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WOORD VOORAF
Hierbij bieden wij u het werkplan 1997 aan van het Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt. Het werkplan is het resultaat van een programmeringsronde, die in de periode maart tot
juli 1996 doorlopen is. De programmeringscyclus start met een discussie op hoofdlijnen over de wensen voor het nieuwe programma in zowel de regionale als de landelijke programmeringscommissies.
De daaruit voortkomende hoofdlijnen en accentverschuivingen, alsmede de sectorbrede inventarisatie
van concrete wensen vormen de basis voor de programmeringscommissies voor de beoordeling van
de veelheid aan ingekomen voorstellen. De adviezen, die de programmeringscommissies opstellen,
zijn bepalend voor de onderwerpen die door de uitvoeringsorganisatie in concrete projectvoorstellen
worden uitgewerkt en begroot.
Het PAV-bestuur neemt in combinatie met de vaststelling van de begroting een beslissing over het
uiteindelijk uit te voeren programma.
Voor 1997 bleek dat de prioriteiten, zoals deze door de programmeringscommissies zijn aangegeven,
te omvangrijk waren om met de beschikbare middelen uit te voeren. Door het bestuur is daarom besloten een tweetal grote projecten, te weten "Beheersing van wortellesie-aaltjes" en "De invloed van
de kalibemesting en -toestand van de grond op opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten" geen
of slechts beperkte aandacht te geven in 1997. Wij hopen dat, ondanks het feit dat de wensen van de
programmeringscommissies niet volledig gehonoreerd konden worden, er toch een werkplan voorligt
waarin zowel de financiers als de gebruikers van de onderzoeksresultaten zich herkennen.
Bij het doornemen van ons werkplan zult u opmerken, dat de opzet ten opzichte van voorgaande jaren
gewijzigd is. Door de overgang van organisatiefinanciering naar programmafinanciering, is besloten
de uitvoering van het onderzoek hierbij aan te sluiten. Het resultaat is dat alle werkzaamheden ondergebracht zijn in een 12-tal programma's. Per programma is kort en bondig aangegeven waar de werkzaamheden zich op richten. Daarnaast is per programma een overzicht gegeven van de projecten die
worden uitgevoerd. Anders dan in het verleden is niet langer een korte beschrijving per project gegeven. Wij hopen dat de leesbaarheid van ons werkplan hierdoor vergroot wordt, zonder al te veel afbreuk te doen aan het informatieve karakter van het werkplan.
Tot slot wil ik ingaan op de gevolgen van de veranderingen in de wijze van financiering voor de programmering van het onderzoek. Naarmate de financiers zelf de beschikbaarstelling van middelen directer koppelen aan onderzoeksopdrachten, zal dat gevolgen hebben voor de programmeringsorganisatie bij het PAV. Zonder op dit moment al een duidelijk beeld te hebben over de positie van de programmeringscommissies, is het duidelijk dat een nadere discussie hierover gewenst is. Hoe deze discussie ook afloopt, het blijft in ieder geval belangrijk dat de gebruikers van de resultaten van ons onderzoek ook in de toekomst blijven aangeven welke problemen aangepakt dienen te worden. Voor
suggesties omtrent nieuw te starten onderzoek staat de PAV-organisatie dan ook open. Wij hopen
daardoor mede inhoud te bijven geven aan het functioneren als vraaggestuurde organisatie.
De directeur,
ir. A.J. Riemens

LEESWIJZER

Het voorliggende werkplan van het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt is met ingang van 1997 ingedeeld-in een twaalftal programma's.
Enkele programma's zijn vervolgens opgedeeld in twee of drie 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 1997). Tevens is een lijst opgenomen van de tot dit
programma behorende projecten. Per project worden projectnummer, projecttitel en
projectleider genoemd. Wat de genoemde projectleiders betreft moet worden aangetekend dat dit de situatie per januari 1997 betreft. Vanwege een wijziging van organisatiestructuur is het mogelijk dat de leiding van projecten in handen van andere onderzoekers komt.
Achter in het werkplan is tevens een lijst opgenomen van de projecten ingedeeld naar
gewasgroep alsmede van alle projecten op numerieke volgorde. Via het vermelde programmanummer wordt verwezen naar het programma waaronder het betreffende project valt.

Sturing vandeteelt enverbetering vande
productkwaliteit vanbol-,wortel- enknolgewassen
programmaleider: B.A. ten Hag

Aanleiding
Aardappelen, suikerbieten, uien en wortelgroenten vormen de belangrijkste inkomensdragers voor
veel akkerbouwbedrijven. 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. Er worden niet alleen steeds hogere eisen gesteld maar ook meer specifieke eisen voor bepaalde marktsegmenten. Hierbij speelt de teelt, bewaring, alsmede de behandeling in de handelsfase
een essentiële rol. Optredende beschadigingen bij de oogst, het transport en de verdere productbehandeling vormen een belangrijke bron voor kwaliteitsproblemen. Ook het grondtarraprobleem is een
punt van zorg. Bovendien worden in toenemende mate eisen gesteld aan deproductiewijze (onder andere keurmerken).
Het praktijkonderzoek richt zich hierbij op het optimaliseren van de teelt en de bewaring om enerzijds te voldoen aan deze kwaliteitseisen en anderzijds zo efficiënt mogelijk te produceren. Dit vraagt
kennis van de sturingsmogelijkheden via rassenkeuze, teeltmaatregelen en bewaaromstandigheden.
Voor de teler worden handvaten ontwikkeld om tijdens de teelt en bewaring de kwaliteitsontwikkeling te bewaken en om deze zo nodig bij te sturen in de gewenste richting. Hierbij is een integrale
ketenbenadering gewenst. Het onderzoek is dan ook nauwkeurig afgestemd op de schakels in de keten en de betrokken instellingen.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, bewaring en producthandling van bol-,
wortel- en 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 kwaliteitscriteria en
kwaliteitsbepalingsmethoden om sturing in de productketen van bol-, wortel- en knolgewassen mogelijk te maken.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Bij consumptie-aardappelen gaat het om de sturing van de teelt en bewaring om de gewenste kwaliteitseigenschappen voor de diverse deelmarkten (frites, chips, puree, tafelaardappelen e.a.) te realiseren, waarbij ingespeeld moet worden op de geleidelijke omschakeling van het vertrouwde ras Bintje
naar AM-resistente rassen. In dat kader wordt het onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur van'
fritesrassen voortgezet en onderzoek gestart naar de optimale teelt (N- en K-bemesting) en bewaring
bij enkele potentiële Bintje-vervangers. Het lopende onderzoek over de nadelige invloed van C0 2 ophoping in bewaarplaatsen op de bakkleur is dit laatste jaar vooral geconcentreerd op het verloop
van het gehalte in het seizoen en op eventuele rasverschillen in gevoeligheid voor dit effect op de
bakkleur. Het project over een betere sturing van het droogproces na inschuren wordt dit jaar afge-

rond. Bij tafelaardappelen wordt in het kader van het AKK-ketenproject vooral aandacht besteed aan
mogelijke optimalisering van teeltmaatregelen voor de kwaliteit.
In het lössgebied wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de hier vaak achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit (onder andere schurft) toegespitst op de zelfverdraagzaamheid van de
belangrijkste rassen voor de afzetmarkt. Het onderzoek naar de mogelijke invloed van gewijzigde
NPK-verhoudingen in de bemesting op de zuidoostelijke zandgronden op de verwerkingskwaliteit
(droogindustrie) en het nitraatgehalte van aardappelen wordt met verslaggeving afgerond.

Bij zetmeelaardappelen is in nauw overleg met het bedrijfsleven een omvangrijk onderzoeksplan naar
de verbetering van de kwaliteit van de grondstof uitgewerkt dat inspeelt op de nieuwe AM-resistente
rassen die door hun laatheid en loofvastheid in verband met rooibeschadiging veel gevoeliger zijn
voor kwaliteitsproblemen en bewaarverliezen. Het lopende bewaaronderzoek over het gewenste temperatuurregime bij een aantal rassen wordt voortgezet. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de beste
loofvernietigingsmethode in relatie tot de loofmassa en loofvastheid en naar de productie en afrijping
van late rassen in de herfst in verband met het tijdstip van loofdoding. Daarnaast wordt nagegaan hoe
de stikstofbemesting beter gestuurd kan worden naar ras en oogsttijd om een betere afrijping en rooibaarheid te bereiken. Ook de beheersing van poederschurft en gewone schurft (vuilinsluiting, bewaarziekten ) krijgt aandacht. Verder zal op grond van de ervaringen in het Ster-project de invloed
van calcium- en boriumtekort op de kwaliteit en de gevoeligheid voor het optreden van rot nader
worden onderzocht, evenals de relatie tussen rooibeschadiging en bewaarverliezen en tenslotte de
specifieke kwaliteitseigenschappen van de relevante rassen. Of dit hele plan ditjaar al uitgevoerd kan
worden, is mede afhankelijk van additionele capaciteit.

Voor de pootaardappelsector staat de gezondheid van het pootgoed centraal. Het onderzoek is gericht
op de beheersing van bacterieziekten met name bruinrot, poederschurft/gewone schurft, zilverschurft
en roodrot. Het PAV coördineert het bruinrotonderzoek en bestudeert op de PD-quarantainetuin de
ziekte-uitdoving na een besmetting. Het onderzoek aan poederschurft wordt dit jaar versterkt en richt
zich op detectie, rasgevoeligheid, mogelijkheid van populatieverschillen, lokgewassen, fungiciden,
micronutriënten en vochtvoorziening. Daarnaast wordt, meer gericht op gewone schurft, de invloed
onderzocht van verzuring en van beddenteelt in gebieden waar in verband met bruinrot niet beregend
kan worden. Bij zilverschurft is de aandacht gericht op bestrijdingsmiddelen en -methoden. Het toenemend optreden van roodrot zal op enkele probleempercelen in het noorden worden gevolgd; ook
zullen enkele fungiciden worden getoetst. Bij bacterieziekten wordt onder andere met antagonisten
gewerkt.
Verder wordt gewerkt aan de verbetering van de loofdoding onder andere door de inzet van wortelsnijden. Ook worden systemen van kistenbewaring vergeleken met het oog op indroogverliezen. De
proeven over de mogelijkheden van carvon in depootgoedbewaring worden afgerond.

Bij suikerbieten richt het onderzoek zich op kwaliteitsverbetering op de sterk mineraliserende gronden in Zuidelijk Flevoland en tarrabeperking op de zware klei in het Oldambt. Verder wordt een onderzoeksplan voorbereid over verbetering van de kwaliteit en de opbrengst op de noordoostelijke
zand- en dalgronden.
Bij cichorei wordt in enkele proeven gewerkt aan verbetering van de winbaarheid en uniformiteit in
ketenlengte van inuline. In uien wordt het onderzoek naar de oorzaak het optreden van watervellen
voortgezet. Dit geldt ook voor het onderzoek over optimalisering van de bewaring van knolselderij
gericht op de invloed van koelfrequentie/temperatuurtraject op de uitdroging en de ontwikkeling van
een toets omde bewaarbaarheid te voorspellen.
Samenwerking
Consumptie-aardappelen

: Agrico, Agriment, ATO-DLO, IMAG-DLO,DLV (tafelaardappelen)
Luxan, ATO-DLO (carvon), Nestlé, ZPC

Zetmeelaardappelen

AVEBE,NIKO-TNO, DLV.

Pootaardappelen

NAK, IPO-DLO, PD, handelshuizen

Overige gewassen

1RS(suikerbieten), Sensus (cichorei), NTS,Greenery (groenten)

Proj.nr.

projecttitel

projectleider

54.0.70

Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van

P.M.T.M. Geelen

aardappelen op lössgrond
54.2.58

Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phacelia-stoppel

H.W.G. Floot

54.3.60

Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft in

C.B. Bus

pootaardappelen
54.3.61

Agrevo-Finale proef in aardappelen (loofdoding)

C.B. Bus

54.3.63

Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen

H.W.G. Floot

54.3.65

Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij de teelt

H.W.G. Floot

van pootaardappelen
54.3.66

Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond

C D . van Loon

en naar de waardplantgeschiktheid van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
54.3.68

Beheersing van roodrot in de pootaardappelteelt

J.K. Ridder

54.4.69

Pootaardappelteelt op bedden in verband met vocht en schurft

H.W.G. Floot

54.6.42

Toepassing van carvon als kiemremmer in poot- en consumptie-

A. Veerman

aardappelen
54.6.71

Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring

A.H.J. Rops

54.7.38

Onderzoek naar de oorzaken van het (vroegtijdig) optreden van

A. Veerman

een slechte bakkleur in sommige aardappelbewaarplaatsen
54.7.50

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieu-

A. Veerman

we aardappelrassen
54.7.56

Invloed van de NPK-verhouding in de bemesting op deop-

P.M.T.M. Geelen

brengst van aardappelen en op het nitraatgehalte van de knollen
54.7.59

Droging van aardappelen

A. Veerman

54.7.67

Verkenning van de mogelijkheden omdekwaliteit van tafelaard-

CD. van Loon

appelen te verbeteren
54.7.72

Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen be-

A. Veerman

stemd voor de fritesproductie
55.4.03

Teeltonderzoek Pallida-resistente zetmeelaardappelrassen

K.H. Wijnholds

55.6.05

Loofdoding van late zetmeelaardappelen

CD. van Loon

55.7.06

Inventarisatie onderzoeksvragen op het terrein van bewaring en

A. Veerman

kwaliteit van zetmeelaardappelen
55.7.07

Analyse van productiecurven van late zetmeelaardappelen

CD. van Loon

55.7.09

Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zet-

A. Veerman

meelaardappelrassen

56.7.28

Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbie-

H.W.G. Floot

tenteelt op zware klei
56.7.30

Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland

A.H.J. Rops

62.6.07

Verbetering van de bewaring van knolselderij door middel van

H.P. Versluis

een ander koelregiem en voorbehandeling
63.7.05

Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor de

CE. Westerdijk

productie van hoogwaardige inuline
65.7.22

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van

C.L.M, de Visser

watervellen bij uien
HLB 4.1.3 Zilverschurft in het zetmeelaardappelgebied

A. Mulder

HLB 4.1.4 Poederschurft in het zetmeelaardappelgebied

A. Mulder

HLB 4.2.3 Tegengaan van poederschurft en gewone schurft op zet-

A. Mulder

meelaardappelen
HLB 4.3.1

Bacterieziekten in zetmeelaardappelen

A. Mulder

KB/KP

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbete-

K.H. Wijnholds

ring in de suikerbietenteelt op de Noordoostelijke zand- en dalgronden
KB/KP

Mogelijkheden van bladbemesting in zetmeelaardappelen

K.H. Wijnholds

ZW

Ontwikkeling van een bewaartoets voor knolselderij

H.P. Versluis
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Sturing vandeteelt enverbetering vande
productkwaliteit vanblad-,stengel-,koolen vruchtgewassen
Programmaleider: P.H.M. Dekker

