maïs) bij enkele
breedtes, hoogtes en spuitsituaties worden uitgevoerd. Ook over de mogelijke driftbeperking via een
scherm aan de spuitboom worden oriënterende metingen verricht. In 1999 wordt een deskstudie afge34

rond naar de potentiële vanggewassen rond akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen en de mogelijke inpassing hiervan in de bedrijfsvoering.

Ontwikkeling emissiereducerende formuleringen
In de hierboven genoemde proeven met emissiebeperkende grotere druppels zullen ook nieuwe veelbelovende hulpstoffen (uitvloeiers) worden opgenomen om na te gaan in hoeverre de mogelijk geringere effectiviteit met hulpstoffen/formuleringen kan worden voorkomen.

Terugdringen directe (punt)belastingenvanemissie
Hierbij zal het PAV in een deskstudie de mogelijkheden voor beperking van emissie van kiemremmingsmiddelen uit aardappelbewaarplaatsen en vanuit spoelplaatsen van producten nagaan.

Samenwerking
Het onderzoek in dit kader wordt uitgevoerd in een nieuw DLO/PO- programma (359).
Hierin wordt samengewerkt met IMAG-DLO,AB-DLO,SC-DLO en de andere proefstations.

Projecten 1999
proj.nr.

Projecttitel

32.0.11

Biologische effectiviteit van fungiciden (+ hulpstoffen) bij gebruik van

contactpersoon
H.T.A.M. Schepers

driftbeperkende spuittechnieken
32.0.15

Biologische effectiviteit van herbiciden, met name bij lage doseringen bij D.A. van der Schans
gebruik van emissiebeperkende technieken (druppelgrootte en het het
toepassen van hulpstoffen)

32.0.13

Beperking van drift van pesticiden naar de sloot met natuurlijke wind-

D.A. van der Schans

schermen (vanggewassen)
54.0.85

Terugdringen van puntbelastingen van emissie

D.A. van der Schans
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De beheersing van insecten en slakken
programmaleider: HJ. Baltjes
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Aanleiding
Een aantal van de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd door
één of meer plagen. Preventie en/of bestrijding van aantasting zijn noodzakelijk voor een veilige en
rendabele productie. Resistentie is een nog weinig ontwikkeld wapen in de strijd tegen plagen. Naast
de aandacht voor resistente en/of minder gevoelige rassen, bedrijfshygiëne en cultuurmaatregelen
blijft (onder de huidige marktsituatie) een actieve, veelal chemische, bestrijding noodzakelijk.
Door het ontbreken van kennis over waarom en wanneer de verschillende plagen optreden, zijn telers
vaak genoodzaakt om insecticiden toe te passen, zonder dat daadwerkelijk vast staat dat dit op dat
moment noodzakelijk en optimaal is.
Gezien de doelstellingen uit het MJPG en de ontwikkelingen in de markt is het echter van groot belang om de inzet van insecticiden en mollusciciden terug te brengen tot die situaties waarin de noodzaak ook echt vast staat. Het is de taak van het (praktijk)onderzoek om methoden te ontwikkelen op
basis waarvan telers de bestrijding van plagen kunnen realiseren met een minimum aan insecticiden
en mollusciciden en een voldoende mate van trefzekerheid en doelmatigheid. Daar waar mogelijk/beschikbaar zal ook de niet-chemische bestrijding voor de praktijk ontwikkeld en toepasbaar gemaakt moeten worden.

Daarnaast doet zich in met name op de centrale zeeklei in toenemende mate het probleem voor van
verslechtering van de bodemstructuur, mogelijk als gevolg van regenwormen. Bij de teelt van met
name aardappelen en uien treedt dit probleem op. Veel te oogsten materiaal blijft daardoor in de
grond aanwezig of is er slechts ten koste van veel tarraverlies uit te halen.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van schadelijke insecten en slakken in teelt- en bedrijfsverband binnen door
regelgeving en de markt gestelde randvoorwaarden.
• Systemen voor geleide bestrijding die het mogelijk maken om het gebruik van insecticiden te
verminderen tot het niveau waarvan de noodzaak vast staat.
• Alternatieven voor en/of aanvullingen op chemische plaagbestrijding (insecticiden, mollusciciden)
met name in teelten waarin een onvoldoende effectief pakket aan middelen is toegelaten (kleine
teelten, AMK-, MBT-teelten).
• Gegevens betreffende de deugdelijkheid van toepassingen van insecticiden, mollusciciden en andere bestrijdende agentia in teelten ten behoeve van het realiseren van een toelatingsaanvraag. Dit
onderzoek zal zich richten op die teelten waarin ernstige problemen zijn ontstaan met de bestrijding van plagen waarbij de industrie wel belangstelling heeft voor het realiseren van een toelating,
maar waarbij de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de aangedragen opties ter beheersing van plagen.
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Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Uit het scala van plagen moet een keuze gemaakt worden, om de verschillende problemen doelmatig
aan te kunnen pakken binnen de beschikbare middelen. Op basis van gemaakte keuzen door de programmeringscommissies en financiers wordt in dit programma onder andere onderzoek verricht aan
de volgende problemen: trips in prei, koolgalmug in kool (waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding), vuilboomluis in aardappelen, aspergehaantje in asperge (biologische bestrijding), ritnaalden in
aardappelen (detectiemethode, waarschuwingssysteem), aardvlo in vlas (zaadcoating), naaktslakken
in akker- en tuinbouwgewassen (zaadcoating, biologische bestrijding, afweerstoffen) en tarwestengelgalmug intarwe (waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding).
Afhankelijk van de plaag, het gewas en de beschikbare kennis worden de potentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan de doelstellingen. Hoofdelementen waaraan in het onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om de veroorzakers van plagen tijdig en zo mogelijk
kwantitatief aan te kunnen tonen;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van weersomstandigheden (temperatuursom)
en aanwezigheid (bemonsteringsmethode) en (potentiële) schadelijkheid van het plaagpotentieel
(schadedrempels);
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen; naast gewasbehandelingen
zal vooral gekeken worden naar de mogelijkheden om middelen als zaadbehandeling toe te passen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van plagen op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.

Samenwerking
Er wordt in dit programma samengewerkt met zaadbedrijven, gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, IPO-DLO, Rijksuniversiteit van Leiden, LUW-nematologie (biologische bestrijding van
naaktslakken met aaltjes), PD, Plantenkwekers/NVZP en Proeftuin Sint Katarijne Wavere (B).
In samenwerking met instituten in Engeland, Spanje en Zwitserland is een EU-project van start gegaan naar nieuwe methoden voor geïntegreerde bestrijding van slakken in belangrijke groentegewassen.
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Projecten 1999
Proj.nr.
35.3.13

projecttitel
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen prei en

contactpersoon
A. Ester

kool
35.3.15

35.3.19

35.3.20

Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en

R.C.F.M. van den

bestrijden van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen

Broek

Ontwikkeling geleide bestrijdingssysteem voor de tarwestengelgalmug

R.C.F.M. van den

{Haplodiplosis marginata) in tarwe

Broek

Bestrijding van ritnaalden (Agriotes spp.) in aardappelen en het ontwik-

A. Ester

kelen van een detectiemethode
35.3.24

Biologische bestrijding van slakken in vollegrondsgroentegewassen

A. Ester

35.3.25

Bestrijding van naaktslakken (Deroceras reticulatum) door middel van

A. Ester

gewasbehandeling in spruitkool
35.3.26

Bestrijding naaktslakken (Deroceras reticulatum) in Engels raaigras

A. Ester

(Lolium perenne) door middel van zaadbehandeling
35.3.27

Onderzoek naar structuurbederf in relatie tot regenwormen

A. Ester

35.3.29

Bestrijding van tabakstrips (Thrips tabaci) en andere plaaginsecten door

A. Ester

middel van zaadcoating in sluitkool
35.3.30

Beheersing van het koolmotje in spruitkool

R.C.F.M. van den
Broek

35.3.31

Bestrijding van plaaginsecten, onder andere smalle graanvlieg {Delia

J.J. Slabbekoorn

coaretata), in wintertarwe door middel van zaadbehandeling
35.3.32

Mogelijkheden van bestrijding van de vuilboomluis

R.C.F.M. van den
Broek

35.3.33

Inventarisatie van knelpunten bij de biologische bestrijding van insecten A. Ester
en plagen in vollegrondsgroenten

35.3.34

Bestrijding van aardvlooien (Phyllotreta spp.) in vlas door middel van

J.J. Slabbekoorn

zaadbehandeling
35.3.35

Beheersing van weg-en kielslakken in aardappelen

69.3.08

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi) in

A. Ester
J.T.K. Poll

groene asperges
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De beheersing van schimmelziekten
programmaleider: HJ. Baltjes
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Aanleiding
Gezien de verschillen in aard en aanpak van de problematiek is dit programma opgedeeld in een
deelprogramma 'bodemgebonden schimmelziekten' en een deelprogramma 'bovengronds optredende
schimmelziekten'. Bovengrondse schimmelziekten treden op aan de bovengrondse plantendelen en de
belangrijkste verspreiding vindt door de lucht plaats. Bodemgebonden schimmelziekten treden op aan
de ondergrondse plantendelen en het belangrijkste gedeelte van hun levenscyclus vindt plaats in de
bodem.

Bovengrondse

schimmelziekten

Het merendeel van de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd
door één of vaak meer schimmelziekten. Preventie en/of bestrijding van aantasting zijn noodzakelijk
voor een veilige en rendabele productie. Resistentie, bedrijfshygiëne en cultuurmaatregelen zijn belangrijke wapens in de strijd tegen bovengrondse ziekten, maar in de meeste gevallen is aanvullende
ziektebestrijding noodzakelijk.
Door het ontbreken van kennis over waarom en wanneer de verschillende schimmelziekten optreden,
zijn telers vaak genoodzaakt om fungiciden toe te passen, zonder dat daadwerkelijk vast staat dat dit
op dat moment noodzakelijk en optimaal is.
Gezien de doelstellingen uit het MJPG en de ontwikkelingen in de markt (vraag naar producten
waarin minder gespoten wordt) is het echter van groot belang om de inzet van fungiciden terug te
brengen tot die situaties waarin de noodzaak ook echt vast staat.