H

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, die er voor betaald wordt 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 aanvang van de bewaring, inzicht verschaffen in de
te verwachten kwaliteit en er zullen teeltconcepten ontwikkeld moeten worden om op basis van deze
tussentijdse analyses bij te sturen. In de komende jaren mag verwacht worden, dat de teelt van
kwaliteitsproducten steeds meer in een ketenbenadering zal plaatshebben.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, forcering, bewaring en productbehandeling
van blad-, stengel-, kool- en vruchtgewassen 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.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Sturing vande teelt
Het onderzoek gericht op de optimalisering van teeltmaatregelen om de gewenste kwaliteit te kunnen
leveren en een zo hoog mogelijke marktbare opbrengst te behalen, krijgt vooral in veldproeven aandacht. Om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te verbeteren, is er bij prei onderzoek naar het perspectief van kluitplanten en naar de mogelijkheden omde aanslag en de weggroei na het uitplanten te
verbeteren. Het onderzoek naar het optimale planttijdstip en de wijze van stikstofdeling bij winterbloemkool wordt voortgezet. Bij spruitkool krijgt de gevoeligheid voor legeren van de planten aandacht. Planning en voorspelling van het tijdstip, de hoeveelheid en de kwaliteit van het te leveren
product wordt al belangrijker. Ditjaar zal een voorstudie verricht worden naar het perspectief van het
verbeteren van de planning; ook zal worden nagegaan bij welke gewassen dit wenselijk en mogelijk
is.
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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 en anderzijds zal het effect van naoogstbehandelingen, bewaarcondities en type verpakkingen beproefd worden.
Tezamen met de volgende schakels in de afzetketen worden nieuwe MA-verpakkingen op hun
perspectief voor de betreffende groenten beoordeeld. Bij koolgewassen en bij witlof zijn reeds
opmerkelijke verschillen in houdbaarheid naar voren gekomen. In 1997 zal het onderzoek naar het
perspectief van CA-bewaring bij broccoli en bleekselderij worden afgerond.
Fysiogene afwijkingen en bacterieziekten
Meer en meer zijn er problemen met verkleuringen op of in het geoogste product, veelal verkleuringen in de na-oogstfase, die het uitstalleven beperken. Het onderzoek naar beperking van roodverkleuring bij witlof wordt in 1997 voortgezet, terwijl het onderzoek naar inwendig zwart in sluitkool
wordt afgerond. Bij spruitkool wordt onderzoek uitgevoerd naar het beperken van de problemen met
gele blaadjes en naar de oorzaak van grauwverkleuring. Ook wordt studie verricht naar de oorzaak
van witte vlekjes in prei en naar mogelijkheden omderozeverkleuring van asperges te beperken.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlof wordt in 1997
met verslaggeving afgerond. Het onderzoek naar verlenging van het aanvoerseizoen van asperge
wordt voortgezet.
Bij een aantal groenten veroorzaken bacterieziekten grote problemen. Een directe bestrijding is niet
mogelijk. Door teelt- en bedrijfshygiënische maatregelen zullen deze ziekten voorkomen moeten
worden. In 1997 wordt onderzoek uitgevoerd bij witlof en broccoli.

Hergebruik proces- en afvalwater bijwitlof
Door overheid en maatschappij worden er stringente regels gesteld aan de wijze van produceren. Bij
het forceren van witlof zal het proces- en afvalwater niet langer meer op het oppervlaktewater
geloosd mogen worden en zal een systeem ontwikkeld moeten worden om het water te gaan
hergebruiken. In 1997 wordt op een bedrijf te Kerkwerve de chemische ontsmetting van het water
beproefd, terwijl een start gemaakt wordt met rietveldzuivering. Ook wordt aandacht besteed aan het
souperen van meststoffen aan het einde van de trek, om het water weer voor hergebruik geschikt te
maken.

Samenwerking
In 1997 wordt samengewerkt met AB-DLO en deLUW bij het witlofonderzoek. Ook met het PVOLT
Rumbeke in België wordt getracht om tot afspraken over samenwerking en werkverdeling in het witlofonderzoek te komen. Met VTN/ The Greenery wordt samengewerkt in het houdbaarheidsonderzoek.
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

66.4.08

Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

J. de Kraker

66.4.10

Onderzoek naar het ontstaan van witte vlekjes in prei

J. de Kraker

66.4.11

Plantmethoden bij prei

J. de Kraker

69.4.04

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij as-

J.T.K. Poll

perge
69.4.09

Beperken van roseverkleuring van witte asperges

J.T.K. Poll

73.2.22

Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof

G. van Kruistum

73.2.25

Souperen van meststoffen in de witloftrek

vacature

73.3.21

Beheersing van natrot in deteelt en trek van witlof

G. van Kruistum

73.4.20

Ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor wit-

G. van Kruistum

lofwortels
73.4.23

Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek

G. van Kruistum

74.6.02

Vergelijking van CA-bewaring met 'normale'bewaring van

C.A.Ph. van Wijk

bleekselderij
75.0.05

Instandhouding rassensortiment rabarber

C.A.Ph. van Wijk

76.4.10

Onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen en rassen op

C.A.Ph. van Wijk

het optreden van 'bruine randjes' bij knolvenkel
78.3.18

Schermrot in broccoli

R.C.F.M. van den
Broek

78.6.16

Onderzoek naar de bewaarmogelijkheden voor broccoli

JJ. Neuvel

78.8.17

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winter-

M.E.T. Vlaswinkel

bloemkool
83.2.09

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening

A.P. Everaarts

van stikstof kort voor de oogst
83.4.08

Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten

M.E.T. Vlaswinkel

83.7.07

Voorstudie naar grauwverkleuring bij spruiten

J J . Neuvel

84.7.13

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bij witte be-

R.C.F.M. van den

waarkool

Broek

99.0.22

Aanvoerplanning van vollegrondsgroenten

A.P. Everaarts

99.7.23

Gebruik van verpakkingsmaterialen in de vollegrondsgroenten

R.C.F.M. van den
Broek

ZW

Toepassing van CaC12-bespuitingen in de witloftrek

H.P. Versluis

ZW

Invloed van de snelheid van ontdooien op deproductie van

H.P. Versluis

witlofwortels
ZW

Optimalisering plantdatum spruitkool late oogstperiode

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging

H.P. Versluis

14

Sturing vandeteelt enverbetering vande
productkwaliteit vangranen,zaden,peulvruchten,handelsgewassen,kruiden en
voedergewassen
Programmaleider: B.A. ten Hag
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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 non food-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 handvaten nodig waarmee tijdens de teelt kan worden beoordeeld of en in welke
mate bijsturing nodig is. Hierbij is een integrale ketenbenadering gewenst. Het teeltonderzoek is dan
ook afgestemd op de schakels in de keten en de relevante 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 en voedergewassen 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 1997
Granen
Bij granen worden teeltconcepten en sturingsmogelijkheden ontwikkeld voor de teelt voor tarwedeelmarkten en brouwgerst. In veldproeven wordt de invloed van teeltmaatregelen op de gewenste
kwaliteit van tarwe voor de pluimveevoeding, van gele tarwe voor pasta (AKK-project) en van
brouwgerst nagegaan en vertaald in operationele sturingsmogelijkheden. In regionale projecten krijgt '
daarbij ook de teelt van wintergerst voor brouwgerst, de toetsing van baktarwerassen (NNO) en toetsing van geschikte rassen voor het Zeeuwse Vlegel-brood (ZW) aandacht. Bij brouwgerst is het onderzoek gericht op sturing van het eiwitgehalte op basis van chlorophylmeting. Bij tarwe is nieuw onderzoek gestart naar de opbrengstvorming bij de huidige productieve rassen om richtlijnen te krijgen
voor een meer rasspecifieke teeltwijze. Ook is, gezien de daling van de zwaveldepositie, onderzoek
naar de wenselijkheid van zwavelbemesting voor deopbrengst en kwaliteit van tarwe gestart.
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Graszaad
Voor de graszaadsector gaat het om verbetering van de opbrengststabiliteit, kostprijs, kiemkracht en
verontreiniging met grasachtige onkruiden. Dit laatste krijgt ruime aandacht in programma 7
(Onkruiden). Het onderzoek naar herfstbeweiding van overjarige graszaadgewassen door schapen
wordt dit jaar afgesloten. Ook de proeven over de geschiktheid van erwten/veldbonen als dekvrucht,
als mogelijke oplossing voor het tarwe-opslagprobleem, worden verslagen. De proeven over de
eventuele effecten van het achterlaten van het stro na de oogst op de opbrengst van de volgende oogst
wordt voortgezet in veldbeemd, dit mede in verband met deeisen (residugegevens voor veevoer) voor
toelating van nieuwe herbiciden en fungiciden in graszaad.

Kruiden
De modernisering van de kruidendrogerijen biedt kansen om de afzetperspectieven voor met name
aromatische kruiden beter te benutten Het onderzoek naar optimalisering van de grondstof via selectie-keuze, teeltwijze en kwaliteitsbeoordeling wordt voortgezet. Ook het onderzoek naar verbetering
van de zaaizaadkwaliteit (zaadproductie en zaadbehandeling) gericht op de opkomstzekerheid wordt
voortgezet. Tevens krijgen de teeltmogelijkheden van enkele nieuwe kruiden als kamille en pepermunt aandacht.

Voedergewassen
Hier staat de verteerbaarheid /voederwaarde centraal waarbij het zetmeelgehalte in discussie is. Het
onderzoek aan luzerne (teeltwijze, maairegime) als voedergewas op de zandgronden wordt met verslaggeving afgerond. Tevens wordt een teelthandleiding gemaakt. Nieuw onderzoek wordt voorbereid
over verbetering van de voederwaarde van snijmaïs en van de teelt van deegrijpe granen op droogtegevoelige zandgronden Ten behoeve van de proefuitvoering worden bemonsteringsmethoden vergeleken.

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. De EU-projecten over gierstmelde
(vooral voor de zetmeelindustrie) en miscanthus (vooral voor bio-energie) worden met verslaggeving
afgerond. Bij karwij/dille voor carvonproductie wordt de veelbelovende schermenoogst en verse destillatie verder onderzocht. Daarnaast worden de teeltperspectieven van goudsbloem voor zowel de
bloem- als zaadproductie bestudeerd, alsmede die van kamille en pepermunt.

Samenwerking
Granen

: ID-DLO, PP,TNO-voeding, ILOB-TNO, Productschap (voertarwe)
TNO-voeding, Maneba, Honig, Quality Bakers, ACM, Cebeco (AKK-project
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gele tarwe)
Nibem-TNO (brouwgerst), ACM (sturing eiwitpercentage)
maalindustrie, TNO-voeding, Zeeuwse Vlegel (bakkwaliteit tarwe)
BLGG (zwavelbemesting)
Gaszaad

graszaadfirma's, Productschap, NAK

Voedergewassen

PR, ID-DLO

Kruiden

VNK, kruidendrogerijen, ATO-DLO.

Agrificatie

AB-DLO, CPRO-DLO, Cebeco, Koomen BV. (carvonproductie)
AVEBE, CPRO-DLO,NIKO-TNO, Katalysator, buitenlandse instituten (gierstmelde)
Cebeco, ATO-DLO, buitenlandse instituten (nieuwe kruiden)
BTG, Agromiscanthus (Miscanthus)

proj.nr.

projecttitel

41.2.23

Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst en kwaliteit
van wintertarwe

41.4.24

A. Darwinkel

Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding

41.7.22

A. Darwinkel

Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van wintertarwe

41.7.18

projectleider

A. Darwinkel

"Gele tarwe"- Ketenontwikkeling voor inlandse tarwe met een
gele endosperm kleur voor onder andere pasta, vruchtenbrood

A. Darwinkel

en bakmelen
41.9.57

Rassenonderzoek voor Zeeuws Vlegel-brood

H.P. Versluis

42.2.10

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst

R.D. Timmer

met behulp van een chlorophylmeter
46.4.03

De invloed van de gewasstructuur op deproductie van bloei-

G.E.L. Borm

wijzen en op de zaadopbrengst bij graszaadgewassen
46.4.07

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veld-

G.E.L. Borm

beemd en roodzwenk
46.4.13

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewas-

J.G.N. Wander

structuur en de zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
50.4.05

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproduce-

J.G.N. Wander

rende gewassen
51.7.04

De teelt van Miscanthus voor industriële verwerking

W.C.A. van Geel

52.0.04

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

G.E.L. Borm

52.0.13

Teelt van gierstmelde voor industriële verwerking

W.C.A. van Geel

52.0.14

Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

H.J. van der Mheen

52.0.16

Verbetering zaaizaadproductie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

H.J. van der Mheen

52.7.17

Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen

H.J. van der Mheen

96.0.40

Bemonsteringmethoden van snijmaïs

J.A.M. Groten

98.4.10

Optimalisering van de teelt van luzerne op zandgronden ten

D.A. van der Schans

behoeve van ruwvoerwinning
EH

Teelt van bakwaardige tarwerassen

H.W.G. Floot

EH

Wintergerstteelt voor brouwgerst

H.W.G. Floot
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Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
Programmaleider: HJ. Baltjes
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Doelstelling
De doelstelling van het Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO) is het vaststellen van de bruikbaarheid van rassen van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroentegewassen voor de gehele productie- en handelsketen.

Aanpak
Via onder meer experimenteel onderzoek wordt informatie verkregen ten behoeve van de jaarlijkse
publicatie in Rassenlijst, Rassen Bulletins, vakbladen en demondelinge 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 deproductiekolom. Op grond daarvan kan de
gebruiker het voor zijn omstandigheden beste ras kiezen, kan maatregelen nemen om een expressie
van een minder gewenste eigenschap te neutraliseren en kan garanties geven omtrent de aan zijn afnemer te leveren kwaliteit.

Het programma CGO kan worden onderverdeeld in een akkerbouwgedeelte en een vollegrondsgroentengedeelte. Voor beide geldt dat de belanghebbenden het onderzoek volledig dienen te financieren; de overheid heeft zich als medefinancier teruggetrokken.

Situatie 1997
Bij de vollegrondsgroenten is er financiële ruimte voor invulling van het teeltkundig deel. Voor resistentie-toetsing, uitstalleven en industriegroenten dient (nog) additionele financiering te worden gevonden.

Voor het akkerbouwgedeelte zijn groeperingen van belanghebbenden uit het bedrijfsleven bezig zich
te buigen over het opstellen en bijwerken van protocollen. Op grond daarvan wordt offerte aangevraagd bij een aantal instanties. Tot dusver zijn wintertarwe, winterrogge en triticale gegund aan het
PAV. Voor de overige gewassen moet de definitieve besluitvorming nog plaats hebben.

De werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek wordt beschreven in door de financiers geaccordeerde onderzoeksprotocollen. 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 momenteel
met name de kweekbedrijven zich als zodanig; bij de vollegrondsgroenten ligt vooral de nadruk bij de
telersbedrijven.
Vanwege de nog onzekere situatie rond de invulling van dit programma in 1997, is aan dit programma geen overzicht van uit te voeren projecten toegevoegd.
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Debeheersing van plantparasitaire
nematoden
Programmaleider: P.M. Spoorenberg
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Aanleiding
Met het verminderen van de natte grondontsmetting worden veel oude aaltjesproblemen weer actueel.
Door de op wettelijke basis routinematige grondontsmetting van eens in de vier jaar of vaker tegen
aardappelcysteaaltjes, de veroorzakers van aardappelmoeheid, werden ook andere aaltjes bestreden.
Mede hierdoor konden bouwplannen worden aangepast aan de economische realiteit nagenoeg zonder
rekening te houden met degevolgen voor de ontwikkeling van andere aaltjes. Door alternatieven voor
de beheersing van aardappelcysteaaltjes op basis van intensieve bemonstering en resistente rassen is
het vooralsnog mogelijk gebleken de grondontsmettingsfrequentie tegen aardappelcysteaaltjes te
verruimen. Het is echter een misvatting te denken dat de aardappelmoeheidsproblematiek definitief is
opgelost. Met name voor deteelt van pootgoed en consumptie-aardappelen iser sprake van een steeds
ernstiger wordende situatie vanwege het ontbreken van goede resistente rassen.
Voor de overige schadelijke aaltjes zullen alternatieven nog 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 regelgeving en de
markt gestelde randvoorwaarden.
Voor de wortelknobbelaaltjes {Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax en Meloidogyne hapla),
de vrijlevende wortelaaltjes (Paratrichodorus teres en overige Trichodoriden) en voor het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) 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 de 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;
• adviezen voor beheersing van populaties en schade in teelt- en bedrijfsverband.
Voor het witte aardappelcysteaaltje (Globoderapallida) het realiseren van:
• inzicht in het verloop van de aadappelmoeheidssituatie in de pootaardappel en consumptieaardappelgebieden;
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• adviezen voor kwekers op het gebied van methoden en te kiezen populaties voor het vinden van
bruikbare resistentie tegen Globoderapallida in consumptierassen;
• adviezen voor beheersing van populaties en schade in teelt- en bedrijfsverband.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Globodera pallida
In 1997 zal er nog gewerkt worden aan de rapportage van het afgesloten onderzoek aan aardappelmoeheid. Pas vanaf 1998zal er mogelijk gestart worden met een vervolg op dit onderzoek.

Meloidogynefallax, Meloidogyne chitwoodi enMeloidogyne hapla
In de afgelopen jaren heeft het onderzoek zich geconcentreerd op Meloidogyne fallax. Vanaf 1996
ligt het accent op Meloidogyne chitwoodi. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door additionele financiering vanuit het landbouwbedrijfsleven. Kennis over waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van Meloidogyne chitwoodi is nog gering. In veld- en kasproeven zal deze kennis verzameld worden voor de verschillende gewassen en rassen. Daarnaast zal onderzocht worden welke
methode het meest geschikt is voor het routinematig kwantitatief vaststellen van deze aaltjes in de
praktijk. 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 mogelijkheden afgeleid worden om tot beheersing van de
aaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen die bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden.

Paratrichodorus teres
Het veldonderzoek van de laatste jaren naar mogelijke methoden om de aantallen en kans op schade
van deze aaltjes te verlagen, wordt deels voortgezet met behulp van additionele financiering door het
landbouwbedrijfsleven en de provincie Flevoland. Het betreft hier onderzoek aan vruchtwisseling,
gewas- en raskeuze, groenbemestingsgewassen, organische stof, granulaten en grondbewerking. Er
zal ook onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is, om door middel van kasproeven vergelijkbare
informatie te verzamelen.
Daarnaast zal er gewerkt worden aan een goede (kwantitatieve) bemonsteringsmethode, die gekoppeld kan worden aan schaderisico's 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 mogelijkheden afgeleid worden omtot beheersing van de aaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen die bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden.
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Samenwerking
Binnen het praktijkonderzoek is er samenwerking met het nematologisch onderzoek van andere plantaardige proefstations:
• Met het LBO vooral op het gebied van Trichodoriden (inclusief de virusproblematiek) en in beperkte mate Pratylenchus.
• Met het FPO (aardbeien) en het PB vooral op het gebied van Pratylenchus en in beperkte mate
Meloidogyne.
• Met het BPO op het terrein van Pratylenchus en Meloidogyne.
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proj.nr.

projecttitel

projectleider

28.4.58

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

K.H. Wijnholds

33.3.10

Beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

L.P.G. Molendijk

33.3.11

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onder-

L.P.G. Molendijk

zoek
33.3.12

Onderzoek naar mogelijkheden tekomen tot geringere afhan-

P.A.C. Koot

kelijkheid van de grondontsmetting voor debeheersing van het
vrijlevende wortelaaltje (Paratrichodorus teres)
33.3.13

Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling

L.P.G. Molendijk

voor aardappelmoeheidsonderzoek
33.3.14

Populatiedynamica van Meloidogyne spp.en perceelsgerichte

L.P.G. Molendijk

schadedrempels bij akkerbouwgewassen
33.3.16

Rijentoepassing van granulaten bij deteelt van consumptie-

L.P.G. Molendijk

aardappelen op AM-besmette gronden
33.3.17

Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van

L.P.G. Molendijk

aardappelmoeheidsonderzoek
33.3.18

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorus

H.W.G. Floot

primitivus
33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans)

L.P.G. Molendijk

binnen akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schade-

H. Nijboer

drempels bij akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Beheersing van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus

P.A.C. Koot

teres) met een verminderde afhankelijkheid van grondontsmetting
HLB 1.1

Halvering grondontsmetting Groningen

A. Mulder

HLB 1.1.7

Tolerantie-onderzoek aardappelcysteaaltje

A. Mulder

HLB 1.2

Pathotype-onderzoek aardappelcysteaaltje

A. Mulder

HLB 1.3

Chemische bestrijding aardappelcysteaaltje

A. Mulder

HLB 1.4

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding

A. Mulder

van aardappelcysteaaltjes
HLB 2.1

Andere aaltjesaantastingen

A. Mulder

HLB 4.7

Vruchtwisselingsproef 'Smilde'

A. Mulder

WS

Diepe grondontsmetting

H.P. Versluis
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Debeheersing van schimmelziekten
Programmaleider: P.M. Spoorenberg
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Aanleiding
Gezien de verschillen in aard en aanpak van de problematiek is dit programma opgedeeld in een deelprogramma 'bovengrondse schimmelziekten' en een deelprogramma 'bodemgebonden 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 een 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 kleiner dan dat van de bovengrondse schimmelziekten. Vanwege het bodemgebonden
karakter zijn deze schimmels echter veel moeilijker chemisch te bestrijden. Bovendien dient in het
kader van het MJPG en de ontwikkelingen in de markt (maatschappij) het gebruik van chemische
grondontsmetting en grondbehandeling drastisch terug gedrongen te worden. Vruchtwisseling is een
belangrijke methode om problemen met bodemziekten te beperken, maar is ook aan bedrijfseconomische beperkingen onderworpen. Ook de noodzaak is niet altijd aantoonbaar. Vruchtwisseling is
bovendien niet altijd effectief aangezien een aantal bodemziekten langdurige overleving kent in de
vorm van rustsporen in de grond en/of veel waardplanten. Om de bodemschimmels goed te kunnen
aanpakken, is derhalve een goede (kwantitatieve) detectiemethode voor de praktijk noodzakelijk.
Voor veel bodemziekten ontbreekt dit nog. Vaak blijken er geen methoden te zijn omtot 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 omdeze schade te voorkomen of te 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 denoodzaak vast staat.
• Alternatieven voor en/of aanvulling op chemische bestrijding van schimmelziekten in met name
teelten waarin geen of onvoldoende middelen zijn toegelaten (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 waarbij de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de ontwikkelde methoden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Bovengrondse schimmelziekten
Binnen dit programma richt het onderzoek zich vooralsnog (in 1997) op de volgende bovengrondse
schimmelziekten: Phytophthora infestons in aardappelen, lage doseringssystemen (LDS) fungiciden
in wintertarwe, roest en meeldauw in graszaad, valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien, Phytophthoraporri (rotstruik) in sluitkool, witte.roest in spruitkool, bladvlekkenziekte in prei, Botrytis in
asperge, Stemphylium in asperge en Septoria in selderij.
Afhankelijke 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 vooralsnog op de volgende bodemgebonden schimmelziekten: Rhizoctonia solani in aardappelen en suikerbieten, Verticillium dahliae in aardappelen,
witrot in uien, Fusarium oxysporum f.sp. cepae in uien, Pythium in witlof en peen, Fusarium oxysporum f.sp. asparagi (aspergemoeheid) in asperge, Rhizoctonia solani in sla (biologische bestrijding),
Sclerotinia minor in sla (biologische bestrijding) en Pythium in sla, andijvie en spinazie
Afhankelijke 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 "EU-concerted action" betreffende Phytophthora infestons.
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 (ATC, Opticrop, Dacom, De groene vlieg).
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

deelprogramma 1-bovengrondse schimmelziekten
32.3.09

Lage dosering fungiciden in wintertarwe

H.T.A.M. Schepers

34.3.12

Bestrijding van witte roest in spruitkool met fungiciden en

R. Meier

minder gevoelige/resistente rassen
34.3.13

Bestrijding van roest in prei met minimum aantal toepassingen

R. Meier

van fungiciden
34.3.18

Ontwikkeling van een beheersstrategie voor Septoria apiicola

H.T.A.M. Schepers

in selderij
34.3.22

Onderzoek naar de noodzaak en demogelijkheden opprei te

R. Meier

beschermen tegen een aantasting door de schimmel Colletotrichem circinans
34.3.25

Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora

H.T.A.M. Schepers

infestons in aardappelen
34.3.26

Phytophthora infestons:effect fungiciden op knolaantasting

H.T.A.M. Schepers

34.3.27

Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde be-

H.T.A.M. Schepers

strijdingsstrategie van de aardappelziekte
34.3.30

Rotstruiken in sluitkool

R.C.F.M. van den
Broek

40.8.02

Perspectieven voor kostenverlaging in degraanteelt door mid-

R.D. Timmer

del van toepassing van urean (AHL).
41.3.21

Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten

H.W.G. Floot

in tarwe en rogge
42.3.09

Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) in zo-

R.D. Timmer

mergerst
46.3.14

Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen

G.E.L. Borm

54.3.36

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en gro-

J.K. Ridder

tere intervallen tussen bespuitingenop de bestrijding van Phytophthora infestons in aardappelen
65.3.20

Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse

C.L.M, de Visser

meeldauw in uien en naar demogelijkheden voor geleide bestrijding
65.3.26

Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding

R. Meier

van valse meeldauw in uien
83.3.10

Epidemiologie van witte roest in spruitkool

HLB 4.1.5 Phytophthora infestons in zetmeelaardappelen

A.P. Everaarts
A. Mulder
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MV

Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge

F.M.L. Kanters

WS

Phytophthora-begeleiding Euregio Scheidemond

H.P. Versluis

deelprogramma 2 •bodemgebonden schimmelziekten
28.4.50

Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernau-

H.P. Versluis

wing
28.4.56

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het

A.HJ. Rops

westen van deNoordoostpolder op debodemstructuur en de
oogstzekerheid van de gewassen
34.3.20

Literatuuronderzoek naar mogelijkheden omtevoorkomen dat

R. Meier

Olpidium brassicae (drager van het bobbelbladvirus) het wortelstelsel van de slaplant koloniseert
34.3.23

Zwarte plekken in winterpeen

R. Meier

34.3.29

Bureaustudie Pythium

J.G. Lamers

34.3.31

Biologische bestrijding van smet in sla

vacature

34.3.32

Beheersing van Pythium

vacature

34.4.16

Depopulatiedynamiek en de schaderelatie van Verticillium

J.G. Lamers

dahliae in aardappelen
34.4.28

Anaerobie als middel tegen Fusarium oxysporum f.sp. asparagi

J.G. Lamers

in asperge
54.3.46

Toepassingmethoden en doseringen van grondbehandelings-

H.W.G. Floot

middelen tegen Rhizoctonia bij de teelt van pootaardappelen
54.3.54

Toetsing formulering praktijktoepassing Verticillium biguta-

J.K. Ridder

tumtegen Rhizoctonia solani in pootaardappelen
55.3.08

Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen

K.H. Wijnholds

56.3.27

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van Rhizoctonia

CE. Westerdijk

solani in rotaties met suikerbieten
65.3.21

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium-bolrot in uien en

C.L.M,de Visser

inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor
Fusarium-bolrot.
65.3.27