Bodemgebonden

schimmelziekten

Het aantal bodemgebonden schimmelziekten, dat de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen
belaagt, is veel geringer dan het aantal bovengrondse schimmelziekten. Vanwege het bodemgebonden
karakter zijn deze schimmels echter veel moeilijker chemisch te bestrijden. Bovendien dienen in het
kader van het MJPG en ontwikkelingen in de markt (maatschappij) het gebruik van chemische grondontsmetting en grondbehandeling drastisch teruggedrongen te worden. Vruchtwisseling is een belangrijke methode om problemen met bodemziekten te beperken, maar is ook aan bedrijfseconomische
beperkingen onderworpen en de noodzaak is niet altijd aantoonbaar. Vruchtwisseling is bovendien
niet altijd toepasbaar aangezien een aantal bodemziekten langdurige overleving in de vorm van rustsporen in de grond en/of veel waardplanten kent. Voorwaarde voor een goede aanpak van bodemschimmels is daarom het hebben van een goede (kwantitatieve) detectiemethode voor de praktijk.
Voor veel bodemziekten ontbreekt dit nog. Vaak blijken er geen methoden te zijn om tot een redelijke schadeprognose te komen. De teler zal zich tegen dit onbekende risico beschermen door het nemen
van wellicht onnodig kostbare en voor een deel milieubelastende maatregelen. Ook ontbreekt er van
de verschillende ziekten kennis over mogelijke preventieve en curatieve maatregelen die genomen
zouden kunnen worden om deze schade te voorkomen ofte beperken.
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Doelstelling
• Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van schimmelziekten in teelt- en bedrijfsverband binnen door regelgeving en de markt gestelde randvoorwaarden.
• Waarnemingsmethoden die het mogelijk maken om in de praktijk uitspraken te doen over de kans
op en de omvang van schade, als gevolg van bovengrondse en bodemgebonden schimmelziekten.
• Systemen voor geleide bestrijding die het mogelijk maken om het gebruik van fungiciden te verminderen tot het niveau waarvan de noodzaak vast staat.
• Alternatieven voor en/of aanvulling op chemische bestrijding van schimmelziekten in met name
teelten waarin geen of een onvoldoende pakket aan middelen toegelaten is (kleine teelten, AMK-,
MBT- en biologische teelten).
• Gegevens betreffende de deugdelijkheid van fungiciden of andere bestrijdende agentia in teelten
ten behoeve van het realiseren van een toelatingsaanvraag. Dit onderzoek zal zich richten op die
teelten waarin ernstige problemen zijn ontstaan met de ziektebestrijding waarbij de industrie wel
belangstelling heeft voor het realiseren van een toelating, maar de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de ontwikkelde methoden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Bovengrondse schimmelziekten
Binnen dit programma richt het onderzoek zich op de volgende bovengrondse schimmelziekten:
Phytophthora infestans in aardappel, roest en meeldauw in graszaad, DTR en aarfusarium in tarwe,
valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien, Phytophthora porri (rotstruik) in sluitkool, witte roest
in spruitkool, Botrytis en Stemphylium in asperge ,Phoma exigua in witlof en zwarte vlekkenziekte
in peen.
Afhankelijk van de ziekte, het gewas en de beschikbare kennis zijn of worden de potentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan de doelstelling van dit programma. Hoofdelementen waaraan
in het onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om ziekteverwekkers tijdig en zo mogelijk kwantitatief
aan te kunnen tonen;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van de weersomstandigheden, te verwachten
effectiviteit van de fungiciden en de aanwezigheid en (potentiële) schadelijkheid van het ziektepotentieel;
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van ziekten op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.
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Bodemgebonden schimmelziekten
Binnen dit programma richt het onderzoek zich op de volgende bodemgebonden schimmelziekten:
Rhizoctonia solani in aardappel, bloemkool en suikerbieten, witrot in uien, Fusarium oxysporum f.sp.
cepae in uien, Pythium in witlof en peen (cavity spot), Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asperge
(asperge-moeheid en bruinverkleuring geoogst product), Rhizoctonia solani en Sclerotinia minor in
sla (biologische bestrijding) en biologische bestrijding van Sclerotinia inpeen en witlof.
Afhankelijk van de ziekte, het gewas en de beschikbare kennis zijn of worden de potentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan de doelstelling van dit programma.
Hoofdelementen waaraan in het onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om ziekteverwekkers tijdig en zo mogelijk kwantitatief
aan te kunnen tonen in grond en/of gewas;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van aanwezigheid en (potentiële) schadelijkheid van het ziektepotentieel;
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen (met name biologische preparaten);
• ontwikkelen van biologische methoden en cultuurmaatregelen, ter bestrijding van de bodempathogenen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van ziekten op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt met onderzoeksinstellingen op het terrein van de fytopathologie (IPO-DLO
en LUW-Fyto). Voor een aantal schimmelziekten vindt samenwerking plaats met relevante proefstations. Samenwerking wordt ontwikkeld met onderzoeksinstellingen buiten Nederland binnen de "EUconcerted action" rond Phytophthora infestans. Op het gebied van het onderzoek met fungiciden en
andere bestrijdende agentia vindt samenwerking met de producenten hiervan plaats.
Op het gebied van (geautomatiseerde) geleide bestrijding wordt samengewerkt met marktpartijen op
dit terrein (onder andere Opticrop, Dacom,en DeGroene Vlieg).

Projecten 1999
Proj.nr. projecttitel

contactpersoon

bovengrondse schimmels
32.0.12

Inventarisatie knelpunten betreffende debeschikbaarheid van gewasbe- H.T.A.M. Schepers
schermingsmiddelen in kleine gewassen - onderdeel schimmels

34.3.27

Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdings- H.T.A.M. Schepers
strategie van de aardappelziekte Phytophthora infestans

34.3.30

Bestrijding vanPhytophthoraporri (rotstruiken) in sluitkool

H.de Putter
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34.3.34

Onderzoek naar de gebruikswaarde van Phytophthora-waarschuwings-

C.L.M, de Visser

systemen in aardappelen
34.3.35

Aanpassen van de bestrijding van schimmelziekten in wintertarwe als

H.T.A.M. Schepers

gevolg van optreden gele bladvlekkenziekte (DTR), aarfusarium en
noodzaak hoge kg-opbrengsten
34.3.36

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidenge-

M.E.T. Vlaswinkel

wassen
34.3.38

Onderzoek naar geleide bestrijding van Botrytis en Stemphylium in as-

A. Evenhuis

perge
34.3.39

Bestrijding Phoma exigua in witlof

C E . Westerdijk

34.3.43

Infectie van aardappelen onder veldomstandigheden door Oosporen van

H.T.A.M. Schepers

Phytophthora

infestans

34.3.44

Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge

A. Evenhuis

34.3.49

Bestrijding valse meeldauw in uien met curatief middel

C.L.M, de Visser

34.3.51

Onderzoek naar bestrijding van zwarte vlekkenziekte in peen

R. Meier

34.3.53

Bureaustudie moederkoren tarwe

C.L.M, de Visser

41.3.26

Bestrijding van aarfusarium in wintertarwe

A. Darwinkel

46.3.14

Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen

M.C. Plentinger

65.3.26

Onderzoek naar het effect en de werkingsduur van diverse fungiciden op

R. Meier

bladvlekkenziekte {Botrytis squamosa) en valse meeldauw (Peronospora
destructor) in zaaiui
83.3.10

Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest (Albugo Candida)

A.P. Everaarts

op kool en verwanten van kool

bodemgebonden schimmels
34.3.31

Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclerotinia mi-

C E . Westerdijk

nor, S. Sclerotiorum en Rhizoctonia solani
34.3.32

Beheersing van Pythium mastophorum bij de witlofteelt en -trek

M.C. Plentinger

34.3.40

Beperking van schade door Rhizoctonia solani (zwartpoten) in bloem-

C E . Westerdijk

kool via teeltmatige bodemverbetering en via chemische en biologische
bestrijding
34.3.42

Biologische bestrijding van Sclerotinia in peen

H.P. Versluis

34.3.46

Bestrijding en beheersing van cavity spot in peen

J.G. Lamers

34.3.47

Beheersing Fusarium in aspergeproductievelden door biologische grond-

J.G. Lamers

ontsmetting
34.3.48

Identificatie van Fusarium in aardappel

J.G. Lamers

34.3.52

Ontwikkeling detectiemethode voor wratziekte in aardappel (fysio 2)

J.G. Lamers

55.3.08

Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen

K.H. Wijnholds

56.3.27

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia

C E . Westerdijk

solani in rotaties met suikerbieten
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65.3.21

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventari- C.L.M, de Visser
satie van rasverschillen bij zaaiuien intolerantie voor Fusarium bolrot

65.3.27

Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien

69.3.11

Inventarisatie van de omvang en onderzoek naar de oorzaak van bruin-

C.L.M, de Visser
J.T.K. Poll

verkleuring op witte aspergestengels
69.4.07

Geïntegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in as- J.G. Lamers
perges

69.4.12

Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge doorNaCl

J.T.K. Poll

toepassing
73.3.24

Biologische bestrijding van sclerotiënrot {Sclerotiniasclerotiorum) bij

M.C. Plentinger

witlof met de antagonistische schimmel Coniothyriumminitans
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Optimalisering van het gebruik van meststoffen en deverbetering van de waterbenutting
programmaleider: P.H.M. Dekker

46

Aanleiding
De bezorgdheid over de gevolgen van mineralenverliezen voor het milieu is de laatstejaren sterk,toegenomen. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de wetgever worden verplichtingen opgelegd om
de verliezen te beperken. Daarom zal de bemestingsgift zowel ruimtelijk als in de tijd gezien beter
afgestemd moeten worden op de behoefte van het gewas en de beschikbare hoeveelheid mineralen.
Door de omvang en de intensiteit van de dierlijke productie in Nederland kennen de betrokken sectoren een groot overschot aan dierlijke mest. In principe kan de mest benut worden in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt. De lage prijs en de aanwezige organische stof kunnen gezien worden als
positieve eigenschappen voor de plantentelers. Daarentegen zijn er ook enkele negatieve eigenschappen, die het gebruik ervan afremmen.
Bij de vollegrondsgroenten bestaat er een verschil tussen het fosfaatbemestingsadvies bij hetzelfde
groentegewas volgens de adviesbasis voor intensieve vollegrondsgroenten en de adviesbasis voor de
akkerbouwgewassen, waarin ook de groenten zijn opgenomen. In het tuinbouwadvies wordt een hogere fosfaattoestand van de grond nagestreefd. Op dit moment ontbreken de gegevens om tot een integratie van beide systemen te komen en om tot een goed onderbouwd advies te komen. Voor de advisering van de kalibemesting van vollegrondsgroenten geldt dezelfde problematiek als bij het fosfaatadvies; er wordt met twee adviessystemen gewerkt en de adviesbasis groenten is slecht onderbouwd. Het is noodzakelijk om tot één, goed onderbouwde adviesbasis te komen. Bovendien is het
belangrijk dat methoden worden ontwikkeld waarmee de benutting van meststoffen verbeterd wordt.
Op deze wijze kan in verband met MINAS het fosfaat- en stikstofoverschot op de bedrijven verlaagd
worden.
Het beregenen van de gewassen wordt al meer en meer aan banden gelegd. Enerzijds heeft dit te maken met maatregelen ter beperking van de verdroging van Nederland en anderzijds met de wens om
de hoeveelheid gebiedsvreemd water, dat moet worden binnen gelaten, te beperken. Dit stelt hogere
eisen aan het verbeteren van de waterbenutting door optimalisering van de beregeningstechnieken,
het gebruik van ondersteunende systemen en aangepaste gewassenkeuze. Ook is er onderzoek nodig
naar de rentabiliteit van beregening op verschillende gewassen, rekening houdend met beperkende
maatregelen.

Doelstelling
Ontwikkelen van methoden om tot een gewas- en perceelsspecifieke bemesting te komen, die leiden
tot een optimale inzet van meststoffen binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen. Ontwikkelen van bemestingsmethoden en -systemen, waarmee een kwalitatief
goed product verkregen wordt, met acceptabele gehalten (normstelling) en waarmee maatschappelijk
aanvaardbare verliezen naar het milieu (water en lucht) bereikt worden. Kwantificering van de aanen afvoer van nutriënten en de milieubelasting door nutriënten op bedrijfsniveau alsmede het ontwikkelen en uittesten van vormen van integraal nutriëntenmanagement (inclusief beheer van organische
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stof) waarmee aan verliesnormen kan worden voldaan.
Ontwikkelen van methoden en ondersteunende systemen om de waterbenutting per gewas en per bedrijf te verbeteren.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
N- en P-verliesnorm
In 1999 wordt een nieuw project geformuleerd 'Technische en economische gevolgen van het mineraalaangiftesysteem' (MINAS). Dit project kent drie onderdelen: verzamelen van afvoercijfers van N
en P, benoeming bedrijfs- en bemestingsstrategieën en bedrijfseconomische analyse van de consequenties van MINAS. Er wordt informatie verkregen over gemiddelde waarden van N- en P-opname
en van N- en P-afvoer en de spreiding die daarbij voorkomt. Ook effecten van bemesting op bodemvruchtbaarheid worden in kaart gebracht, waarbij ook het lange-termijneffect van aangepaste bemesting wordt aangegeven. Om de effecten van MINAS bedrijfseconomisch te kunnen evalueren, wordt
een aantal bemestingsstrategieën en hieruit voortvloeiende bemestingsmaatregelen gedefinieerd.
Aangegeven zal worden in welke mate de geselecteerde maatregelen bijdragen aan verlaging van het
N- en P-overschot.