Witrot in uien

C.L.M, de Visser

69.3.11

Inventarisatie van de omvang en onderzoek naar de oorzaak

J.T.K. Poll

van bruinverkleuring op witte aspergestengels
69.4.07

Geïntegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. aspa-

J.T.K. Poll

ragi in asperges
69.4.12

Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge door
NaCl toepassing
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J.T.K. Poll

73.3.24

Biologische bestrijding van sclerotienrot (Sclerotinia scleroti-

G. van Kruistum

orum)bij witlof met de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans
96.3.37

Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs

HLB 4.1.2 Rhizoctonia solani in het zetmeelaardappelgebied
HLB 4.2.2 Wratziekte (fysio 2)

W. van Dijk
A. Mulder
A. Mulder
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Beheersingvanonkruiden
programmaleider: B.A. ten Hag
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Aanleiding
Onkruidbestrijding vormt een belangrijke teeltmaatregel niet alleen vanwege effecten op gewasconcurrentie, kwaliteit (onder andere graszaad, kruiden, conserventeelten, tarra) en bedrijfshygiëne
(onder andere aardappelopslag), maar ook vanwege dekosten en de arbeidsinzet die hiermee gemoeid
is. Uitgaande van het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt hierbij gestreefd naar een beperking
van de inzet van herbiciden, een vermindering van de afhankelijkheid van chemische bestrijding en
een drastische reductie van de emissie. Bovendien wordt als gevolg van het stoffenbeleid en de strengere toelatingsprocedures het herbicidenpakket geringer. Ook vanuit de markt worden echter in toenemende mate eisen gesteld aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt (onder andereAMK, MBT, 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 vrij kostbare toelatingsonderzoek voor nieuwe middelen. Waar dit tot probleemsituaties leidt zal, behalve optimalisering van de beschikbare 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 1997
Geïntegreerde onkruidbestrijding inteelt enbedrijfsverband
In dit thema wordt het onderzoek over mechanische bestrijding in de graszaadteelt (Engels raaigras)
en over de mogelijkheden van later zaaien en een vals zaaibed in combinatie met verdere mechanische bestrijding dan wel een ADS-systeem met vooropkomst eggen in de maïsteelt voortgezet. Het
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onderzoek naar het nachtvorstrisico van mechanische onkruidbestrijding in aardappelen wordt afgerond evenals de vergelijking van verschillende mechanisch/chemische systemen in aardappelen op
kleigrond. In de teelt van zetmeelaardappelen worden nog wel diverse geïntegreerde bestrijdingssystemen vergeleken waarbij ook het nieuwe middel Titus in relatie met het tijdstip van aanaarden is
opgenomen. In de groenten wordt nieuw onderzoek in prei en sla opgezet en worden de resultaten van
de afgesloten proeven over geïntegreerde bestrijding geëvalueerd.
In twee meerjarige proeven wordt de lange termijn-effect op de onkruidpopulatie van diverse geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in maïs onderzocht om duurzame systemen in bedrijfsverband te
ontwikkelen. Mede in internationaal verband (EWRS) worden nieuwe ontwikkelingen in de fysische
onkruidbestrijding gevolgd en zo nodig meegenomen in de proeven.

Aanpassing herbicide doseringen enlage doseringssystemen
Dit thema biedt goede perspectieven voor reductie van de herbicideninzet. Het onderzoek is vooral
gericht op gewassen met een groot areaal en/of inzet aan herbiciden (kg actieve stof of guldens per
ha) zoals maïs, granen, aardappelen. Het lopende onderzoek aan aangepaste doseringen (ADS) in
maïs zal op vijf verschillende grondsoorten/onkruidpopulaties worden voortgezet waarbij de nadruk
ligt op het zoeken naar de kritische dosering in relatie tot de onkruidsituatie en de toepassingsomstandigheden. Om de praktijkintroductie te bespoedigen, worden in samenwerking met DLV telersgroepen/loonwerkers begeleid. Hierbij is ook een herbiciden-resistent ras opgenomen die vooral perspectief biedt bij veel moeilijk te bestrijden grasachtigen. Om de werking te verbreden en de toepassing zo economisch mogelijk te maken, verdient combinatie met goedkopere herbiciden en/of mechanische bestrijding aandacht.
Het onderzoek in granen, dat internationaal modelgewas is voor het ADS-onderzoek, wordt voor enkele middelen/onkruidpopulaties in tarwe en gerst voortgezet. Hierbij wordt samengewerkt en afgestemd in het kader van een EU-Concerted Action en een nieuw EU-project voorbereid.

Deugdelijkheidsonderzoek enscreening herbiciden voorspecifieke problemen
Dit onderzoek richt zich op die teelten waarin als gevolg van een te smal middelenpakket c.q. wegvallen van essentiële middelen ernstige problemen zijn ontstaan en waarbij de industrie wel belangstelling heeft voor het realiseren van een nieuwe toelating maar de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen. In overleg met de belangensector en de gewasbeschermingsfirma's wordt dan, eerst in screeningsproeven (kas), gezocht naar perspectiefvolle alternatieven en
daartoe het noodzakelijke deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd. Dit krijgt veel aandacht in de graszaadteelt waar verontreiniging met grasachtige onkruiden een essentiële kwaliteitsfactor vormt en het
wegvallen van TCA en iribunil naast het al smalle pakket grote problemen geeft. Daarnaast wordt
nieuw onderzoek gestart in prei, sla en vlas. Het onderzoek in witlof/cichorei naar een nieuw product
voor de bestrijding van composiet-onkruiden is afgerond met een toelatingsaanvraag. Naast verken-
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ning van nieuwe middelen wordt daarbij ook nagegaan in hoeverre de werking van de bestaande middelen verbeterd kan worden. Bij kruiden wordt optimalisering van de inzet van monolinuron in valeriaan onderzocht. Voor de bestrijding van aardappelopslag in tarwe wordt de proef met combinaties
van Actril, Starane en/of Ally voortgezet. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan de duistbestrijding
in granen waar aanwijzingen zijn voor herbiciden-resistentie, enerzijds gericht op resistentietoetsing
van populaties en anderzijds op deeffectiviteit van de middelen.

Samenwerking
Bij het onderzoek wordt samengewerkt met AB-DLO, LUW-vakgroep TPE en met buitenlandse instellingen in het kader van een EU-concerted action (ADS systemen), met LUW-vakgroep Grondbewerking (mechanische bestrijding), met IMAG-DLO (emissie), met gewasbeschermingsfirma's, PD
en de gewassector onder andere graszaadfirma's, VNK, Productschap, LBS (deugdelijkheidsonderzoek) en met de EWRS (European Weed Research Society).
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

36.3.06

Optimalisering onkruidbestrijding in groentegewassen

R.Y. van der Weide

36.3.07

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden

R.Y. van der Weide

in kleine groentegewassen
36.3.11

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van

R.Y. van der Weide

de toepassingsmethode
36.3.12

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in

R.Y. van der Weide

akkerbouwgewassen
36.3.16

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische on-

R.Y. van der Weide

kruidbestrijdingsmethoden
36.3.17

Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mecha-

R.Y. van der Weide

nische onkruidbestrijding in maïs
36.3.18

Onkruidbestrijding in graszaad

G.E.L. Borm

36.3.19

Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

H.P. Versluis

36.3.21

Onderzoek naar de bestrijding van composietonkruiden in

R.Y. van der Weide

witlof en cichorei
36.3.22

Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs

R.Y. van der Weide

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

A.H.J. Rops

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

R.Y. van der Weide

36.3.25

Bestrijding resistente duist in wintertarwe

R.D. Timmer

51.3.07

Onkruidbestrijding in vezelvlas

J.G.N. Wander

52.3.18

Optimalisering van de onkruidbestrijding in kruiden

H.J. van der Mheen

99.3.21

Onkruidbestrijding in bloemzaden

M.E.T. Vlaswinkel
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8
Debeheersing vaninsecten en slakken
Programmaleider: P.M. Spoorenberg
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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.
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 en beschikbaar, zal ook de
niet-chemische bestrijding voor depraktijk ontwikkeld en toepasbaar gemaakt moeten worden.

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
de regelgeving en demarkt 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)
in met name 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 dekosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de aangedragen opties ter beheersing van plagen.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Op basis van gemaakte keuzen wordt in dit programma onderzoek verricht aan de volgende problemen: trips in prei (zaadcoating, effectieve

gewasbehandeling), koolgalmug

in kool

(waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding), koolvlieg (late vlucht) in spruitkool (waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding), aspergehaantje in asperge (biologische bestrijding), ritnaalden in
snijmaïs en aardappelen (detectiemethode, waarschuwingssysteem, zaadcoating), aardvlo in vlas
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(zaadcoating), naaktslakken in akker- en tuinbouwgewassen (zaadcoating, biologische bestrijding,
afweerstoffen), tarwestengelgalmug in tarwe (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 tekunnen 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 ook 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
ATC, zaadbedrijven, fabrikanten van bestrijdingsmiddelen, IPO-DLO, Rijksuniversiteit van Leiden,
LUW-nematologie (biologische bestrijding van slakken met aaltjes), PD, Plantenkwekers/NVZP,
Proeftuin St.Katarijne Wavere (B).
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

35.3.12

Beheersing van naaktslakken

A. Ester

35.3.13

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen

A. Ester

prei en kool
35.3.14

Bestrijding van bladluizen in verschillende soorten sla

A. Ester

35.3.15

Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waar-

E. Bouma

nemen en bestrijden van dekoolgalmug (Contarinia nasturtü)
in koolgewassen
35.3.16

Onderzoek naar de detectie en schade van dederde generatie

E. Bouma

koolvlieg (Delia radicum)in spruitkool
35.3.18

Zaadcoating in Chinese kool tegen de koolvlieg

vacature

35.3.19

Bestrijding van de tarwestengelgalmug

vacature

69.3.08

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris as-

J.T.K. Poll

paragi) in groene asperges
96.3.33

Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaal-

D. van der Schans

den in de maïsteelt
WS
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Aardvlooien in vlas

H.P. Versluis

Optimalisering vanhet gebruik vanmeststoffen endeverbetering vandewaterbenutting
Programmaleider: P.H.M. Dekker
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Aanleiding
De bezorgdheid over de gevolgen van mineralenverliezen voor het milieu is de laatste jaren 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.
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 van dierlijke mest 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 een goed onderbouwd advies samen te stellen. Voor de advisering van de kalibemesting van vollegrondsgroenten
geldt dezelfde problematiek als bij het fosfaatadvies. Er wordt ook hier gewerkt met twee adviessystemen en de adviesbasis voor groenten is slecht onderbouwd. Het is noodzakelijk om tot één, goed
onderbouwde adviesbasis te komen.
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,
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 gehaltes (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 en het ontwikkelen
en uittesten van vormen van integraal nutriëntenmanagement (inclusief beheer van organische stof)
waarmee aan verlies-normen kan worden voldaan.
Ontwikkelen van methoden en ondersteunende systemen om de waterbenutting per gewas en per bedrijf te verbeteren.
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Belangrijkste werkzaamheden in 1997
Stikstof en organische meststoffen
In 1997 wordt onder andere onderzoek uitgevoerd naar de stikstofbehoefte van hoogproductieve tarwerassen, het gebruik van de chlorofylmeter in aardappelen, cichorei en granen, het perspectief van
stikstofvensters in aardappelen en spinazie, het ontwikkelen van een stikstofbijmestsysteem in
bloemkool, het gebruik van de bladsteeltjesmethode in aardappelen en vollegrondsgroenten en het
perspectief van vloeibare stikstof. Ook zal in enkele projecten onderzoek worden uitgevoerd naar de
inzet van organische bemesting in onder andere graszaad, granen en maïs tijdens het groeiseizoen,
naar verliesarme toediening, naar lange termijn-effecten van dierlijke mest in maïs en naar de fosfaatwerking van dierlijke mest in relatie tot toedieningstechniek in het voorjaar (aardappelen, granen
en snijmaïs).

Fosfaat, kali en overige bemestingsaspecten
In 1997 zullen veldproeven worden uitgevoerd naar het effect van fosfaattoestand van de grond en het
effect van fosfaatbemesting op de opbrengst van vollegrondsgroenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de gewassen sla, prei, bloemkool en prei, waarbij aardappelen als referentiegewas wordt
gebruikt. Ook worden er in 1997 veldproeven uitgevoerd naar het perspectief van polyfosfaten in de
akkerbouw en de teelt van groenten en naar het effect van fosfaatrijenbemesting om de bemesting te
optimaliseren.

Vochtvoorziening
In 1997 worden veldproeven uitgevoerd in onder andere asperges en zetmeelaardappelen naar het effect van beregening en de mogelijkheid om de beregeningsgift te optimaliseren. Het PAV participeert
in de projectgroep Beregenen op maat, waarin toetsing van de beregeningsplanner van het CLM een
centrale rol speelt.

Samenwerking
Samenwerking op het terrein van bemesting en vochtvoorziening heeft plaats met AB-DLO, CLM,
PR, LUW, NMI, BLGG en SC-DLO.
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

deelprogramma 1-stikstof en organische meststoffen
25.2.10

Verhoging efficiëntie N-meststoffen bij aardappelen door mid-

H.H.H. Titulaer

del van rijenbemesting
25.2.11

N-mineraal-veranderingen in bodem en tijd bij verschillen in

J. Alblas

plaatsing van stikstofmeststof
25.2.13

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie

H.H.H. Titulaer

tot het NBSen denalevering van Nuit oogstresten van diverse
gewassen
25.2.15

Onderzoek naar mineralisatie van oogstresten en bodemgebon-

H.H.H. Titulaer

den organische stof
25.2.16

Relatie N-aanbod/opbrengst/N-rest

H.H.H. Titulaer

25.2.17

Coördinatie NBS-onderzoek

H.H.H. Titulaer

25.2.20

Actualisering N-advies in het kader van de CaC12-extractie-

H.H.H. Titulaer

methode
25.2.21

Stikstofproblematiek van deakkerbouw en de melkveehouderij

P.M.T.M. Geelen

in het Mergelland
25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

H.H.H. Titulaer

26.2.13

Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigronden

H.H.H. Titulaer

26.2.15

Toediening van organische mest in graszaad

H.P. Versluis

41.2.20

Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge

A. Darwinkel

productieniveaus van wintertarwe
54.2.45

Optimalisering N-voeding aardappelen door middel van chlorofylmetingen in het blad en met gebruikmaking van vloeibare

CD. van Loon

meststoffen
54.2.53

Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptie-aardappelen (op slempgevoelige gronden) in Zuidwest-Nederland

65.2.14

Onderzoek naar toepassing van het Stikstof Bijmest Systeem in

CD. van Loon

C.L.M, de Visser

zaaiuien
70.2.05

Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie via stikstofvensters

J. de Kraker

bij spinazie
77.2.06

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

A.P. Everaarts

78.2.15

Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool

A.P. Everaarts

96.2.27

Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie

W. van Dijk

tot gewasgroei en meststofbenutting
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96.2.34

De invloed van het gebruik van drijfmest op de stikstofverlie-

P.M.T.M. Geelen

zen bij de teelt van maïs op lössgrond
96.2.35

Lange termijn-effecten van gereduceerde mestgiften bij de teelt

W. van Dijk

van snijmaïs
96.4.22

Stikstofnawerking van gescheurd grasland

W. van Dijk

98.2.09

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

W. van Dijk

KW/EH

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van ni-

H.W.G. Floot

traatbepaling in bladsteeltjes
VP

Mogelijkheden van chlorophyl-meting in aardappelen

P.M.T.M. Geelen

deelprogramma 2 -fosfaat, kali en overige bemestingsaspecten
25.2.08

Opbouw P-en K-toestanden ten behoeve van detoetsing van

J. Alblas

het P-en K-bemestingsadvies voor de vollegrondsgroenteteelt
25.2.23

Invloed van de P-toestand van de grond op de fosfaatopname,

C.A.Ph. van Wijk

groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.24

Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatop-

J.J. Neuvel

name, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.25

Kalitoestand in verband met de teelt van vollegrondsgroente-

J. Alblas

gewassen
25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

J. Alblas

25.2.53

pH-toestandenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestan-

P.M.T.M. Geelen

den van de grond
26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

55.2.04

Optimalisatie van deN-en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen

65.2.24

C.L.M, de Visser

Invloed van kalibemesting op de productie, kwaliteit en houdbaarheid van prei

WD 320

K.H. Wijnholds

Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat opopbrengst en vroegrijpheid van uien

66.2.09

J. Alblas

F.M.L. Kanters

Algemeen bemestingsproefveld
K.H. Wijnholds
deelprogramma 3 - vochtvoorziening

01.4.30

Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

W.A. Dekkers

21.1.54

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een

A.H.J. Rops

diepe grondbewerking
23.4.08

Beregenen op maat (open teelten)

W.A. Dekkers
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23.8.07

Effect van beregening op zetmeelaardappelen

69.4.10

Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem

K.H. Wijnholds
F.M.L. Kanters

bij asperge
96.4.41

Beregenen op maat (maïs)

98.4.11

Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale vochtvoorziening
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D. van der Schans
D. van der Schans

10
Mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling
enondersteuning vanhet management
Programmaleider: B.J.M. Meijer
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Aanleiding
De akkerbouw- en de vollegrondsgroentesector in Nederland worden gekenmerkt door een kleinschalige bedrijfsstructuur. Door marktverzadiging van de traditionele producten, een restrictief prijsbeleid
van de EU en liberalisatie van de wereldhandel staan de prijzen en inkomens op de bedrijven onder
druk en neemt de (inter)nationale concurrentie toe. Naarstig wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling.
Afnemers van agrarische producten en de overheid stellen hogere eisen aan het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en water. Ook stellen zij 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 items als 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 kan bijdragen 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
depraktijk kunnen leiden tot een verbetering van het netto bedrijfsresultaat en het veiligstellen van de
financiële continuïteit.
Het aangeven 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 1997
Voor het Zuidwestelijk kleigebied wordt voor een aantal herkenbare bedrijfstypen de bedrijfseconomische perspectieven voor de langere termijn nagegaan. Er wordt onder andere aandacht besteed aan
samenwerking tussen bedrijven en in de productiekolom, mogelijkheden van beregening, nieuwe gewassen en vergroting van de bedrijfsomvang. In de winterperiode van 1997/1998 zal het onderzoek
worden afgerond met een aantal presentaties in het gebied. Aansluitend zal een vergelijkbaar project
worden gestart voor het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld. Voor het centraal kleigebied worden de resultaten vanuit het vruchtwisselingsonderzoek gewaardeerd in termen van opbreng-
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sten en kosten en vervolgens vertaald in perspectieven van verschillende bedrijfssystemen in de nabije toekomst.
Afgelopen jaar is een theoretisch concept uitgewerkt voor het toerekenen van vaste kosten aan gewassen. Deze methodiek heeft geresulteerd in enkele nieuwe kengetallen. Komend jaar wordt getracht een praktijktest uit te voeren om de methodiek verder aan te scherpen.
Eind 1996 is het project GEWIS (gewasbescherming en weer-informatiesysteem) van start gegaan,
onder leiding van LTO. Vanuit het project komt een praktische brochure voor telers beschikbaar over
de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot het weer. Er wordt ook een versie voor
decomputer ontwikkeld. In 1997 zullen al verschillende studiegroepen hiermee gaan werken.
De mogelijkheden en knelpunten van aangescherpt mineralenmanagement op de bedrijven krijgen het
komend jaar extra aandacht. Er zullen economische en bedrijfskundige analyses worden uitgevoerd
van praktijkgegevens in het kader van het NMI-project Mineralen op scherp en het LTO-project
Praktijkcijfers.
Binnen de vollegrondsgroenteteelt wordt onderzoek verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
gespecialiseerde prei-bedrijven. Begonnen wordt met het kwantificeren van arbeidskundige en economische parameters van relevante teelt- en verwerkingsgegevens op gespecialiseerde bedrijven. Vervolgens worden de mogelijkheden voor verbetering van arbeidsefficiëntie en optimalisering van de
bedrijfsinrichting verkend.
Eind 1996 is een projectindicatie opgesteld voor een pilot-project Kwaliteitszorg in de vollegrondsgroentesector, toegespitst op prei. In 1997 zal dit voorstel in overleg met potentiële participanten en
financiers verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van de financiering staat voor dit jaar op het programma:
- inventarisatie van kwaliteitseisen van prei-afnemers en vertaling naar teelt en verwerking,
- uitwerken van een methodiek van kwaliteitskosten-onderzoek,
- een nulmeting bij een pilot-groep van praktijkbedrijven.
In aansluiting op economische berekeningen over spuitvrije zones in de akkerbouw zal op basis van
een bureaustudie voor een aantal groentegewassen, en eventueel voor een aantal specifieke bedrijfsopzetten binnen de vollegrondsgroentesector, inzicht in de kosten en baten van teelt- en spuitvrije zones worden gegeven.

Samenwerking
Mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling
Er vindt vooral samenwerking plaats met de DLO-instituten LEI (bedrijfsstructuur, bedrijfsuitkomsten) en IMAG (arbeid en mechanisatie). Verder wordt samengewerkt met DLV en regionale directies
van het Ministerie van LNV (bedrijfsontwikkeling akkerbouw), met de NTS (bedrijfsontwikkeling
vollegrondsgroenten) en met het LBO (bedrijfsmodellen).
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Ondersteuning vanhet management
Op het gebied van modellen voor beslissingsondersteuning vindt samenwerking plaats met ATC, Opticrop b.v. en met buitenlandse instellingen in EU-verband. Daarnaast wordt samengewerkt met LEIDLO en LUW (risico-analyses, kengetallen ten behoeve van het management). Voor mineralenmanagement wordt samengewerkt met NMI, VLB, PV en PR. In het kader van kwaliteitszorg vindt samenwerking plaats met PGF, VTN, DLV en AOC.
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

01.2.31

Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement (LTO-project)

H.B. Schoorlemmer

01.2.32

Verkenning van deeconomische gevolgen van verschillende

W.A. Dekkers

verliesnormen voor fosfaat en stikstof
01.2.33

Analyse praktijkcijfers "Mineralen op scherp"

H.B. Schoorlemmer

01.4.24

Bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het

A. Bos

vruchtwisselingsonderzoek
01.8.23

Risico-analyse van verschillende teelt- en bedrijfsstrategieën in

J. Smid

de akkerbouw en toepassing in bedrijfseconomische perspectieven studies
02.8.06

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akker-

J. Smid

bouwbedrijven in het Zuidwestelijk kleigebied
02.8.07

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akker-

J. Smid

bouwbedrijven in het zetmeelaardappeltelend gebied
02.8.08

Ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde prei-

C.G.M. Geven

bedrijven
03.0.23

Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van vaste kos-

H.B. Schoorlemmer

ten op akkerbouwbedrijven
03.3.28

Ontwikkeling van een adviessysteem voor deoptimale inzet

E. Bouma

van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
03.5.25

Onderzoek naar de arbeidsproblematiek in de vollegronds-

C.G.M. Geven

groenteteelt
03.8.26

Kosten-baten-analyse van teelt- en spuitvrije zones

H.B. Schoorlemmer

09.0.10

Ontwikkeling van data-dictionaries voor de uitwisseling van

W.A. Dekkers

onderzoekgegevens tussen EU-landen (EU-project PL 921330)
09.0.11

Integrale kwaliteitszorg vollegrondsgroenten (toegespitst op

H.B. Schoorlemmer

het gewas prei)
21.1.53
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Verruiming gewaskeuze door lichter maken bouwvoor

A.H.J. Rops

11
Ontwikkeling entoetsing van duurzame
bedrijfssystemen voordeakkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt
Programmaleider: B.J.M. Meijer
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Aanleiding
Het bedrijfssystemen-onderzoek heeft vooral in de akkerbouw een belangrijke bijdrage geleverd aan
het tegemoet komen aan beleidsdoelstellingen op het gebied van reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en emissiebeperking van meststoffen. Voorts heeft het bedrijfssystemenonderzoek zich bewezen als een vruchtbaar integratiekader van specialistische kennis, waarbij deze
kennis tot meerwaarde wordt gebracht en waarbij agronomische, economische en ecologische problemen in hun onderlinge samenhang bestudeerd en tot oplossing gebracht worden. Voor de akkerbouw is gebleken dat zowel op proefbedrijven als op innovatiebedrijven in de praktijk de gestelde
normen gehaald kunnen worden door een geïntegreerde bedrijfsvoering.
Het bedrijfssystemen-onderzoek in de vollegrondsgroenteteelt, dat pas veel later van start is gegaan,
is nog minder ver uitgekristalliseerd, hoewel ook reeds hoopvolle resultaten zijn behaald.
Problemen zijn er nog ten aanzien van onderdelen van devolgende aspecten:
• langjarige beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen;
• kennis omtrent ziekten en plagen in de vollegrondsgroenten;
• beheersing van de uitspoeling op de lichtere gronden en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid;
• optimalisering van het stikstof-beheer en de onkruidbestrijding in de biologische systemen (onder
andere terugdringen van de arbeidsinzet);
• ontbreken van kennis en inzicht in deeconomische perspectieven van biologische bedrijven;
• nauwelijks of geen aantoonbare financiële voordelen van geïntegreerde bedrijfsvoering, terwijl
wel meer investeringen nodig zijn.
Het ontwikkelen van geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen die aan de genoemde aspecten
tegemoet komen, blijft daarom een belangrijke taak voor het praktijkonderzoek.
Doelstelling
Ontwikkelen en toetsen van bedrijfsprototypen die voldoen aan de eisen die markt en regelgeving
stellen aan product en productiewijze, waarbij het economisch rendement en de continuïteit zijn veiliggesteld.
Verkennen van de agronomische mogelijkheden en economische consequenties van bedrijfssystemen
met minder milieubelasting dan volgens dehuidige regelgeving toelaatbaar is.
In kaart brengen van de technische en economische potenties en knelpunten van biologische bedrijfssystemen.

Belangrijkste werkzaamheden in 1997
In 1997 zal een groot aantal (deel)rapporten verschijnen over de technische resultaten van het bedrijfssystemen-onderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenten en de bedrijfseconomische interpretatie
hiervan. Het EU-project Risk-analysis, dat samen met het SC-DLO wordt uitgevoerd, zal in 1997
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worden afgesloten. Een onlangs goedgekeurd EU-project vollegrondsgroenten, dat door het PAV
wordt gecoördineerd, gaat in 1997 van start.
Het bedrijfssystemen-onderzoek akkerbouw zal op de bestaande locaties in Nagele en Vredepeel
worden voortgezet; nieuw onderzoek wordt gestart op de locaties in Valthermond/Kompas. Voor de
groenteteelt wordt het onderzoek uitgevoerd op de locaties in Meterik (zand) en Westmaas (klei).
Het onderzoek op de proeflocaties voor zowel akkerbouw als vollegrondsgroenten bevat in hoofdlijnen de volgende drie objecten:
• onderzoek naar het verbeteren van het rendement en het beperken van de ervaren risico's bij een
bedrijfsvoering die voldoet aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen;
• onderzoek gericht op het technisch maximaal haalbare met betrekking tot verminderde inzet van
pesticiden en emissies van nutriënten;
• onderzoek gericht op het optimaliseren van een biologische bedrijfsvoering.
Naast het onderzoek op de proeflocaties worden ook op een aantal vollegrondsgroentebedrijven de in
ontwikkeling zijnde systemen in de praktijk getoetst. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand
van een gedetailleerde gegevensverzameling en -verwerking van circa 17 vollegrondsgroentebedrijven en bestaat uit de volgende componenten: teelttechnisch onderzoek, evaluatie van milieukundige
gevolgen, evaluatie van bedrijfseconomische resultaten en tenslotte synthese-onderzoek naar de haalbaarheid van duurzame productie van vollegrondsgroenten.
Het onderzoek naar de economische perspectieven van ecologische vollegrondsgroentebedrijven op
basis van administraties van praktijkbedrijven gaat in 1997 het laatstejaar in. Omdat de gegevens uit
de bedrijfseconomische boekhouding doorgaans laat beschikbaar komen, zal de afronding van dit onderzoek in 1998 plaatsvinden.