Stikstofmanagement
Het onderzoek is er op gericht om de benutting van stikstof te verbeteren, de productie te waarborgen
en de emissies zoveel mogelijk te beperken. De stikstofproblematiek is per grondsoort verschillend.
Het onderzoek wordt daarop afgestemd.
Zandgrond. Het onderzoek dat in dit thema wordt uitgevoerd, richt zich op de vraag hoe de benutting
van stikstof verbeterd kan worden. Verbetering van de stikstofbenutting is essentieel om het stikstofoverschot en daarmee de stikstofverliezen te beperken. In 1999 start een aantal nieuwe projecten met
veldproeven op de zandgrond. Eind 1999 wordt van de betreffende projecten, fertigatie in aardappelen (25.2.33), vloeibare stikstof in prei en Chinese kool (25.2.29), rijentoepassing van mest in maïs
(26.2.21) en stikstofbemesting afgestemd op het Pw-getal (maïs in project 96.2.30 en aardappel en sla
in project 25.2.36) een eerste indicatie gekregen van de grootte van de mogelijke besparing op de
stikstofgift. Van het project met vloeibare stikstof en dat naar het perspectief van de Cultanmethode
wordt 1999 het tweede onderzoeksjaar. De mogelijke besparing op de stikstofgift kan bij deze projecten al wat beter gekwantificeerd worden.
Kleigrond. Het onderzoek op kleigrond beperkt zich tot verbetering van stikstofwerking van dierlijke
mest. Het veldonderzoek start seizoen 1999/2000 en richt zich op het tijdstip van onderwerken van
een groenbemestingsgewas na drijfmesttoepassing inhet najaar.
Lössgrond. Het veldonderzoek van het project 25.2.21 wordt in voorjaar 1999 afgesloten met afrondende bemonsteringen. In de loop van 1999 wordt het onderzoek met verslaggeving afgerond. Dan
kan worden aangegeven hoe door teelt- en bemestingsstrategieën voldaan kan worden aan de gestelde
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normen van 25 en 50 ppm N 0 3 in het grondwater en wat dit betekent voor de fysieke opbrengst en
het financiële bedrijfsresultaat. In 1999 start een nieuw geformuleerd project (25.2.40) waarin binnen
de gestelde milieueisen de stikstofbemesting in bouwplanverband verder wordt geoptimaliseerd.

Fosfaat- en kalimanagement
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van fosfaatbemestingsstrategieën en het optimaliseren
van de fosfaat- en kalibemesting bij vollegrondsgroenten. Het onderzoek aan fosfaat om tot een onderbouwd bemestingsadvies voor groenten te komen, is modelmatig opgezet met een aantal pilotgewassen, die van elkaar verschillen in opname van fosfaat en in bewortelingspatroon. De resultaten
van deze pilotgewassen vormen de basis voor een nieuw adviessysteem voor alle groentegewassen.
Het onderzoek naar het effect van fosfaatbemestingshoeveelheden bij vollegrondsgroenten wordt eind
1999 met een verslag afgesloten. Tezamen met de resultaten van het onderzoek op het fosfaattoestandenproefveld worden de resultaten verwerkt tot een concept bemestingsadvies. De eerste versie hiervan wordt eind 1999 met de commissie BAB besproken. Analoog aan de opzet van het fosfaatonderzoek wordt bij vollegrondsgroenten onderzoek uitgevoerd op een proefveld met vier verschillende
kalitoestanden en wordt er in 1999 op twee proefvelden een kalitrappenonderzoek uitgevoerd. De
toetsgewassen zijn: sla, prei, bloemkool en peen.
Het onderzoek naar het perspectief van polyfosfaat wordt in 1999 afgesloten met verslaggeving.
Van het onderzoek naar de fosfaatwerking van dierlijke mest verschijnt een eindverslag waarin de
werking wordt vergeleken met die van fosfaat uit kunstmest.

Organische

stofmanagement

Doel is om de afbraak van organische stof en het patroon van het daarbij beschikbaar komen van stikstof te kwantificeren. Dit biedt een handvat om enerzijds het niveau van de organische stof in de bodem te handhaven en anderzijds de N-mineralisatie te beïnvloeden en/of daarop in te spelen zodat de
stikstof zo efficiënt mogelijk kan worden benut voor de plantengroei. Om tot een gewas- en perceelsspecifieke stikstofbemesting te komen, wordt bestaande kennis gestructureerd in adviesmodellen. Er
wordt een nieuw project geformuleerd (25.2.34), waarbij nauw wordt aangesloten bij het onderzoek
van het AB-DLO. Het PAV verzamelt gegevens ten behoeve van toetsing van modellen door het ABDLO. Er wordt een plan van aanpak geformuleerd voor onderzoek na 2000.
Samen met AB-DLO, LUW en NMI start in 1999 onderzoek naar een aangepast beheer van organische stof (vaste en dunne mest, oogstresten en groenbemestingsgewassen) om tot een meer voorspelbaar mineralisatiegedrag van zandgronden te komen. Na een voorstudie wordt in het najaar van 1999
met veldonderzoek gestart.
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Verdroging en vernatting
Het onderzoek bestaat uit twee elementen; beregenen op maat en ontwikkelen en toepasbaar maken
van technieken om water efficiënter te kunnen benutten. In de projecten waterbeheer in bedrijfsverband (23.4.14) en 'Efficiënt beregenen vollegrondsgroenten' (23.4.09) wordt onderzoek verricht om
verspilling van water tegen te gaan. Aan de hand van een geautomatiseerde vochtboekhouding van
het betreffende perceel/gewas en het meten van de werkelijke vochttoestand worden adviezen gegeven over wel of niet beregenen en de gewenste grootte van de beregeningsgift. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door PAV-ZON op de locatie Vredepeel (23.4.14), op de locatie Meterik (23.4.09) en op
praktijkpercelen. Zo mogelijk wordt ook het aspect vernatting in het onderzoek van 1999 opgenomen.
In het project op locatie Meterik wordt in het gewas asperge onderzocht of met een ondergrondse
druppelslang tot een hogere benutting van het beregeningswater kan worden gekomen. Het is een
meerjarig onderzoeksproject. Het project is in 1996 gestart en in 1999 wordt de asperge voor het
tweedejaar geoogst.
In projecten, die door het collectieve bedrijfsleven worden gefinancierd, wordt onderzoek gedaan
naar het perspectief van druppelirrigatie in aardappelen Onder andere wordt nagegaan of door beregening met druppelirrigatie met water met een hoger zoutgehalte beregend kan worden; ook wordt
onderzocht of toevoeging van een insecticide aan het water een perspectiefvolle bestrijdingsmethode
is.

Samenwerking
Samenwerking op het terrein van bemesting heeft plaats met AB-DLO, NMI en met buitenlandse
partners in de EU-concerted action 'Enveg'.
Het project 23.4.14 is een Euregioproject dat mede wordt gefinancierd door de NCB/LLTB, de provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschappen en partners uit Vlaanderen. Hierin is samenwerking voorzien met de Belgische Bodemkundige Dienst. Het project 23.4.09 maakt deel uit van een
Euregioproject dat samen met de proeftuin Straelen (Dtsl.) wordt uitgevoerd. In het kader van het
MLNV-programma 'waterbeheer' wordt nauw samengewerkt met o.a SC-DLO, AB-DLO, PR en het
LBO.

Projecten 1999
Proj.nr.

projecttitel

contactpersoon

nutriënten en organische stof
01.2.31

Technisch/economische analyse van de resultaten van hete project Prak- W.A. Dekkers
tijkcijfers op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijvent

01.2.33

Mineralen op scherp

25.2.21

Stikstofproblematiek van de akkerbouw en de melkveehouderij in het
Mergelland
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W.A. Dekkers
P.M.T.M. Geelen

25.2.24

Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatopname, op-

J.J. Neuvel

brengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.25

I nvloed van kalitoestand van de grond op kali-opname, groei, productie

J. J. Neuvel

en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.26

Invloed van kalibemestingshoeveelheden op kali-opname, groei, produc-

J. J. Neuvel

tie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

W.C.A. van Geel

25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

H.H.H. Titulaer

25.2.31

Perspectief van 'Controlled uptake long term ammonium nutrition' (Cul-

W.C.A. van Geel

tan) voor de vollegrondsgroenteteelt
25.2.32

Het ontwerpen van een nieuwe grondslag voor het fosfaatbemestingsad-

C.A.Ph. van Wijk

vies voor vollegrondsgroenten
25.2.33

Onderzoek naar beperking van stikstofverliezen en van watergebruik bij

W.C.A. van Geel

teelt van aardappelen op droge zandgronden door fertigatie
25.2.34

Toetsing en valideren van stikstofmineralisatiemodellen

H.H.H. Titulaer

25.2.35

Technische en economische evaluatie van MINAS

W. van Dijk

25.2.36

Stikstofbenutting en productie van P-behoeftige gewassen (sla en aard-

J.J. Neuvel

appel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
25.2.40

Ontwikkeling teelt- en bemestingssysteem om nitraatuitspoeling op löss-

P.M.T.M. Geelen

grond te beperken
26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

H.H.H. Titulaer

26.2.19

Verhoging stikstofbenutting bij najaarsaanwending van dierlijke mest

H.H.H. Titulaer

door aanpassing tijdstip van ploegen van de groenbemester
26.2.21

Rijentoepassing dierlijke mest in maïs

J.R. van der Schoot

26.2.22

Oogstrestenbeheer droge zandgrond om stikstofverliezen te beperken

H.H.H. Titulaer

65.2.24

Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en

W.C.A. van Geel

vroegrijpheid van uien
78.8.17

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

96.2.30

Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs

J.R. van der Schoot

96.2.44

Vermindering kunstmestgebruik bij de teelt van snijmaïs

W. van Dijk

96.2.47

Stikstofbenutting en drogestofproductie van snijmaïs in relatie tot fos-

W.C.A. van Geel

faatbemestingsniveau en vice versa
96.7.45

Ontwikkelen van een teeltstrategie voor maïs bij beregeningsbeperking

J.R. van der Schoot

99.2.26

Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland

W. van Dijk

verdroging en vernatting
23.4.14

Watermanagement op bedrijfsniveau

J. Alblas

23.4.09

Efficiënt beregenen in vollegrondsgroenten

A. Evenhuis

23.4.10

Onderzoek naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brak water

J. Alblas

bij aardappel
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54.4.74

Effect van druppelirrigatie op de opbrengst en kwaliteit van poot- en

J.G.M. Paauw

consumptie-aardappelen
23.3.11

Luisbestrijding in aardappel via druppelirrigatie

69.4.10

Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge

52

J.G.M. Paauw
F.M.L. Kanters

8

Mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling
en ondersteuning van het management
programmaleider: BJ.M. Meijer
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Aanleiding
Op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven in Nederland staan de prijzen en inkomens onder
druk, door marktverzadiging van de traditionele producten, een restrictief prijsbeleid van de EU en
liberalisatie van de wereldhandel. Naarstig wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling.
Afnemers van agrarische producten en overheid stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het product
en aan die van het productieproces, waarbij aspecten als duurzaamheid, veiligheid, en arbeidsomstandigheden belangrijk zijn.
De rol van de agrarische sector binnen de samenleving verandert eveneens. Was de sector van oudsher alleen gericht op de productie van voedsel en het veiligstellen van de voedselvoorziening, tegenwoordig wordt zij steeds nadrukkelijker beschouwd in relatie tot plattelandsontwikkeling, recreatie en
behoud van de natuur.
Ondernemers zullen moeten inspelen op deze veranderingen, enerzijds door ontwikkeling en verbetering van ondernemerschap en management, anderzijds door aanpassing van de bedrijven aan de gestelde eisen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Het praktijkonderzoek draagt bij aan het
zoeken naar nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling en ondernemersstrategieën, in een tijdperk waarin specialisatie niet langer vanzelfsprekend is.