Samenwerking
Algemeen
Het bedrijfssystemen-onderzoek is ondergebracht in een samenwerkingsverband 'Geïntegreerde en
Biologische Productie', waarin participeren de proefstations, de DLO-instituten AB, SC en LEI, het
LBI en de LUW.
Bedrijfssystemen Akkerbouw
Samenwerking vindt plaats met het AB-DLO, het LEI-DLO en het SC-DLO. Verder wordt deelgenomen aan een EU onderzoeksproject over uitspoeling van agrochemicalièn; de coördinatie hiervan ligt
bij het SC-DLO.
Bedrijfssystemen Vollegrondsgroenten
Het PAV coördineert een EU-onderzoeksproject geïntegreerde en ecologische vollegrondsgroenteteelt. Verder wordt samengewerkt met het LEI-DLO (ecologische bedrijfsvoering) en met het PFW en
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het LBO over de gewassen aardbeien en bloembollen op de BSO-locaties. Tenslotte is de DLV nauw
betrokken bij het project Verbreding Bedrijfssystemen Vollegrondsgroenten.

Proj.nr.

projecttitel

projectleider

01.8.21

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegronds-

R. Stokkers

groenteteelt
01.8.29

Risico analyse van de invloed van agrochemicalièn op grond-

J. Smid

en waterkwaliteit bij bedrijfssystemen met verschillend grondgebruik
03.8.22

Economische perspectieven van biologische landbouwmetho-

C.G.M. Geven

den in de vollegrondsgroenteteelt
39.0.28

Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd

F.G. Wijnands

registratie- en analyseprogramma voor het bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenten
39.8.20

Bedrijfssystemen: ontwikkeling en vergelijking

F.G. Wijnands

39.8.22

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het

A. Grunefeld

zuidoostelijk zandgebied
39.8.23

Begeleiding WMD-bedrijven

F.G. Wijnands

39.8.24

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroente-

J.A.J.M. Rovers

teelt; locatie Breda
39.8.25

39.8.26

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroente-

B.M.A. Kroonen-

teelt; locatie Meterik

Backbier

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroente-

J.A.J.M. Rovers

teelt; locatie Westmaas
39.8.27

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroente-

M.H. Zwart-Roodzant

teelt; locatie Zwaagdijk
39.8.29

Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland

A. Grunefeld

39.8.30

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; lo-

J.A.J.M. Rovers

catie Westmaas
39.8.31

Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten

J.A.J.M. Rovers

39.8.32

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek-vollegrondsgroenten; lo-

J.A.J.M. Rovers

catie Meterik
96.8.31

Ontwikkeling van geïntegreerde teeltstrategieèn voor maïs op

W. van Dijk

kleigrond
96.8.38
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Management biologische melkveehouderij

W. van Dijk

12
Informatie en kennisoverdracht
programmaleider: H.P.J. Leliveld
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Doelstelling
• Het verkrijgen van een goede verspreiding van de door het PAV bereikte onderzoeksresultaten
onder de opdrachtgevers van het onderzoek, c.q. bij de doelgroepen.
• Verbetering van de toegankelijkheid van de binnen het PAV aanwezige kennis voor de doelgroepen.
• Het stimuleren van de bekendheid van het PAV bij (potentiële) opdrachtgevers en samenwerkingspartners in binnen- en buitenland.

Aanpak
De verspreiding van (nieuwe) onderzoeksresultaten onder akkerbouwers en vollegronds groentetelers
wordt gerealiseerd door het verzorgen van mondelingen voordrachten en het schrijven van artikelen
voor de vakbladen, bladen van de standsorganisaties en het uitbrengen van teelthandleidingen en
nieuwsbrieven.
De verspreiding van informatie en kennis bij intermediairen (voorlichtingsdiensten en "fieldmen" van
firma's en veilingen) en beleidsmedewerkers wordt gerealiseerd door het uitbrengen van een eigen
kwartaalbulletin, bijzondere publicaties en door mondelinge kennisoverdracht. Voor het laatste worden themadagen en specifieke overdrachtsdagen voor intermediairen georganiseerd en worden er bijdragen geleverd aan door derden georganiseerde bijeenkomsten.
Verbetering van de bekendheid van het PAV wordt vooral via de hierboven genoemde schriftelijke en
mondelinge kanalen bewerkstelligd. Daarnaast wordt er door het PAV op Internet een eigen pagina
actueel gehouden.

Samenwerking
Samenwerkingspartners in dit programma zijn de vakpers, die in feite zorgt voor de daadwerkelijke
verspreiding in de bladen en organisaties van akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers, zoals LTO,
VVB en NTS.
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Proj.nr.

projecttitel

projectleider

99.0.92

Vakblad- en LTO-artikelen

H.P.J. Leliveld

99.0.93

PAV-bulletins

H.P.J. Leliveld

99.0.94

Nieuwsbrieven

H.P.J. Leliveld

99.0.95

Teelthandleidingen

H.P.J. Leliveld

99.0.96

Bijzondere publicaties (waaronderjaarverslag en rassenbulle-

H.P.J. Leliveld

tins)
99.0.97

Maandrapportage

H.P.J. Leliveld

99.0.98

Kwantitatieve Informatie (KWIN)

H.P.J. Leliveld

99.0.99

Internet en PAV-net

H.P.J. Leliveld

99.0.87

Organisatie en coördinatie kennisoverdracht naar intermediairs

H.P.J. Leliveld

99.0.88

Organisatie en coördinatie kennisoverdracht naar de primaire

H.P.J. Leliveld

sector
99.0.89

Organisatie en coördinatie buitenlandse excursies en bezoeken

H.P.J. Leliveld

van collega-onderzoekers
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OVERZICHT VANDEPROJECTEN PER GEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Project-

Projecttitel

nummer

Programma

01.2.31

Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement (LTO-project)

10

01.2.32

Verkenning van deeconomische gevolgen van verschillende verliesnormen

10

voor fosfaat en stikstof
01.2.33

Analyse praktijkcijfers "Mineralen op scherp"

10

01.4.24

Bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het vruchtwisselings-

10

onderzoek
01.4.30

Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

9.3

01.8.23

Risicoanalyse van verschillende teelt- en bedrijfsstrategieën in de akker-

10

bouw en toepassing in bedrijfseconomische perspectieven studies
01.8.29

Risico analyse van de invloed van agrochemicaliën op grond- en water-

11

kwaliteit bij bedrijfssystemen met verschillend grondgebruik
02.8.06

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het zuidwestelijk kleigebied

02.8.07

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven

10

in het zetmeelaardappeltelend gebied
03.0.23

Ontwikkeling van een model voor deevaluatie van vaste kosten op akker-

10

bouwbedrijven
03.3.28

Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbe-

10

schermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
03.8.26

Kosten-baten analyse van teelt- en spuitvrije zones

10

09.0.10

Ontwikkeling van data-dictionaries voor de uitwisseling van onderzoekge-

10

gevens tussen EU-landen (EU-project PL921330)
21.1.53

Verruiming gewaskeuze door lichter maken bouwvoor

10

21.1.54

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe

9.3

grondbewerking
23.4.08

Beregenen op maat (open teelten)

9.3

25.2.11

N-mineraal-veranderingen in bodem en tijd bij verschillen in plaatsing van

9.1

stikstofmeststof
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25.2.15

Onderzoek naar mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden organi-

9.1

sehe stof
25.2.16

Relatie N-aanbod/opbrengst/N-rest

25.2.20

Actualisering N-advies in het kader van de CaC12-extractiemethode

25.2.21

Stikstofproblematiek van de akkerbouw en de melkveehouderij in het Mer-

9.1
9.1
9.1

gelland
25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

25.2.53

pH-toestandenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de

9.2
9.1
9.2

grond
26.2.13

Verliesarme toediening van dierlijke mest opkleigronden

9.1

26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

9.2

28.4.50

Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernauwing

6.2

28.4.56

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de

6.2

NOP op debodemstructuur en de oogstzekerheid van de gewassen
28.4.58

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

5

33.3.11

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek

5

33.3.12

Onderzoek naar mogelijkheden tekomen tot geringere afh.heid v.d.

5

grondontsmetting voor debeheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
33.3.14

Populatiedynamica van Meloidogyne spp.en perceelsgerichte schadedrem-

5

pels bij akkerbouwgewassen
33.3.18

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus

5

33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica vanMeloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Beheersing van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres) met een

5

verminderde afhankelijkheid van grondontsmetting
34.3.29

Bureaustudie Pythium

6.2

35.3.12

Beheersing van naaktslakken

8

36.3.11

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de toepas-

7

singsmethode
36.3.12

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdings systemen in akkerbouw-

7

gewassen
36.3.16

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrij-

7

dingsmethoden
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39.8.20

Bedrijfssystemen: ontwikkeling en vergelijking

39.8.22

De ontwikkeling van een geintegreerd bedrijfssysteem voor het ZO zand-

11
11

gebied
39.8.23

Begeleiding WMD-bedrijven

11

39.8.29

Bedrijfssystemenonderzoek NO-Nederland

11

HLB 1.1

Halvering grondontsmetting Groningen

5

HLB 2.1

Andere aaltjesaantastingen

5

HLB 4.7

Vruchtwisselingsproef 'Smilde'

5

WD 320

Algemeen bemestingsproefveld

9.2

WS

Diepe grondontsmetting

5

AARDAPPELEN
23.8.07

Effect van beregening op zetmeelaardappelen

9.3

25.2.10

Verhoging efficiëntie N-meststoffen bij aardappelen d.m.v. rijenbemesting

33.3.10

Beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

5

33.3.13

Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor aard-

5

9.1

appelmoeheidsonderzoek
33.3.16

Rijentoepassing van granulaten bij deteelt van consumptieaardappelen op

5

AM-besmette gronden
33.3.17

Ontwikkeling biochemische pathotypetoets t.b.v. aardappelmoeheidsonder-

5

zoek
34.3.25

Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora infestons in

6.1

aardappelen
34.3.26

Phytophthora infestans:effect fungiciden opknolaantasting

34.3.27

Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdings-

6.1
6.1

strategie van de aardappelziekte
34.4.16

De populatiedynamiek en de schaderelatie van Verticilliumdahliae in

6.2

aardappelen
36.3.19

Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

54.0.70

Studie naar deachterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardap-

7
7
1

pelen op lössgrond
54.2.45

Optimalisering N-voeding aardappelen d.m.v. chlorofylmetingen in het

9.1

blad en met gebruikmaking van vloeibare meststoffen
54.2.53

Onderzoek naar deoptimale bemesting van consumptie-aardappelen (op

9.1

slempgevoelige gronden) in Zuidwest-Nederland
54.2.58

62

Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel

1

54.3.36

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere interval-

6.1

len tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora infestans in
aardappelen
54.3.46

Toepassingmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen tegen

6.2

Rhizoctonia solani bij deteelt van pootaardappelen
54.3.54

Toetsing formulering praktijktoepassing Verticilliumbigutatum tegen Rhi-

6.2

zoctonia solani in pootaardappelen
54.3.60

Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft in pootaardap-

1

pelen
54.3.61

Agrevo-Finale proef in aardappelen (loofdoding)

54.3.63

Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen

54.3.65

Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij deteelt van pootaardappelen

54.3.66

Onderzoek naar deuitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar de
waardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen

54.3.68

Beheersing van roodrot in de pootaardappelteelt

54.4.69

Pootaardappelteelt op bedden in verband met vocht en schurft

54.6.42

Toepassing van carvon alskiemremmer inpoot- en consumptieaardappelen

54.6.71

Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring

54.7.38

Onderzoek naar de oorzaken van het (vroegtijdig) optreden van een slechte
bakkleur in sommige aardappelbewaarplaatsen

54.7.50

De invloed van de bewaartemperatuur op debakkleur van nieuwe aardappelrassen

54.7.56

Invloed van de NPK-verhouding in debemesting op de opbrengst van aardappelen en op het nitraatgehalte van de knollen

54.7.59

Droging van aardappelen

54.7.67

Verkenning van de mogelijkheden omde kwaliteit van tafelaardappelen te
verbeteren

54.7.72

Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor de

1

fritesproductie
55.2.04

Optimalisatie van de N-en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappel-

9.2

rassen
55.3.08

Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen

6.2

55.4.03

Teeltonderzoek Pallida-resistente zetmeelaardappelrassen

1

55.6.05

Loofdoding van late zetmeelaardappelen

1

55.7.06

Inventarisatie onderzoeksvragen op het terrein van bewaring en kwaliteit

1
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van zetmeelaardappelen
55.7.07

Analyse van productiecurven van late zetmeelaardappelen

1

55.7.09

Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelras-

1

sen
HLB1.1

Halvering grondontsmetting Groningen

5

HLB1.1.7

Tolerantie-onderzoek aardappelcysteaaltje

5

HLB1.2

Pathotypeonderzoek aardappelcysteaaltje

5

HLB1.3

Chemische bestrijding aardappelcysteaaltje

5

HLB1.4

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardap-

5

pelcysteaaltjes
HLB4.1.2

Rhizoctonia solani in het zetmeelaardappelgebied

6.2

HLB4.1.3

Zilverschurft in het zetmeelaardappelgebied

1

HLB4.1.4

Poederschurft in het zetmeelaardappelgebied

1

HLB4.1.5

Phytophthora infestans in zetmeelaardappelen

6.1

HLB4.2.2

Wratziekte (fysio 2)

6.2

HLB4.2.3

Tegengaan van poederschurft en gewone schurft op zetmeelaardappelen

HLB4.3.1

Bacterieziekten in zetmeelaardappelen

KB/KP

Mogelijkheden van bladbemesting in zetmeelaardappelen

KW/EH

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen m.b.v.nitraatbepaling in blad-

1
1
1
9.1

steekjes

VP

Mogelijkheden van chlorophyl-meting in aardappelen
Phytophthora-begeleiding Euregio Scheidemond

9.1
6.1

SUIKERBIETEN
56.3.27

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van Rhizoctonia solani in rota-

6.2

ties met suikerbieten
56.7.28

Invloed van rasen oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op
zware klei