Doelstelling
Het aanleveren van perspectiefvolle mogelijkheden voor aanpassing van de bedrijfsorganisatie die in
de praktijk kunnen leiden tot een verbetering van het netto bedrijfsresultaat en het veiligstellen van de
financiële continuïteit.
Het aangeven en samen met de praktijk ontwikkelen van opties en instrumenten die leiden tot aanpassing van de bedrijfsvoering (management) aan de veranderde eisen die vanuit de markt en de maatschappij aan de ondernemer en/of onderneming worden gesteld.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Versterking

concurrentiekracht

In aansluiting op vergelijkbare studies voor verschillende akkerbouwgebieden wordt dit jaar een perspectievenstudie voor het centraal kleigebeid uitgevoerd. Voor een aantal herkenbare bedrijfstypen
worden de bedrijfseconomische perspectieven voor de langere termijn in kaart gebracht.
Op verzoek van de regio Zuid-Limburg wordt een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van akkerbouwbedrijven in het Mergelland bij aangescherpte verliesnormen van stikstof. Begonnen wordt een bedrijfseconomische analyse van de technische resultaten van het onderzoek naar
beperking van de stikstofemissie in het Mergelland.
Samen met LEI-DLO wordt onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiekracht van Nederlandse asperges. De aspergeteelt in Duitsland is de laatste jaren fors toegenomen, terwijl ook de productie en de
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export vanuit Griekenland naar Duitsland en Nederland de laatste jaren belangrijk is gestegen. Het
onderzoek zal kritische succesfactoren moeten opleveren voor versterking van de concurrentiepositie
van de teelt en afzet van Nederlandse asperges.
In overleg met de directie MKG van het Ministerie van Landbouw wordt onderzoek verricht naar de
concurrentiekracht van AMK en andere keurmerken. LEI-DLO, PAV en FPO brengen onder andere
de knelpunten en belemmeringen bij de introductie van en het uitbouwen van een substantieel
marktaandeel van AMK in kaart. Het onderzoek is gericht op tarwe, aardappelen, appels en peren.
Daarnaast wordt een begin gemaakt met een onderzoek naar de vergelijkbaarheid van keurmerken
onderling en in verschillende sectoren.

Kwaliteitszorg
Het pilotproject toepassing en toetsing van kwaliteitszorg in de vollegrondsgroenteteelt op een groep
preibedrijven zal in 1999 worden afgesloten. Aanvullend wordt gewerkt aan vertaling van de
HACCP-richtlijnen en hygiënecodes voor prei.
In nauwe samenwerking met onder andere PBG, NAK, Plantconsult en telersverenigingen zullen de
ervaringen vanuit het pilotproject prei worden gebundeld in de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem voor de pootaardappelteelt en een combi-zorgsysteem voor de witloftrek. In 1999 vindt allereerst afstemming plaats met belanghebbende partijen. Vervolgens wordt een nulmeting ontwikkeld
die specifiek is toegesneden op de pootaardappelteelt en de witloftrek. Na werving van de deelnemers
(twee pilotgroepen van circa tien bedrijven) worden de nulmetingen op de bedrijven uitgevoerd,
kwaliteitskosten op de bedrijven geïnventariseerd, alsmede de kwaliteitsknelpunten in de teelt en de
organisatie. Op basis daarvan wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem aan de hand van workshops met de pilotgroep. Bij de ontwikkeling van een combizorgsysteem
voor de witloftrek wordt aanvullend gewerkt aan arbozorg, milieuzorg en toepassing van HACCPrichtlijnen in de bedrijfsvoering.

Arbeid en

arbeidsomstandigheden

Sinds 1998 is het arbeidskundig onderzoek op het PAV versterkt, onder andere door de programmatische aansturing van LNV en de stimuleringsgelden voor arbeidsonderzoek door het praktijkonderzoek. In 1999 zal onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid worden vervolgd in de gewassen prei,
asperges en bospeen. Nieuw onderzoek wordt gestart in de gewassen witlof en sluitkool.
In samenwerking met IMAG-DLO wordt een checklist opgesteld, waarmee de arbeidsomstandigheden worden bepaald voor de meest kritische en arbeidsintensieve werkmethoden. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de mentale en fysieke belasting bij stationaire opstellingen. Aansluitend
worden mogelijkheden verkend voor verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Voor de gewassen witlof en sluitkool wordt ook onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsorganisatie en
arbeidsbehoefte in relatie tot de bedrijfsinrichting en kostprijs van de producten. Door gelijktijdig te
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werken aan de kwaliteit van de arbeid in deze gewassen wordt een belangrijke synergie bereikt. De
resultaten van het arbeidsonderzoek worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt in databestanden
van PAV en IMAG-DLO. De producten van het onderzoek bevatten voornamelijk arbeidskundige
kengetallen en normen en worden regelmatig verwerkt in PAV-publicaties zoals Kwantitatieve Informatie en teelthandleidingen.

Samenwerking
Vanuit de verschillende probleemgebieden vindt samenwerking plaats met de volgende instellingen:
concurrentiekracht

LEI-DLO,FPO, PBG, directies van LNV, Provincie Limburg,
DLV

kwaliteitszorg, combizorg en

PBG, PT, Plantconsult, NAK, DLV, LTO, telersverenigingen,

HACCP

afzetorganisaties en AOC

arbeid en mechanisatie

IMAG-DLO, FPO, gewasgroepen LTO en vakgroep Tuinbouw NCB

Projecten 1999
Proj.nr.

projecttitel

contactpersoon

versterking concurrentiekracht
01.4.24

Perspectievenstudie centrale kleigebied

J. Smid

03.0.23

Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van vaste kosten opak-

H.B. Schoorlemmer

kerbouwbedrijven
03.0.32

Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij innovaties

H.B. Schoorlemmer

03.0.37

Concurrentieanalyse akkerbouw- en vollegrondsgroenteproducten

J. Smid

03.0.38

Perspectieven akkerbouw in het Mergelland bij aangescherpte verlies-

J. Smid

normen van stiksof
03.0.40

Internationale concurrentiepositie van deNederlandse aspergesector op R. Stokkers
de belangrijkste afzetmarkten Nederland en Duitsland
kwaliteitszorg

09.0.11

Toepassing entoetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei

H.B. Schoorlemmer

09.0.13

Kwaliteitszorg pootaardappelen

H.B. Schoorlemmer

09.0.14

Combizorg witlof

H.B. Schoorlemmer

09.0.15

HACCP-normen prei en witlof

H.B. Schoorlemmer

arbeid en arbeidsomstandigheden
02.8.08

Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en de bewerkingskosten van het vei- C.G.M. Geven
lingklaar maken van prei en de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven

03.5.34
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Verbetering arbeidsomstandigheden in de akkerbouw en devollegronds- H.B. Schoorlemmer

groenteteelt
03.5.35

Arbeidsonderzoek witlof

C.G.M. Geven

03.5.36

Arbeidsonderzoek sluitkool

C.G.M. Geven

03.5.39

Koppeling arbo-kwalificaties en werkmethoden

H.B. Schoorlemmer
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Ontwikkeling en toetsing van duurzame
bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
programmaleider: BJ.M. Meijer
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Aanleiding
Geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen zijn een antwoord op de complexe landbouwproblemen die in de laatste decennia zijn ontstaan. Het zijn twee duidelijk onderscheiden systemen die aan
meerdere doelstellingen moeten kunnen voldoen. Naast het produceren van voldoende voedsel gaat
het om de productie van voedsel en grondstoffen van hoge kwaliteit, het beheer van het landelijk gebied en het op een duurzame wijze omgaan met de natuurlijke hulpbronnen water, lucht en bodem.
Dit alles in een toekomstgerichte, levensvatbare bedrijfsopzet.
Prototypen van deze nieuwe systemen worden ontwikkeld in het bedrijfssystemen-onderzoek. Dit is
een vruchtbaar integratiekader gebleken van specialistische kennis, waarbij deze kennis tot meerwaarde wordt gebracht en agronomische, economische en ecologische problemen in hun onderlinge
samenhang worden bestudeerd en tot oplossing worden gebracht. Het bedrijfssystemen-onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van gewasbescherming, bemesting, natuur- en landschapsontwikkeling enbiologische landbouw.

Doelstelling
Het ontwikkelen en toetsen van geïntegreerde en biologische teelt- en bedrijfssystemen, die voldoen
aan de eisen die markt en maatschappij stellen aan product en productiewijze en waarbij het economisch rendement en de continuïteit zijn veilig gesteld. Het ontwikkelen entoetsen van bedrijfsmefhoden als integrale aanpak van vruchtwisseling, bemesting, gewasbescherming, agrarisch natuurbeheer,
etc. in de context van een geïntegreerde en/of biologische bedrijfsvoering.
Daarbij behoren de volgende subdoelstellingen:
• verkennen van de agronomische mogelijkheden en economische consequenties van bedrijfssystemen met minder milieubelasting dan volgens de huidige regelgeving toelaatbaar is;
• in kaart brengen van de technische en economische potenties en knelpunten van geïntegreerde en
biologische bedrijfssystemen;
• ontwikkelen van natuur- en landschapselementen op praktijkschaal als geïntegreerd onderdeel
binnen een agrarische bedrijfsvoering in verschillende regio's in Nederland.

Belangrijkste werkzaamheden in 1999
Geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen
Het onderzoek naar geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen wordt onverminderd voortgezet op
de PAV-locaties OBS, Kompas/Kooijenburg, Vredepeel, Westmaas en Meterik. Er wordt gewerkt aan
voortgaande integratie van nieuwe kennis en technieken tegen de achtergrond van de gestaag verschuivende problematiek zodat steeds adequate, tijdige en goede technische oplossingen voor de
praktijk beschikbaar zijn. De belangrijkste aandachtsvelden zijn:
• aaltjesbeheersing met name in het Zuidoosten en Noordoosten, waarbij het integratiekader van het
bedrijfssystemen-onderzoek keer op keer zijn toegevoegde waarde bewijst,
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• onkruidbeheersing: beperkt middelenpakket en resistentie-ontwikkeling enerzijds, nieuwe mechanisatie mogelijkheden en toepassingstechnieken anderzijds,
• kwaliteitsproductie: beheersing van ziekten en plagen met name in de vollegrondsgroenteteelt,
• bemesting: duurzaam beheer van bodemvruchtbaarheid en kwaliteitsproductie bij evenwichtsbemesting en minimale N verliezen.
Daarnaast wordt gewerkt aan een verdergaande ontwikkeling van technieken die tot een verminderde
belasting van milieu en natuur leiden en van een totaal pakket aan maatstaven op bedrijfsniveau die
een integrale beoordeling van een bedrijfssysteem mogelijk maken: vernieuwing/innovatie ten aanzien van maatstaven op het terrein van milieubelasting door pesticiden, meststoffen, energie- en watergebruik.

In 1999 zullen tussenevaluatie-documenten worden vervaardigd, waarin de resultaten van het bedrijfssystemen-onderzoek worden getoetst aan de gekwantificeerde doelen. Er zal een evaluatie worden uitgevoerd van het verbredingsproject Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten. De resultaten van het verbredingproject zullen zowel in teelttechnisch, milieukundig als economisch opzicht worden beoordeeld. Daarmee wordt dit project afgesloten. Aansluitend hierop worden samen
met LTO, DLV en SMK plannen uitgewerkt om te starten met een project dat een brede implementatie van geïntegreerde teelten en teelten onder AMK-label van vollegrondsgroentegewassen in de
praktijk mogelijk moet maken.
In het EU-project Geïntegreerde en biologische vollegrondsgroenteteelt liggen de accenten in 1999
op het uitvoeren, testen en verbeteren van de systemen (vervolg van de ingezette lijn) en op het gemeenschappelijk maken van agrarisch natuurbeheer en de methodiek van bedrijfseconomische evaluaties (nieuw).
In het Innovatie- en omschakelingsproject voor biologische akkerbouw en vollegrondsgroentebedrijven BIOM draaien alle onderdelen in 1999 op volle toeren: het eerste volledige jaar innovatiebedrijven op basis van planvorming in de voorafgaande periode, het eerste jaar van de bedrijven in de optimalisatiegroepen, het uitvoeren en afronden van de eerste groepen in het kader van het omschakelingsonderdeel en het uitvoeren van marktanalyses voor het Zuidoostelijk zandgebied en het Zuidwestelijk kleigebied.

Op verzoek van LNV wordt in 1999 een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor
bedrijfssystemen-onderzoek aan Hightech landbouw. Medio 1999 wordt een rapportage van deze
SWOT-analyse opgesteld ten behoeve van het beleid. Het doel van deze studie is het verkennen van
de potentie, kansen, knelpunten en bedreigingen van/voor bedrijfssystemen voor de akkerbouw, die
opbrengstmaximalisatie per oppervlakte-eenheid koppelen aan maximale efficiëntie van de in te zetten productiemiddelen (als input per kg output) onder de randvoorwaarde dat aan alle milieu-eisen
(vaak per oppervlakte eenheid) voldaan kan worden. Deze zoekrichting moet mogelijk gemaakt wor60

den door maximale inzet van toekomstgerichte innovaties en technische concepten. Uitwerken van
een kansrijk theoretisch ontwerp voor een akkerbouwbedrijfssysteem dat in een vervolgfase daadwerkelijk aangelegd en beproefd kan worden, wordt beschouwd als integraal onderdeel van deze studie.

Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer komt meer en meer in de belangstelling. Ook in de vakbladen wordt regelmatig aandacht geschonken aan natuurbeheer op landbouwbedrijven. Praktische informatie voor de
agrarische ondernemer om natuurbeheer op het bedrijf te introduceren, ontbreekt echter nog. In het
onderzoek worden antwoorden gezocht op vragen als wat is precies agrarisch natuurbeheer, hoe geef
je een praktische invulling aan agrarisch natuurbeheer opje eigen bedrijf, wat zijn de kosten, wat zijn
de consequenties voor de bedrijfsvoering? Het onderzoek wordt uitgevoerd op de OBS te Nagele en
op de PAV-locaties Kooijenburg, Vredepeel en Westmaas. Ook op een aantal BIOM-bedrijven wordt
meegewerkt aan natuurontwikkeling.

De verkennende studie naar mogelijkheden voor beheersing van wildschade wordt begin 1999 afgesloten met een beknopte publicatie. Aansluitend wordt een vervolgonderzoek uitgewerkt voor een gebiedsgerichte aanpak van wildschade. Hierover vindt overleg plaats met de WLTO en andere organisaties.

Samenwerking
Het bedrijfssystemen-onderzoek is ondergebracht in de LNV-programma's Bedrijfssystemen en Multifunctionele Landbouw. Daarnaast wordt samengewerkt met de volgende instellingen:
• geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen:

AB-DLO,DLV, LBI, PR, NCB

• modelmatig onderzoek duurzame bedrijfssystemen: AB-DLO, LUW-TPE
• agrarisch Natuurbeheer:

AB-DLO,SC-DLO, PR, LBO,NCB.

• EU-project geïntegreerde en biologische
vollegrondsgroenteteelt VEGINECO:

FAWZwitserland, CRPV Spanje, IVIA Italië

Daarnaast bestaan er intensieve contacten met universiteiten en onderzoeksinstellingen in West- en
Oost-Europa, mede doordat PAV convenor is van de IOBC-werkgroep "Management of farming systems for Integrated Production".
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Projecten 1999
Proj.nr.

projecttitel

contactpersoon

bedrijfssystemen-onderzoek
39.0.28

Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratie-

F.G. Wijnands

en analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
39.0.38

Haalbaarheidsstudie hightech landbouw

A.J. Visser

39.0.40

Toekomstgericht ondernemen vollegrondsgroenteteelt

W. Sukkel

39.8.20

Duurzame bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking

A.J. Dekking

39.8.22

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuid-

A. Grunefeld

oostelijk zandgebied
39.8.29

Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost Nederland

P. van Asperen

39.8.30

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie West-

W. Sukkel

maas
39.8.31

Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten

J.A.J.M. Rovers

39.8.32

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Mete-

W. Sukkel

rik
39.8.33

Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde en ecologische bedrijfssyste-

R. Stokkers

men in de akkerbouw
39.8.34

Innovatie en omschakeling biologische akkerbouw- en vollegronds-

F.G. Wijnands

groentebedrijven, BIOM
96.8.38

Management biologische melkveehouderij

A. Dekking

multifunctionele landbouw
39.0.35

Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op akkerbouw- en volle-

A.J. Visser

grondsgroentebedrijven
39.0.37

Verkenning Multifunctionele landbouw

A.J. Visser

39.0.39

Effect van bosranden

A.J. Visser

39.0.41

Vervolg wildschade onderzoek

M.H. ZwartRoodzant
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OVERZICHT VAN DE PROJECTEN PER GEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Project
nummer

Projecttitel

Programma

01.2.31

Technisch/economische analyse van deresultaten van hete project Praktijkcijfers op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijvent
Mineralen op scherp
Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en perspectievenstudie centrale kleigebied
Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van vaste kosten op akkerbouwbedrijven
Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij innovaties
Concurrentieanalyse akkerbouw- en vollegrondsgroenteproducten
Perspectieven akkerbouw in het mergelland bij aangescherpte verliesnormen van stikstof
Verbetering arbeidsomstandigheden in de akkerbouw en devollegrondsgroenteteelt
Koppeling arbo-kwalificaties en werkmethoden
Luisbestrijding in aardappel via druppelirrigatie
Watermanagement op bedrijfsniveau
Stikstofproblematiek van de akkerbouw en de melkveehouderij in het
Mergelland
Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
Onderzoek naar beperking van stikstofverliezen en van watergebruik bij
teelt van aardappelen op droge zandgronden door fertigatie
Toetsen en valideren van stikstofmineralisatiemodellen
Technische en economische evaluatie van MINAS
Stikstofbenutting en productie van P-behoefige gewassen (sla en aardappel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Ontwikkeling teelt- en bemestingssysteem om nitraatuitspoeling op lossgrond te beperken
Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Verhoging stikstofbenutting bij najaarsaanwending van dierlijke mest
door aanpassing tijdstip van ploegen van de groenbemester
Oogstrestenbeheer droge zandgrond om stikstofverliezen te beperken
Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond
Biologische effectiviteit van fungiciden (+ hulpstoffen) bij gebruik van
driftbeperkende spuittechnieken
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Beperking van drift van pesticiden naar de sloot met natuurlijke windschermen (vanggewassen)
Biologische effectiviteit van herbiciden, m.n. bij lage doseringen bij gebruik van emissiebeperkende technieken (druppelgrootte en het het toepassen van hulpstoffen)
Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus
Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen

7

01.2.33
01.4.24
03.0.23
03.0.32
03.0.37
03.0.38
03.5.34
03.5.39
23.3.11
23.4.14
25.2.21
25.2.28
25.2.29
25.2.33
25.2.34
25.2.35
25.2.36
25.2.40
26.2.18
26.2.19
26.2.22
28.4.58
32.0.11
32.0.12
32.0.13
32.0.15

33.3.18
33.3.19

7
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4.B
4.A
4.B
4.B

3
3
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33.3.20
33.3.21
33.3.24
33.3.25
33.3.27
33.3.30
33.3.31
33.3.32
33.3.33
34.3.36
35.3.24
35.3.27
36.3.26
36.3.33
36.3.34
36.3.35
36.3.37
36.3.38
36.3.39
39.0.28

39.0.35
39.0.37
39.0.38
39.0.39
39.0.41
39.8.20
39.8.22
39.8.29
39.8.33
39.8.34
54.0.85
99.2.26

09.0.13
23.3.11
23.4.10
25.2.33
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akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodien schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden om schade als gevolg van Trichodorus-aaltjes op verantwoorde wijze te verhinderen
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloïdogyne spp.
Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortellesie-aaltjes
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortellesie-aaltjes
Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Biologische bestrijding van slakken in vollegrondsgroentegewassen
Onderzoek naar structuurbederf in relatie tot regenwormen
Bestrijding van bitterzoet in gebieden met bruinrot
Mogelijkheden voor de bestrijding van heermoes
Screening herbiciden voor kleine gewassen
Verbreding van mogelijkheden voor innovatieve mechanische onkruidbestrijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
De implementatie van de MLHD methode in bedrijfsverband
Aanpassing van de dosering glyfosaat (Roundup)
De invloed van zaaidatum en vals zaaibed bij de onkruidbeheersing
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratieen analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op akkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven
Verkenning multifunctionele landbouw
Haalbaarheidsstudie hightech landbouw
Effect van bosranden
Vervolg wildschade onderzoek
Duurzame bedrijfssystemen OBS teNagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland
Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen in de akkerbouw
Innovatie en omschakelingsproject biologische akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven (BIOM)
Terugdringen van puntbelastingen van emissie
Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland
AARDAPPELEN
Kwaliteitszorg pootaardappelen
Luisbestrijding in aardappel via druppelirrigatie
Onderzoek naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brak water bij
aardappel
Onderzoek naar beperking van stikstofverliezen envan watergebruik bij
teelt van aardappelen op droge zandgronden door fertigatie

3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4.B
7

8
7
7
7

25.2.36
32.0.11
33.3.10
33.3.22
33.3.27
34.3.27
34.3.34
34.3.43
34.3.48
34.3.52
35.3.20
35.3.27
35.3.35
36.3.23
36.3.26
54.0.70

54.0.80

54.0.85
54.0.87
54.0.90
54.3.60
54.3.65
54.3.66

54.3.68
54.3.81
54.3.88
54.3.89
54.4.69
54.4.74
54.6.71
54.7.50
54.7.67
54.7.72

Stikstofbenutting en productie van P-behoefige gewassen (sla en aardappel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Biologische effectiviteit van fungiciden (+ hulpstoffen) bij gebruik van
driffbeperkende spuittechnieken
Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan
Pathotypeonderzoek aardappelcystenaaltje
Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade
Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie van de aardappelziekte Phytophthora infestans
Onderzoek naar de gebruikswaarde van Phytophthorawaarschuwingssystemen in aardappelen
Infectie van aardappelen onder veldomstandigheden door Oosporen van
Phytophthora infestans
Identificatie van Fusarium in aardappelen
Ontwikkeling detectiemethode voor wratziekte in aardappel (fysio 2)
Bestrijding van ritnaalden (Agriotesspp.) in aardappelen en het ontwikkelen van een detectiemethode
Onderzoek naar structuurbederf in relatie tot regenwormen
Beheersing van weg- en kielslakken in aardappelen
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Bestrijding van bitterzoet in gebieden met bruinrot
Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardappelen op lössgrond
Onderzoek naar de oorzaken van de achterblijvende opbrengsten en van
de relatief grote stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied
Terugdringen van puntbelastingen van emissie
Beperking van watererosie in aardappelen op lössgrond door erosiebeperkende maatregelen
Vaststelling van het vitaliteitsverloop tijdens de bewaring van enkele
aardappelrassen
De beheersing van Spongospora subterranea (poederschurft) bij aardappelen
Beheersing van zilverschurft (Helminthosporiumsolani) bij deteelt van
pootaardappelen
Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar
de waardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen
Beheersing van roodrot {Phytophthoraerythroseptica) in de aardappelteelt
Beheersing van Streptomyces scabies (gewone schurft) bij aardappelen
Onderzoek naar een doelmatige geïntegreerde bestrijding van zilverschurft
Onderzoek naar mogelijkheden tot verfijning van het luizenwaarschuwingssysteem voor pootaardappelen
Mogelijkheden voor beddenteelt bij aardappelen ter vermindering van de
kans op schurft
Effect van druppelirrigatie op de opbrengst en kwaliteit van poot- en consumptie-aardappelen
Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring
De invloed van de bewaartemperatuur opde bakkleur van nieuwe aardappelrassen
Implementatie ketenproject tafelaardappelen
Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor

7
4.B
3
3
3
6
6
6
6
6
5
5
5
4.A
4.A
1.A
1.A

4.B
l.A
1.A
1.B
1.A
1.A

l.A
1.B
1.A
l.A
l.B
7
l.A
l.A
l.A
l.A
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54.7.77
54.7.78
54.7.79
54.7.82
54.7.86
55.0.18
55.0.20
55.0.21
55.2.10
55.3.08
55.6.05
55.7.07
55.7.09
55.7.12
55.7.13
55.7.14
55.7.17

de fritesproductie
Optimalisering van de stikstofbemesting van nieuwe fritesrassen voor de
teelt in Zuidwest-Nederland
Onderzoek naar de geschiktheid en optimale teeltwijze van wratziekteresistente aardappelrassen voor verwerking in Z.O.-zandgebied
Beperking van het optreden van groene knollen bij consumptieaardappelen, ondermeer door vergroting van de rijenafstand tot 90 cm
Stimulering van de toepassing van mechanische loofdoding in de aardappelteelt
De invloed van kiemremmingsmiddelen op de ontwikkeling van poederschurft tijdens de bewaring van aardappelen
Prototypering en toetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardappelen op
bedrijfsniveau
Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven
Integrale kennisoverdracht bij de teelt van zetmeelaardappelen
Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot de afrijping van zetmeelaardappelen
Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen
Loofdoding en vermindering van de loofvastheid van late zetmeelaardappelen
Optimale loofdodingstijdstip van late zetmeelaardappelrassen in relatie
tot de productie in de herfst
Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelrassen
Invloed van rooibeschadiging op bewaarverlies en kwaliteit van zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de mogelijkheden van kiemremming in zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de kwaliteit(seigenschappen) van zetmeelaardappelrassen
Verbetering van de kwaliteit van TBM-pootgoed

1 .A
1 .A
1 .A
1 .A
l.A
1.B
1.B
1 .B
l.B
6
l.B
l.B
1 .B
1 .B
1 .B
1 .B
1.B

SUIKERBIETEN
56.3.27
56.7.28
56.9.24

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia
solani in rotaties met suikerbieten
Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op
zware klei
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

6
1 .A
1 .E

GRANEN
34.3.35

34.3.53
35.3.19
35.3.31
36.3.23
36.3.25
36.3.27
41.2.20
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Aanpassen van de bestrijding van schimmelziekten in wintertarwe als gevolg van optreden gele bladvlekkenziekte (DTR), aarfusarium en noodzaak hoge kg-opbrengsten
Bureaustudie moederkoren tarwe
Ontwikkeling geleide bestrijdingssysteem voor de tarwestengelgalmug
(Haplodiplosis marginatä) in tarwe
Bestrijding van plaaginsecten, onder andere smalle graanvlieg (Delia
coaretata), in wintertarwe door middel van zaadbehandeling
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Bestrijding van (resistente) duist (Alopecurus myosuroides) in wintertarwe
Aanpassing van de dosering van herbiciden in wintertarwe
Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge productieniveaus van wintertarwe

6

6
5
5
4.A
4.A
4.A
l.C

41.2.23
41.2.25
41.3.26
41.4.24
41.4.27
41.7.18
41.9.14
41.9.15
41.9.28
41.9.57
42.2.10
42.7.12
42.7.13
42.9.07
42.9.11
43.9.01

Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst en kwaliteit van wintertarwe
Mogelijkheden van de chlorophylmeter voor sturing van kwaliteit en opbrengst(zekerheid) van wintertarwe
Bestrijding van aarfusarium in wintertarwe
Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van
wintertarwe
Toepassing van Moddus in wintertarwe
Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
Beproeving wintertarwerassen voor kweekbedrijven
Rassenonderzoek voor Zeeuws vlegelbrood
Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp
van een chlorophylmeter
Optimalisering van deteelt van wintergerst voor brouwgerst
Optimalisering van deteelt van brouwgerst door toepassing van de groeiregulator Moddus
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
Beproeving zomergerstrassen voor kweekbedrijven
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

1.C
1 .C
6
1.C
1.C
1.C
1.E
l.E
1.E
1.C
1.C
1.C
1.C
1 .E
1.E
1.E

GRASZAAD

46.7.16

Opzet databank proefresultaten gewasbeschermingsmiddelenonderzoek
Bestrijding naaktslakken {Deroceras reticulatum) in Engels raaigras
{Loliumperenne) door middel van zaadbehandeling
Onkruidbestrijding in graszaad
Preventie van tarwe-opslag in veldbeemd
Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen
Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
Toepassing van Moddus in graszaadgewassen

50.4.08
50.6.09
51.4.11

Invloed van ras en teeltwijze op de opbrengst van hybride koolzaad
Mogelijkheden voor conservering van karwijtoppen voor destillatie
Optimalisering van detoepassing van groeiregulatie in vezelvlas

35.3.34

Bestrijding van aardvlooien (Phyllotreta spp.) in vlas door middel van
zaadbehandeling
Toelatingsonderzoek onkruidbestrijding in vezelvlas
Optimalisering van de toepassing van groeiregulatie in vezelvlas
Teeltkundige en economische optimalisatie van Miscanthus als energiegewas
Teeltkundige en economische optimalisatie van de hennepteelt voor bioenergie
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

32.0.14
35.3.26
36.3.18
36.3.31
46.3.14
46.4.13

4.A
5
4.A
4.A
6
l.C
l.C

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
l.C
1.C
1.C

VEZELGEWASSEN
51 .3.07
51.4.11
51 .7.08
51.7.09
51 .9.05

5
4.A
1.C
l.D
l.D
l.E

KRUIDEN
34.3.36

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen

6
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50.6.09
52.0.14
52.3.18
52.7.17
52.7.19
52.7.20

Mogelijkheden voor conservering van karwijtoppen voor destillatie
Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen inNederland
Chemische onkruidbestrijding in de kruidenteelt
Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen
Teeltpersperctieven voor nieuwe geneeskruiden
Onderzoek naar de mogelijkheden ter voorkoming van te hoge gehalten
aan zware metalen in kruidengewassen

26.2.18
26.2.21
32.0.15

Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Rijentoepassing dierlijke organische mest in maïs
Biologische effectiviteit van herbiciden, met name bij lage doseringen bij
gebruik van emissiebeperkende technieken (druppelgrootte en het het
toepassen van hulpstoffen)
Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische onkruidbestrijding in maïs
Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs
Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs
Vermindering kunstmestgebruik bij deteelt van snijmaïs
Stikstofbenutting en drogestofproductie van snijmaïs in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Ontwikkeling van een teeltstrategie voor maïs bij beregeningsbeperking
Management biologische melkveehouderij
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
GMO-rassen snijmaïs
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCM en MKS

1 .C
l.C
4.A
l.C
l.C
1.C

VOEDERGEWASSEN

36.3.17
36.3.22
96.2.30
96.2.44
96.2.47
96.7.45
96.8.38
96.9.28
96.9.42
98.9.04

7
7
4.B

4.A
4.A
7
7
7
7
9
l.E
l.E
1.E

GROENBEMESTINGSGEWASSEN
33.3.18
98.9.07

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

3
l.E

OVERIGE GEWASSEN
63.3.07
63.6.06
63.7.05

63.9.04
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Chemische onkruidbestrijding in cichorei
Onderzoek naar bewaarmethoden voor cichoreiwortels in kuilen
Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor de productie
van hoogwaardige inuline
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

4.A
l.A
1.A
l.E

VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN
Project
nummer
01.2.31
01.2.33
03.0.32
03.0.37
03.5.34
03.5.39
09.0.11
23.4.09
23.4.14
25.2.24
25.2.25
25.2.26
25.2.28
25.2.29
25.2.31
25.2.32
25.2.34
25.2.35
25.2.36
26.2.22
32.0.12
32.0.13
33.3.19
33.3.20
33.3.21
33.3.24
33.3.25
33.3.30
33.3.31
33.3.32
33.3.33

Projecttitel

Programma

Technisch/economische analyse van de resultaten van hete project Praktijkcijfers op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Mineralen op scherp
Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij innovaties
Concurrentieanalyse akkerbouw- en vollegrondsgroenteproducten
Verbetering arbeidsomstandigheden in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Koppeling arbo-kwalificaties en werkmethoden
Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
Efficiënt beregenen in vollegrondsgroenten
Watermanagement op bedrijfsniveau
Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatopname, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalitoestand van de grond op kali-opname, groei, productie
en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalibemestingshoeveelheden op kali-opname, groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
Perspectief van 'Controlled uptake long term ammonium nutrition" (Cultan) voor de vollegrondsgroenteteelt
Het ontwerpen van een nieuwe grondslag voor het fosfaatbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten
Toetsen en valideren van stikstofmineralisatiemodellen
Technische en economische evaluatie van MINAS
Stikstofbenutting en productie van P-behoefige gewassen (sla en aardappel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Oogstrestenbeheer droge zandgrond om stikstofverliezen te beperken
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Beperking van drift van pesticiden naar de sloot met natuurlijke windschermen (vanggewassen)
Beheersing van het wortellesie-aaltje {Pratylenchus penetrans) binnen
akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden om schade als gevolg van Trichodorus-aaltjes op verantwoorde wijze te verhinderen
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloïdogyne spp.
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortellesieaaltjes
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortellesieaaltjes

7
7
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4.A
4.B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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34.3.36
35.3.24
35.3.33
36.3.34
36.3.35
36.3.37
36.3.38
36.3.39
39.0.28

39.0.35
39.0.37
39.0.40
39.0.41
39.8.20
39.8.22
39.8.30
39.8.31
39.8.32
39.8.34
99.2.26
99.7.23

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Biologische bestrijding van slakken in vollegrondsgroentegewassen
Inventarisatie van knelpunten bij de biologische bestrijding van insecten
en plagen in vollegrondsgroenten
Screening herbiciden voor kleine gewassen
Verbreding van mogelijkheden voor innovatieve mechanische onkruidbestrijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
De implementatie van de MLHD-methode in bedrijfsverband
Aanpassing van de dosering glyfosaat (Roundup)
De invloed van zaaidatum en vals zaaibed bij de onkruidbeheersing
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratieen analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Verkenning multifunctionele landbouw
Toekomstgericht ondernemen vollegrondsgroenteteelt
Vervolg wildschade onderzoek
Duurzame bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Westmaas
Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Meterik
Innovatie en omschakelingsproject biologische akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven (BIOM)
Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland
Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten

6
5
5
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
2

BLAD-, STENGEL- EN VRUCHTGROENTEN
03.0.40
23.4.09
34.3.38
34.3.44
34.3.47
69.3.08
69.3.11
69.4.04
69.4.07
69.4.10
69.4.12

70

Asperge
Internationale concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op
de belangrijkste afzetmarkten Nederland en Duitsland
Efficiënt beregenen in vollegrondsgroenten
Onderzoek naar geleide bestrijding van Botrytis en Stemphylium in asperge
Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge
Beheersing Fusarium in aspergeproductievelden door biologische grondontsmetting
Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi) in
groene asperges
Inventarisatie van de omvang en onderzoek naar de oorzaak van bruinverkleuring op witte aspergestengels
Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge
Geïntegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asperges
Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge
Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge door NaCl toepassing

8
7
6
6
6
5
6
2
6
7
6

69.8.13
69.9.05
69.9.06

Bureaustudie naar het perspectief van een biologische aspergeteelt
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

66.6.13
66.9.03

Prei
Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en de bewerkingskosten van het veilingklaar maken van prei en de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven
Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
HACCP-normen prei en witlof
Efficiënt beregenen in vollegrondsgroenten
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen prei en
kool
Onkruidbestrijding in prei en sla
Onderzoek naar bacterieziekte in preiplanten
Invloed van het inkorten van plantmateriaal bij het uitplanten op de weggroei, opbrengst en kwaliteit bij prei
Studie naar de mogelijkheid van droogschonen van prei
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

75.6.07

Rabarber
Rijpheidsmeting en bewaring rabarberpollen

02.8.08

09.0.11
09.0.15
23.4.09
35.3.13
36.3.24
66.3.12
66.4.11

36.3.24
72.0.07
72.9.04

Sla (kropsla, rode sla, ijssla, e.d.)
Stikstofbenutting en productie van P-behoefige gewassen (sla en aardappel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclerotinia minor, S. sclerotiorum en Rhizoctonia solani
Onkruidbestrijding in prei en sla
Voorspellen van het oogsttijdstip van ijssla
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek ijssla

70.9.04

Spinazie
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

25.2.36
34.3.31

03.5.35
09.0.14
09.0.15
34.3.32
34.3.39
73.2.25
73.2.30
73.3.24
73.4.23
73.4.26
73.8.29
73.9.04

Witlof
Arbeidsonderzoek witlof
Combizorg witlof
HACCP-normen prei en witlof
Beheersing van Pythium mastophorum bij de witlofteelt en -trek
Bestrijding Phoma exigua in witlof
Souperen van meststoffen bij de hydrocultuur van witlof met het oog op
hergebruik van het resterende proceswater
Toetsing maatregelen ter beperking van roodverkleuring bij witlof
Biologische bestrijding van sclerotiënrot {Sclerotinia sclerotiorum) bij
witlof met de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans
Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek
Beperken van het vochtverlies van witlofwortels tijdens de bewaring
Bureaustudie naar het perspectief van biologische witlofteelt
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

2
2
2

8

8
8
7
5
4.A
2
2
2
2

2

7
6
4.A
2
2

2

8
8
8
6
6
2
2
6
2
2
2
2
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KOOLGEWASSEN
34.3.40

35.3.15
78.7.19
78.7.20
78.8.17
78.9.13

78.7.20

80.6.07
80.9.05

03.5.36
34.3.30
35.3.29
82.9.01
84.9.12

35.3.15
35.3.25
35.3.30
35.3.32
83.2.09
83.3.10
83.3.11
83.7.13
83.9.01

Bloemkool
Beperking van schade door Rhizoctonia solani (zwartpoten) in bloemkool
via teeltmatige bodemverbetering en via chemische en biologische bestrijding
Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van de koolgalmug {Contarinia nasturtii) in koolgewassen
Onderzoek naar het voorkomen van gele onderkanten van het product
bloemkool
Onderzoek naar de oorzaak van dubbele kolen / holle stronken bij bloemkool en broccoli
Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

6

5
2
2
7
2

Broccoli
Onderzoek naar de oorzaak van dubbele kolen / holle stronken bij bloemkool en broccoli

2

Chinese kool
Onderzoek naar de oorzaak van stip bij Chinese kool in de bewaring
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

2

Sluitkool (rode kool, spitskool, witte kool)
Arbeidsonderzoek sluitkool
Bestrijding van Phytophthoraporri (rotstruiken) in sluitkool
Bestrijding van tabakstrips (Thrips tabaci) en andere plaaginsecten door
middel van zaadcoating in sluitkool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek savooie kool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool
Spruitkool
Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van de koolgalmug {Contarinia nasturtii) in koolgewassen
Bestrijding van naaktslakken (Deroceras reticulatum) door middel van
gewasbehandeling in spruitkool
Beheersing van het koolmotje in spruitkool
Mogelijkheden van bestrijding van het koolmotje in spruitkool
Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof
kort voor de oogst
Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest {Albugo Candida)
op kool en verwanten van kool
Beperken van grauwverkleuring van spruitkool
De invloed van na-oogst productbehandeling en van bewaarcondities op
het uitstalleven van spruiten
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

2

8
6
5
2
2

5
5
5
5
2
6
2
2
2

BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN
62.6.08

Knolselderij
Ontwikkeling van een bewaarbaarheidstoets voor knolselderij

34.3.42
34.3.46

Peen
Biologische bestrijding van Sclerotinia in peen
Bestrijding en beheersing van cavity spot in peen
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2

6
6

34.3.51
58.9.09

34.3.49
65.2.24
65.3.21
65.3.26

65.3.27
65.7.22
65.7.28
65.9.16

Onderzoek naar bestrijding van zwarte plekkenziekte in peen
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen
Uien
Bestrijding valse meeldauw in uien met curatief middel
Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en vroegrijpheid van uien
Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien intolerantie voor Fusarium bolrot
Onderzoek naar het effect en de werkingsduur van diverse fungiciden op
bladvlekkenziekte {Botrytissquamosa) en valse meeldauw (Peronospora
destructor) in zaaiui
Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien
Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervellen bij uien
Beperking van watervellen bij uien
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

6
2

6
7
6
6

6
2
2
2

GROEN TE OOGSTEN PEULVRUCHTEN
36.3.32
87.7.16

Onkruidbestrijding in conservenerwten en -stamslabonen
Bureaustudie naar de relatie groeiverloop/hardheid bij doperwt in verband
met de prijsstaffel

4.A
2
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TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE
Project
nummer
01.2.31
01.2.33
01.4.24
02.8.08

03.0.23
03.0.32
03.0.37
03.0.38
03.0.40
03.5.34
03.5.35
03.5.36
03.5.39
09.0.11
09.0.13
09.0.14
09.0.15
23.3.11
23.4.09
23.4.10
23.4.14
25.2.21
25.2.24
25.2.25
25.2.26
25.2.28
25.2.29
25.2.31
25.2.32
25.2.33
25.2.34
25.2.35
25.2.36
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Projectnummer

Programma

Technisch/economische analyse van de resultaten van hete project Praktijkcijfers op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijvent
Mineralen op scherp
Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en perspectievenstudie centrale kleigebied
Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en de bewerkingskosten van het veilingklaar maken van prei en de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven
Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van vaste kosten op akkerbouwbedrijven
Onderzoek naar faal-en succesfactoren bij innovaties
Concurrentieanalyse akkerbouw- en vollegrondsgroenteproducten
Perspectieven akkerbouw in het mergelland bij aangescherpte verliesnormen van stikstof
Internationale concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op
de belangrijkste afzetmarkten Nederland en Duitsland
Verbetering arbeidsomstandigheden in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Arbeidsonderzoek witlof
Arbeidsonderzoek sluitkool
Koppeling arbo-kwalificaties en werkmethoden
Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
Kwaliteitszorg pootaardappelen
Combizorg witlof
HACCP-normen prei en witlof
Luisbestrijding in aardappel via druppelirrigatie

7

Efficiënt beregenen in vollegrondsgroenten
Onderzoek naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brak water bij
aardappel
Watermanagement op bedrijfsniveau
Stikstofproblematiek van de akkerbouw en de melkveehouderij in het
Mergelland
Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatopname, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalitoestand van de grond op kali-opname, groei, productie
en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalibemestingshoeveelheden op kali-opname, groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
Perspectief van 'Controlled uptake long term ammonium nutrition" (Cultan) voor de vollegrondsgroenteteelt
Het ontwerpen van een nieuwe grondslag voor het fosfaatbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten
Onderzoek naar beperking van stikstofverliezen en van watergebruik bij
teelt van aardappelen op droge zandgronden door fertigatie
Toetsen en valideren van stikstofmineralisatiemodellen
Technische en economische evaluatie van MINAS
Stikstofbenutting en productie van P-behoefige gewassen (sla en aardap-

7
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

25.2.40
26.2.18
26.2.19
26.2.21
26.2.22
28.4.58
32.0.11
32.0.12
32.0.13
32.0.14
32.0.15

33.3.10
33.3.18
33.3.19
33.3.20
33.3.21
33.3.22
33.3.24
33.3.25
33.3.27
33.3.30
33.3.31
33.3.32
33.3.33
34.3.27
34.3.30
34.3.31
34.3.32
34.3.34
34.3.35

34.3.36
34.3.38
34.3.39
34.3.40

pel) in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa
Ontwikkeling teelt- en bemestingssysteem om nitraatuitspoeling op lossgrond te beperken
Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Verhoging stikstofbenutting bij najaarsaanwending van dierlijke mest
door aanpassing tijdstip van ploegen van de groenbemester
Rijentoepassing dierlijke organische mest in maïs
Oogstrestenbeheer droge zandgrond om stikstofverliezen te beperken
Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond
Biologische effectiviteit van fungiciden (+ hulpstoffen) bij gebruik van
driftbeperkende spuittechnieken
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Beperking van drift van pesticiden naar de sloot met natuurlijke windschermen (vanggewassen)
Opzet databank proefresultaten gewasbeschermingsmiddelenonderzoek
Biologische effectiviteit van herbiciden, met name bij lage doseringen bij
gebruik van emissiebeperkende technieken (druppelgrootte en het het
toepassen van hulpstoffen)
Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan
Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus
Beheersing van het wortellesie-aaltje {Pratylenchuspenetrans) binnen
akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden om schade als gevolg van Trichodorus-aaltjes op verantwoorde wijze te verhinderen
Pathotypeonderzoek aardappelcystenaaltje
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloïdogyne spp.
Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortelknobbelaaltjes
Het effect van granulaten tegen wortellesieaaltjes
Het effect van verlaagde doseringen van fumigantia tegen wortellesieaaltjes
Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie van de aardappelziekte Phytophthora infestans
Bestrijding van Phytophthora porri (rotstruiken) in sluitkool
Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclerotinia minor, S. sclerotiorum en Rhizoctonia solani
Beheersing van Pythium mastophorum bij de witlofteelt en -trek
Onderzoek naar de gebruikswaarde van Phytophthorawaarschuwingssystemen in aardappelen
Aanpassen van de bestrijding van schimmelziekten in wintertarwe als gevolg van optreden gele bladvlekkenziekte (DTR), aarfusarium en noodzaak hoge kg-opbrengsten
Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Onderzoek naar geleide bestrijding van Botrytis en Stemphylium in asperge
Bestrijding Phoma exigua in witlof
Beperking van schade door Rhizoctonia solani (zwartpoten) in bloemkool
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via teeltmatige bodemverbetering en via chemische en biologische bestrijding
Biologische bestrijding van Sclerotinia in peen
Infectie van aardappelen onder veldomstandigheden door Oosporen van
Phytophthora infestans
Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge
Bestrijding en beheersing van cavity spot in peen
Beheersing Fusarium in aspergeproductievelden door biologische grondontsmetting
Identificatie van Fusarium in aardappel
Bestrijding valse meeldauw in uien met curatief middel
Onderzoek naar bestrijding van zwarte-plekkenziekte in peen
Ontwikkeling detectiemethode voor wratziekte in aardappel (fysio 2)
Bureaustudie moederkoren tarwe
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen prei en
kool
Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van de koolgalmug {Contarinia nasturtii) in koolgewassen
Ontwikkeling geleide bestrijdingssysteem voor de tarwestengelgalmug
{Haplodiplosis marginata) in tarwe
Bestrijding van ritnaalden (Agriotes spp.) in aardappelen en het ontwikkelen van een detectiemethode
Biologische bestrijding van slakken in vollegrondsgroentegewassen
Bestrijding van naaktslakken (Deroceras reticulatum) door middel van
gewasbehandeling in spruitkool
Bestrijding naaktslakken {Deroceras reticulatum) in Engels raaigras
(Lolium perenne) door middel van zaadbehandeling
Onderzoek naar structuurbederf in relatie tot regenwormen
Bestrijding van tabakstrips (Thrips tabaci) en andere plaaginsecten door
middel van zaadcoating in sluitkool
Beheersing van het koolmotje in spruitkool
Bestrijding van plaaginsecten, onder andere smalle graanvlieg {Delia
coaretata), in wintertarwe door middel van zaadbehandeling
Mogelijkheden van bestrijding van het koolmotje in spruitkool
Inventarisatie van knelpunten bij de biologische bestrijding van insecten
en plagen in vollegrondsgroenten
Bestrijding van aardvlooien (Phyllotreta spp.) in vlas door middel van
zaadbehandeling
Beheersing van weg-en kielslakken in aardappelen
Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische onkruidbestrijding in maïs
Onkruidbestrijding in graszaad
Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Onkruidbestrijding in prei en sla
Bestrijding van (resistente) duist {Alopecurus myosuroides) in wintertarwe
Bestrijding van bitterzoet in gebieden met bruinrot
Aanpassing van de dosering van herbiciden in wintertarwe
Preventie van tarwe-opslag in veldbeemd
Onkruidbestrijding in conservenerwten en-stamslabonen
Mogelijkheden voor de bestrijding van heermoes
Screening herbiciden voor kleine gewassen
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Verbreding van mogelijkheden voor innovatieve mechanische onkruidbestrijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
De implementatie van de MLHD methode in bedrijfsverband
Aanpassing van de dosering glyfosaat (Roundup)
De invloed van zaaidatum en vals zaaibed bij de onkruidbeheersing
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratieen analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Verkenning multifunctionele landbouw
Haalbaarheidsstudie hightech landbouw
Effect van bosranden
Toekomstgericht ondernemen vollegrondsgroenteteelt
Vervolg wildschade onderzoek
Duurzame bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Westmaas
Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Meterik
Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen in de akkerbouw
Innovatie en omschakelingsproject biologische akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven (BIOM)
Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge productieniveaus van wintertarwe
Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst en kwaliteit van wintertarwe
Mogelijkheden van de chlorophylmeter voor sturing van kwaliteit en opbrengst(zekerheid) van wintertarwe
Bestrijding van aarfusarium in wintertarwe
Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van
wintertarwe
Toepassing van Moddus in wintertarwe
Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
Beproeving wintertarwerassen voor kweekbedrijven
Rassenonderzoek voor Zeeuws vlegelbrood
Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp
van een chlorophylmeter
Optimalisering van de teelt van wintergerst voor brouwgerst
Optimalisering van de teelt van brouwgerst door toepassing van de groeiregulator Moddus
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
Beproeving zomergerstrassen voor kweekbedrijven
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale
Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen
Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
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zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
Toepassing van Moddus in graszaadgewassen
Invloed van ras en teeltwijze op de opbrengst van hybride koolzaad
Mogelijkheden voor conservering van karwijtoppen voor destillatie
Toelatingsonderzoek onkruidbestrijding in vezelvlas
Optimalisering van de toepassing van groeiregulatie in vezelvlas
Teeltkundige en economische optimalisatie van Miscanthus als energiegewas
Teeltkundige en economische optimalisatie van de hennepteelt voor bioenergie
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas
Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland
Chemische onkruidbestrijding in de kruidenteelt
Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen
Teeltpersperctieven voor nieuwe geneeskruiden
Onderzoek naar de mogelijkheden ter voorkoming van te hoge gehalten
aan zware metalen in kruidengewassen
Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardappelen op lössgrond
Onderzoek naar de oorzaken van de achterblijvende opbrengsten en van
de relatief grote stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied
Terugdringen van puntbelastingen van emissie
Beperking van watererosie in aardappelen op lössgrond door erosiebeperkende maatregelen
Vaststelling van het vitaliteitsverloop tijdens de bewaring van enkele
aardappelrassen
De beheersing van Spongospora subterranea (poederschurft) bij aardappelen
Beheersing van zilverschurft (Helminthosporium solanï) bij de teelt van
pootaardappelen
Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar
de waardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen
Beheersing van roodrot (Phytophthora erythroseptica) in de aardappelteelt
Beheersing van Streptomyces scabies (gewone schurft) bij aardappelen
Onderzoek naar een doelmatige geïntegreerde bestrijding van zilverschurft
Onderzoek naar mogelijkheden tot verfijning van het luizenwaarschuwingssysteem voor pootaardappelen
Mogelijkheden voor beddenteelt bij aardappelen ter vermindering van de
kans op schurft
Effect van druppelirrigatie op de opbrengst en kwaliteit van poot- en consumptie-aardappelen
Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring
De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieuwe aardappelrassen
Implementatie ketenproject tafelaardappelen
Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor
de fritesproductie
Optimalisering van de stikstofbemesting van nieuwe fritesrassen voor de
teelt in Zuidwest-Nederland
Onderzoek naar de geschiktheid en optimale teeltwijze van wratziektere-
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sistente aardappelrassen voor verwerking in Z.O.-zandgebied
Beperking van het optreden van groene knollen bij consumptieaardappelen, ondermeer door vergroting van de rijenafstand tot 90 cm
Stimulering van de toepassing van mechanische loofdoding in de aardappelteelt
De invloed van kiemremmingsmiddelen op de ontwikkeling van poederschurft tijdens de bewaring van aardappelen
Prototypering en toetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardappelen op
bedrijfsniveau
Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven
Integrale kennisoverdracht bij de teelt van zetmeelaardappelen
Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot de afrijping van zetmeelaardappelen
Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen
Loofdoding en vermindering van de loofvastheid van late zetmeelaardappelen
Optimale loofdodingstijdstip van late zetmeelaardappelrassen in relatie
tot de productie in de herfst
Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelrassen
Invloed van rooibeschadiging op bewaarverlies en kwaliteit van zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de mogelijkheden van kiemremming in zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de kwaliteit(seigenschappen) van zetmeelaardappelrassen
Verbetering van de kwaliteit van TBM-pootgoed
Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia
solani in rotaties met suikerbieten
Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op
zware klei
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek peen
Ontwikkeling van een bewaarbaarheidstoets voor knolselderij
Chemische onkruidbestrijding in cichorei
Onderzoek naar bewaarmethoden voor cichoreiwortels in kuilen
Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor de productie
van hoogwaardige inuline
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek cichorei
Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en vroegrijpheid van uien
Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor Fusarium bolrot
Onderzoek naar het effect en de werkingsduur van diverse fungiciden op
bladvlekkenziekte {Botrytis squamosa) en valse meeldauw {Peronospora
destructor) in zaaiui
Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien
Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervellen bij uien
Beperking van watervellen bij uien
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien
Onderzoek naar bacterieziekte in preiplanten
Invloed van het inkorten van plantmateriaal bij het uitplanten op de weggroei, opbrengst en kwaliteit bij prei
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Studie naar de mogelijkheid van droogschonen van prei
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei
Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi) in
groene asperges
Inventarisatie van de omvang en onderzoek naar de oorzaak van bruinverkleuring op witte aspergestengels
Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge
Geïntegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asperges
Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge
Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge doorNaCl toepassing
Bureaustudie naar het perspectief van een biologische aspergeteelt
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie
Voorspellen van het oogsttijdstip van ijssla
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek ijssla
Souperen van meststoffen bij de hydrocultuur van witlof met het oog op
hergebruik van het resterende proceswater
Toetsing maatregelen ter beperking van roodverkleuring bij witlof
Biologische bestrijding van sclerotiënrot {Sclerotiniasclerotiorum) bij
witlof met de antagonistische schimmel Coniothyriumminitans
Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek
Beperken van het vochtverlies van witlofwortels tijdens de bewaring
Bureaustudie naar het perspectief van biologische witlofteelt
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witlof
Rijpheidsmeting en bewaring rabarberpollen
Onderzoek naar het voorkomen van gele onderkanten van het product
bloemkool
Onderzoek naar de oorzaak van dubbele kolen / holle stronken bij bloemkool en broccoli
Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool
Onderzoek naar de oorzaak van stip bij Chinese kool in de bewaring
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek savooie kool
Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof
kort voor de oogst
Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest (AlbugoCandida)
op kool en verwanten van kool
Beperken van grauwverkleuring van spruitkool
De invloed van na-oogst productbehandeling en van bewaarcondities op
het uitstalleven van spruiten
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool
Bureaustudie naar de relatie groeiverloop/hardheid bij doperwt in verband
met de prijsstaffel
Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs
Vermindering kunstmestgebruik bij deteelt van snijmaïs
Stikstofbenutting en droge-stofproductie van snijmaïs in relatie tot fosfaatbemestingsniveau en vice versa

2
2
5
6
2
6
7
6
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
7
7
7

96.7.45
96.8.38
96.9.28
96.9.42
98.9.04
98.9.07
99.2.26
99.7.23

Ontwikkeling van een teeltstrategie voor maïs bij beregeningsbeperking
Management biologische melkveehouderij
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
GMO-rassen snijmaïs
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCM en MKS
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen
Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland
Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten
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