56.7.30

Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland

KB/KP

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbetering in de
suikerbietenteelt op de Noordoostelijke zand- en dalgronden

GRANEN
32.3.09

Lage dosering fungiciden in wintertarwe

6.1

35.3.19

Bestrijding van de tarwestengelgalmug

8

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

7

36.3.25

Bestrijding resistente duist in wintertarwe

7

64

40.8.02

Perspectieven voor kostenverlaging in de graanteelt d.m.v. toepassing van

6.1

urean (AHL).
41.2.20

Stikstofbemesting i.r.t. opbrengst en kwaliteit bij hoge productieniveaus

9.1

van wintertarwe
41.2.23

Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst enkwaliteit van winter-

3

tarwe
41.3.21

Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten in tarwe en

6.1

rogge
41.4.24

Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van

3

wintertarwe
41.7.18

Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding

41.7.22

"Gele tarwe"- Ketenontwikkeling voor inlandse tarwe met een gele endo-

3
3

sperm kleur voor o.a. pasta, vruchtenbrood en bakmelen
41.9.57

Rassenonderzoek voor Zeeuws vlegelbrood

42.2.10

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst m.b.v. een

3
3

chlorophylmeter
42.3.09

Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) in zomergerst

6.1

EH

Teelt van bakwaardige tarwerassen

3

EH

Wintergerstteelt voor brouwgerst

3

PEULVRUCHTEN
46.4.07

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en rood-

3

zwenk

GRASZAAD
26.2.15

Toediening van organische mest in graszaad

36.3.18

Onkruidbestrijding in graszaad

46.3.14

Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen

46.4.03

De invloed van degewasstructuur op deproductie van bloeiwijzen en op de

9.1
7
6.1
3

zaadopbrengst bij graszaadgewassen
46.4.07

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en rood-

3

zwenk
46.4.13

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de

3

zaadopbrengst van graszaad op kleigronden

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
50.4.05

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproducerende gewassen

3
65

52.0.04

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

3

VEZELGEWASSEN
51.3.07

Onkruidbestrijding in vezelvlas

51.7.04

De teelt van Miscanthus voor industriële verwerking

WS

Aardvlooien in vlas

7
3
8

KRUIDEN
52.0.14

Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

3

52.0.16

Verbetering zaaizaadproduktie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

3

52.3.18

Optimalisering van deonkruidbestrijding in kruiden

7

52.7.17

Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen

3

VOEDERGEWASSEN
26.2.13

Verliesarme toediening van dierlijke mest opkleigronden

26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

36.3.17

Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische on-

9.1
9.2
7

kruidbestrijding in maïs
36.3.22

Aanpassing van dedosering herbiciden in maïs

96.0.40

Bemonsteringmethoden van snijmaïs

96.2.27

Ondiepe toediening van organische mest op maisland in relatie tot gewas-

7
3
9.1

groei en meststofbenutting
96.2.34

De invloed van het gebruik van drijfmest op de stikstofverliezen bij deteelt

9.1

van maïs op lössgrond
96.2.35

Lange termijn effecten van gereduceerde mestgiften bij de teelt van snij-

9.1

maïs
96.3.33

Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden in de

8

maïsteelt
96.3.37

Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs

6.2

96.4.22

Stikstofnawerking van gescheurd grasland

9.1

96.4.41

Beregenen op maat (maïs)

9.3

96.8.31

Ontwikkeling van geintegreerde teeltstrategien voor maïs opkleigrond

96.8.38

Management biologische melkveehouderij

11

98.2.09

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

9.1

98.4.10

Optimalisering van deteelt van luzerne op zandgronden t.b.v. ruwvoerwin-

11

3

ning
98.4.11
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Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale vochtvoor-

9.3

ziening
GROENBEMESTINGSGEWASSEN
33.3.18

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimiiivus

5

54.2.58

Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel

1

OVERIGE GEWASSEN'
36.3.21

Onderzoek naar de bestrijding van composietonkruiden in witlof en cicho-

7

rei
52.0.13

Teelt van gierstmelde voor industriële verwerking

63.7.05

Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor deproductie van

3
1

hoogwaardige inuline
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VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN

Project-

Projecttitel

Pro-

nummer

gramma

01.2.31

Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement (LTO-project)

01.2.32

Verkenning van de economische gevolgen van verschillende verliesnormen

10
10

voor fosfaat en stikstof
01.8.21

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

03.3.28

Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbe-

11
10

schermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
03.5.25

Onderzoek naar dearbeidsproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt

10

03.8.22

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de volle-

11

grondsgroenteteelt
09.0.10

Ontwikkeling van data-dictionaries voor de uitwisseling van onderzoekge-

10

gevens tussen EU-landen (EU-project PL 921330)
09.0.11

Integrale kwaliteitszorg vollegrondsgroenten (toegespitst op het gewas prei)

21.1.53

Verruiming gewaskeuze door lichter maken bouwvoor

21.1.54

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe grond-

10
10
9.3

bewerking
23.4.08

Beregenen op maat (open teelten)

25.2.08

Opbouw P-en K-toestanden t.b.v. de toetsing van het P-en K-bemestingsad-

9.3
9.2

vies voor de vollegrondsgroenteteelt
25.2.11

N-mineraal-veranderingen in bodem en tijd bij verschillen in plaatsing van

9.1

stikstofmeststof
25.2.15

Onderzoek naar mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden organische

9.1

stof
25.2.16

Relatie N-aanbod/opbrengst/N-rest

9.1

25.2.17

Coördinatie NBS-onderzoek

9.1

25.2.20

Actualisering N-advies in het kader van de CaC12-extractiemethode

25.2.23

Invloed van de P-toestand van de grond op de fosfaatopname, groei, produc-

9.1
9.2

tie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.24
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Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatopname, opbrengst

9.2

en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.25

Kalitoestand i.v.m. deteelt van vollegrondsgroentegewassen

9.2

25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

9.2

25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

28.4.56

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de

9.1
6.2

NOP op debodemstructuur en deoogstzekerheid van de gewassen
33.3.11

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek

33.3.12

Onderzoek naar mogelijkheden tekomen tot geringere afh.heid v.d.

5
5

grondontsmetting voor debeheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica van Meloidogynechitwoodien schadedrempels bij ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Beheersing van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres) met een

5

verminderde afhankelijkheid van grondontsmetting
34.3.29

Bureaustudie Pythium

6.2

34.3.32

Beheersing van Pythium

6.2

35.3.12

Beheersing van naaktslakken

8

36.3.06

Optimalisering onkruidbestrijding in groentegewassen

7

36.3.07

Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine

7

groentegewassen
36.3.11

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de toepas-

7

singsmethode
36.3.16

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrij-

7

dingsmethoden
39.0.28

Ontwikkeling v.e. gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratie- en ana-

11

lyseprogramma voor het bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenten
39.8.20

Bedrijfssystemen: ontwikkeling en vergelijking

39.8.22

De ontwikkeling van een geintegreerd bedrijfssysteem voor het ZO zandge-

11
11

bied
39.8.24

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie Breda

11

39.8.25

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie Mete-

11

rik
39.8.26

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie

11

Westmaas
39.8.27

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie

11

69

Zwaagdijk
39.8.30

Vervolg bedrijfssystemenonderzoek-vollegrondsgroenten; locatie Westmaas

11

39.8.31

Verbreding bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenten

11

39.8.32

Vervolg bedrijfssystemenonderzoek-vollegrondsgroenten; locatie Meterik

11

99.0.22

Aanvoerplanning van vollegrondsgroenten

99.7.23

Gebruik van verpakkingsmaterialen in devollegrondsgroenten

2
2

BLAD-, STENGEL- EN VRUCHTGROENTEN
Asperge
34.4.28

Anaerobie als middel tegen Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asperge

69.3.08

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi) in groe-

6.2
8

ne asperges
69.3.11

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

6.2

kleuring op witte aspergestengels
69.4.04

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge

69.4.07

Geintegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asper-

2
6.2

ges
69.4.09

Beperken van roseverkleuring van witte asperges

2

69.4.10

Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge

9.3

69.4.12

Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge door NaCl toepas-

6.2

sing
MV

Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge

6.1

Prei
02.8.08

Ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde prei-bedrijven

09.0.11

Integrale kwaliteitszorg vollegrondsgroenten (toegespitst op het gewas prei)

34.3.13

Bestrijding van roest in prei met minimum aantal toepassingen van fungici-

10
10
6.1

den
34.3.22

Onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden op prei tebeschermen te-

6.1

gen een aantasting door de schimmel Colletotrichem circinans
35.3.13

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

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

66.2.09

Invloed van kalibemesting op deproductie, kwaliteit en houdbaarheid van

8
7
9.2

prei
66.4.08

Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

2

66.4.10

Onderzoek naar het ontstaan van witte vlekjes in prei

2

66.4.11

Plantmethoden bij prei
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2

Rabarber
75.0.05

Instandhouding rassensortiment rabarber

2

Selderij (blad- en groenselderij)
34.3.18

Ontwikkeling van een beheersstrategie voor Septoria apücola in selderij

6.1

74.6.02

Vergelijking van CA-bewaring met 'normale'bewaring van bleekselderij

2

Sla (kropsla, rode sla, ijssla)
25.2.13

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla i.r.t.het NBS en de

9.1

nalevering van Nuit oogstresten van diverse gewassen
34.3.20

Literatuuronderzoek naar mogelijkheden omte voorkomen dat Olpidium

6.2

brassicae (drager v.h. bobbelbladvirus) het wortelstelsel v.d. slaplant koloniseert
34.3.31

Biologische bestrijding van smet in sla

34.3.32

Beheersing van Pythium

35.3.14

Bestrijding van bladluizen in verschillende soorten sla

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

6.2
6.2
8
7

Spinazie
70.2.05

Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie via stikstofvensters bij spinazie

9.1

Witlof
34.3.32

Beheersing van Pythium

6.2

36.3.21

Onderzoek naar de bestrijding van composietonkruiden in witlof en cichorei

73.2.22

Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof

2

73.2.25

Souperen van meststoffen in de witloftrek

2

73.3.21

Beheersing van natrot in de teelt en trek van witlof

2

73.3.24

Biologische bestrijding van sclerotienrot {Sclerotiniasclerotiorum) bij wit-

6.2

7

lof met de antagonistische schimmel Coniothyriumminitans
73.4.20

Ontwikkeling van een bewaarduur- entrekstrategie voor witlofwortels

2

73.4.23

Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek

2

ZW

Toepassing van CaC12-bespuitingen in dewitloftrek

ZW

Invloed van de snelheid van ontdooien op deproductie van witlofwortels

ZW

Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging

2
2
2
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KOOLGEWASSEN
Bloemkool
35.3.15

Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en be-

8

strijden van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen
78.2.15

Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool

9.1

78.8.17

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool

2

Broccoli
78.3.18

Schermrot in broccoli

78.6.16

Onderzoek naar debewaarmogelijkheden voor broccoli

2
2

Chinese kool
35.3.18

Zaadcoating in Chinese kool tegen dekoolvlieg

8

Sluitkool (rode kool, spitskool, witte kool)
34.3.30

Rotstruiken in sluitkool

35.3.13

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

77.2.06

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

84.7.13

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bij witte bewaarkool

6.1
8
9.1
2

Spruitkool
34.3.12

Bestrijding van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder gevoeli-

6.1

ge/resistente rassen
35.3.15

Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en be-

8

strijden van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen
35.3.16

Onderzoek naar de detectie en schade van de derde generatie koolvlieg

8

(Delia radicum) in spruitkool
77.2.06

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

83.2.09

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof kort

9.1
2

voor de oogst
83.3.10

Epidemiologie van witte roest in spruitkool

6.1

83.4.08

Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten

2

83.7.07

Voorstudie naar grauwverkleuring bij spruiten

2

ZW

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

2

72

BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN
Knolselderij
34.3.18

Ontwikkeling van een beheersstrategie voor Septoria apiicola in selderij

6.1

62.6.07

Verbetering van de bewaring van knolselderij door middel van een ander

1

koelregiem en voorbehandeling
ZW

Ontwikkeling van een bewaartoets voor knolselderij

1

Knolvenkel
76.4.10

Onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen en rassen op het optreden

2

van 'bruine randjes' bij knolvenkel

Peen
34.3.23

Zwarte plekken in winterpeen

6.2

34.3.32

Beheersing van Pythium

6.2

Uien (incl. sjalotten)
65.2.14

Onderzoek naar toepassing van het Stikstof Bijmest Systeem in zaaiuien

9.1

65.2.24

Invloed van fosfaatrijenbemesting metpolyfosfaat op opbrengst en vroeg-

9.2

rijpheid van uien
65.3.20

Onderzoek naar de verbetering van debestrijding van valse meeldauw in ui-

6.1

en en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding
65.3.21

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie

6.2

van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor Fusarium bolrot.
65.3.26

Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding van valse

6.1

meeldauw in uien
65.3.27

Witrot in uien

65.7.22

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervel-

6.2
1

len bij uien
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TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE
Project-

Projecttitel

nummer

Programma

01.2.31

Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement (LTO-project)

10

01.2.32

Verkenning van deeconomische gevolgen van verschillende verliesnormen

10

voor fosfaat en stikstof
01.2.33

Analyse praktijkcijfers "Mineralen op scherp"

10

01.4.24

Bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het vruchtwisselings-

10

onderzoek
01.4.30

Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

9.3

01.8.21

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

11

01.8.23

Risicoanalyse van verschillende teelt- en bedrijfsstrategien in de akkerbouw

10

en toepassing in bedrijfseconomische perspectieven studies
01.8.29

Risico analyse van de invloed van agrochemicaliën op grond-en waterkwa-

11

liteit bij bedrijfssystemen met verschillend grondgebruik
02.8.06

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in

10

het zuidwestelijk kleigebied
02.8.07

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in

10

het zetmeelaardappeltelend gebied
02.8.08

Ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde prei-bedrijven

10

03.0.23

Ontwikkeling van een model voor deevaluatie van vastekosten op akker-

10

bouwbedrijven
03.3.28

Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbe-

10

schermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
03.5.25

Onderzoek naar de arbeidsproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt

10

03.8.22

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de volle-

11

grondsgroenteteelt
03.8.26

Kosten-baten analyse van teelt- en spuitvrije zones

10

09.0.10

Ontwikkeling van data-dictionaries voor de uitwisseling van onderzoekge-

10

gevens tussen EU-landen (EU-project PL921330)
09.0.11

Integrale kwaliteitszorg vollegrondsgroenten

10

21.1.53

Verruiming gewaskeuze door lichter maken bouwvoor

10

21.1.54

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe grond-

9.3

bewerking
23.4.08

74

Beregenen op maat (open teelten)

9.3

23.8.07

Effect van beregening op zetmeelaardappelen

25.2.08

Opbouw P-en K-toestanden t.b.v. de toetsing van het P-en K-

9.3
9.2

bemestingsadvies voor de vollegrondsgroenteteelt
25.2.10

Verhoging efficiëntie N-meststoffen bij aardappelen d.m.v. rijenbemesting

25.2.11

N-mineraal-veranderingen in bodem en tijd bij verschillen in plaatsing van

9.1
9.1

stikstofmeststof
25.2.13

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla i.r.t. het NBS en de

9.1

nalevering van N uit oogstresten van diverse gewassen
25.2.15

Onderzoek naar mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden organische

9.1

stof
25.2.16

Relatie N-aanbod/opbrengst/N-rest

9.1

25.2.17

Coördinatie NBS-onderzoek

9.1

25.2.20

Actualisering N-advies in het kader van deCaC12-extractiemethode

25.2.21

Stikstofproblematiek van de akkerbouw en de melkveehouderij in het Mer-

9.1
9.1

gelland
25.2.23

Invloed van de P-toestand van de grond op defosfaatopname, groei, produc-

9.2

tie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.24

Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op defosfaatopname, opbrengst

9.2

en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.25

Kalitoestand i.v.m. deteelt van vollegrondsgroentegewassen

9.2

25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

9.2

25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

25.2.53

pH-toestandenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de

9.1
9.2

grond
26.2.13

Verliesarme toediening van dierlijke mest opkleigronden

9.1

26.2.15

Toediening van organische mest in graszaad

9.1

26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

9.2

28.4.50

Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernauwing

6.2

28.4.56

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de

6.2

NOP op debodemstructuur en de oogstzekerheid van de gewassen
28.4.58

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

5

32.3.09

Lage dosering fungiciden in wintertarwe

6.1

33.3.10

Beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

5

33.3.11

Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek

33.3.12

Onderzoek naar mogelijkheden tekomen tot geringere afhankelijkheid van

5
5

de grondontsmetting voor debeheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)

75

33.3.13

Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor aardap-

5

pelmoeheidsonderzoek
33.3.14

Populatiedynamica van Meloidogyne spp.en perceelsgerichte schadedrem-

5

pels bij akkerbouwgewassen
33.3.16

Rijentoepassing van granulaten bij deteelt van consumptieaardappelen op

5

AM-besmette gronden
33.3.17

Ontwikkeling biochemische pathotypetoets t.b.v. aardappelmoeheidsonder-

5

zoek
33.3.18

Invloed van groenbemesters ophet optreden van Trichodorusprimitivus

5

33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij ak-

5

kerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Beheersing van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres) met een

5

verminderde afhankelijkheid van grondontsmetting
34.3.12

Bestrijding van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder gevoeli-

6.1

ge/resistente rassen
34.3.13

Bestrijding van roest in prei met minimum aantal toepassingen van fungici-

6.1

den
34.3.18

Ontwikkeling van een beheersstrategie voor Septoria apiicola in selderij

6.1

34.3.20

Literatuuronderzoek naar mogelijkheden omte voorkomen dat Olpidium

6.2

brassicae (drager v.h. bobbelbladvirus) het wortelstelsel v.d. slaplant koloniseert
34.3.22

Onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden op prei tebeschermen te-

6.1

gen een aantasting door de schimmel Colletotrichem circinans
34.3.23

Zwarte plekken in winterpeen

34.3.25

Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora infestans in

6.2
6.1

aardappelen
34.3.26

Phytophthora infestans:effect fungiciden op knolaantasting

34.3.27

Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsstra-

6.1
6.1

tegie van de aardappelziekte
34.3.29

Bureaustudie Pythium

6.2

34.3.30

Rotstruiken in sluitkool

6.1

34.3.31

Biologische bestrijding van smet in sla

34.3.32

Beheersing van Pythium

34.4.16

De populatiedynamiek en de schaderelatie van Verticillium dahliae in aardappelen
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6.2
6.2
6.2

34.4.28

Anaerobie als middel tegen Fusariumoxysporum f.sp. asparagi in asperge

35.3.12

Beheersing van naaktslakken

35.3.13

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in degewassen prei en kool

35.3.14

Bestrijding van bladluizen in verschillende soorten sla

35.3.15

Onderzoek naar demogelijkheden van een methode van waarnemen en be-

6.2
8
8
8
8

strijden van dekoolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen
35.3.16

Onderzoek naar de detectie en schade van de derde generatie koolvlieg

8

(Delia radicum) in spruitkool
35.3.18

Zaadcoating in Chinese kool tegen dekoolvlieg

8

35.3.19

Bestrijding van de tarwestengelgalmug

8

36.3.06

Optimalisatie onkruidbestrijding in groentegewassen

7

36.3.07

Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine

7

groentegewassen
36.3.11

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van detoepas-

7

singsmethode
36.3.12

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdings systemen in akkerbouwge-

7

wassen
36.3.16

Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrij-

7

dingsmethoden
36.3.17

Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische on-

7

kruidbestrijding in maïs
36.3.18

Onkruidbestrijding in graszaad

7

36.3.19

Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

7

36.3.21

Onderzoek naar de bestrijding van composietonkruiden in witlof en cichorei

36.3.22

Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

7

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

7

36.3.25

Bestrijding resistente duist in wintertarwe

7

39.0.28

Ontwikkeling v.e. gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratie- en ana-

7
7

11

lyseprogramma voor het bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenten
39.8.20

Bedrijfssystemen: ontwikkeling en vergelijking

39.8.22

De ontwikkeling van een geintegreerd bedrijfssysteem voor het ZO zandge-

11
11

bied
39.8.23

Begeleiding WMD-bedrijven

11

39.8.24

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie Breda

11

39.8.25

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie Mete-

11

rik

77

39.8.26

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie

11

Westmaas
39.8.27

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie

11

Zwaagdijk
39.8.29

Bedrijfssystemenonderzoek NO-Nederland

11

39.8.30

Vervolg bedrijfssystemenonderzoek-vollegrondsgroenten; locatie Westmaas

11

39.8.31

Verbreding bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenten

11

39.8.32

Vervolg bedrijfssystemenonderzoek-vollegrondsgroenten; locatie Meterik

11

40.8.02

Perspectieven voor kostenverlaging in de graanteelt d.m.v. toepassing van

6.1

urean
41.2.20

Stikstofbemesting i.r.t. opbrengst en kwaliteit bij hoge productieniveaus van

9.1

wintertarwe
41.2.23

Invloed van de zwavelvoorziening op opbrengst en kwaliteit van wintertarwe

41.3.21

Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten in tarwe en

3
6.1

rogge
41.4.24

Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van win-

3

tertarwe
41.7.18

Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding

41.7.22

"Gele tarwe"- Ketenontwikkeling voor inlandse tarwe met een gele endos-

3
3

perm kleur voor o.a. pasta, vruchtenbrood en bakmelen
41.9.57

Rassenonderzoek voor Zeeuws vlegelbrood

42.2.10

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst m.b.v. een

3
3

chlorophylmeter
42.3.09

Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) in zomergerst

46.3.14

Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen

46.4.03

De invloed van de gewasstructuur op deproductie van bloeiwijzen en op de

6.1
6.1
3

zaadopbrengst bij graszaadgewassen
46.4.07

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en rood-

3

zwenk
46.4.13

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de

3

zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
50.4.05

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproducerende gewassen

51.3.07

Onkruidbestrijding in vezelvlas

51.7.04

De teelt van Miscanthus voor industriële verwerking

52.0.04

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

3

52.0.13

Teelt van gierstmelde voor industriële verwerking

3

52.0.14

Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

3
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3
7
3

52.0.16

Verbetering zaaizaadproduktie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

3

52.3.18

Optimalisering van de onkruidbestrijding in kruiden

7

52.7.17

Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen

3

54.0.70

Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardappe-

1

len op lössgrond
54.2.45

Optimalisering N-voeding aardappelen d.m.v. chlorofylmetingen in het blad

9.1

en met gebruikmaking van vloeibare meststoffen
54.2.53

Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptie-aardappelen (op

9.1

slempgevoelige gronden) in Zuidwest-Nederland
54.2.58

Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel

54.3.36

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen

1
6.1

tussen bespuitingenop debestrijding van Phytophthora infestons in aardappelen
54.3.46

Toepassingmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen tegen

6.2

Rhizoctonia solani bij de teelt van pootaardappelen
54.3.54

Toetsing formulering praktijktoepassing Verticilliumbigutatum tegen Rhi-

6.2

zoctonia solani in pootaardappelen
54.3.60

Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft in pootaardap-

1

pelen
54.3.61

Agrevo-Finale proef in aardappelen (loofdoding)

54.3.63

Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen

54.3.65

Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij deteelt van pootaardappelen

54.3.66

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

54.3.68

Beheersing van roodrot in de pootaardappelteelt

54.4.69

Pootaardappelteelt op bedden in verband met vocht en schurft

54.6.42

Toepassing van carvon alskiemremmer in poot- en consumptie-aardappelen

54.6.71

Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring

54.7.38

Onderzoek naar de oorzaken van het (vroegtijdig) optreden van een slechte
bakkleur in sommige aardappelbewaarplaatsen

54.7.50

De invloed van de bewaartemperatuur op debakkleur van nieuwe aardappelrassen

54.7.56

Invloed van deNPK-verhouding in debemesting op de opbrengst van aardappelen en op het nitraatgehalte van de knollen

54.7.59

Droging van aardappelen

54.7.67

Verkenning van de mogelijkheden omdekwaliteit van tafelaardappelen te

79

verbeteren
54.7.72

Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor de

1

fritesproductie
55.2.04

Optimalisatie van de N-en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelras-

9.2

sen
55.3.08

Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen

6.2

55.4.03

Teeltonderzoek Pallida-resistente zetmeelaardappelrassen

1

55.6.05

Loofdoding van late zetmeelaardappelen

1

55.7.06

Inventarisatie onderzoeksvragen op het terrein van bewaring en kwaliteit van

1

zetmeelaardappelen
55.7.07

Analyse van productiecurven van late zetmeelaardappelen

1

55.7.09

Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelras-

1

sen
56.3.27

Onderzoek naar maatregelen terbeperking van Rhizoctonia solani in rotaties

6.2

met suikerbieten
56.7.28

Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op

1

zware klei
56.7.30

Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland

62.6.07

Verbetering van debewaring van knolselderij door middel van een ander

1
1

koelregiem en voorbehandeling
63.7.05

Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor deproductie van

1

hoogwaardige inuline
65.2.14

Onderzoek naar toepassing van het Stikstof Bijmest Systeem in zaaiuien

9.1

65.2.24

Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en vroeg-

9.2

rijpheid van uien
65.3.20

Onderzoek naar de verbetering van debestrijding van valse meeldauw in ui-

6.1

en en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding
65.3.21

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie

6.2

van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor Fusarium bolrot.
65.3.26

Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding van valse

6.1

meeldauw in uien
65.3.27

Witrot in uien

65.7.22

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervel-

6.2
1

len bij uien
66.2.09

Invloed van kalibemesting op deproductie, kwaliteit en houdbaarheid van

9.2

prei
66.4.08
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Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

2

66.4.10

Onderzoek naar het ontstaan van witte vlekjes in prei

66.4.11

Plantmethoden bij prei

69.3.08

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Criocerisasparagi) in groe-

2
2
8

ne asperges
69.3.11

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

6.2

kleuring op witte aspergestengels
69.4.04

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge

69.4.07

Geïntegreerde bestrijding van Fusariumoxysporumf.sp. asparagi in asper-

2
6.2

ges
69.4.09

Beperken van roseverkleuring van witte asperges

2

69.4.10

Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge

9.3

69.4.12

Verlenging teeltduur enkwaliteitsverbetering van asperge door NaCl toepas-

6.2

sing
70.2.05

Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie via stikstofvensters bij spinazie

9.1

73.2.22

Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof

2

73.2.25

Souperen van meststoffen in de witloftrek

2

73.3.21

Beheersing van natrot in de teelt en trek van witlof

2

73.3.24

Biologische bestrijding van sclerotienrot {Sclerotiniasclerotiorum) bij wit-

6.2

lof met de antagonistische schimmel Coniothyriumminitans
73.4.20

Ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels

2

73.4.23

Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij dewitloftrek

2

74.6.02

Vergelijking van CA-bewaring met 'normale' bewaring van bleekselderij

2

75.0.05

Instandhouding rassensortiment rabarber

76.4.10

Onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen en rassen op het optreden

2
2

van 'bruine randjes' bij knolvenkel
77.2.06

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

9.1

78.2.15

Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool

78.3.18

Schermrot in broccoli

78.6.16

Onderzoek naar de bewaarmogelijkheden voorbroccoli

2

78.8.17

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool

2

83.2.09

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof kort

9.1
2

2

voor de oogst
83.3.10

Epidemiologie van witte roest in spruitkool

6.1

83.4.08

Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten

2

83.7.07

Voorstudie naar grauwverkleuring bij spruiten

84.7.13

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bij witte bewaarkool

96.0.40

Bemonsteringmethoden van snijmaïs

2
2
3
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96.2.27

Ondiepe toediening van organische mest op maisland in relatie tot gewas-

9.1

groei en meststofbenutting
96.2.34

De invloed van het gebruik van drijfmest op de stikstofverliezen bij de teelt

9.1

van maïs op lössgrond
96.2.35

Lange termijn effecten van gereduceerde mestgiften bij de teelt van snijmaïs

96.3.33

Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden in de maïs-

9.1
8

teelt
96.3.37

Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs

6.2

96.4.22

Stikstofnawerking van gescheurd grasland

9.1

96.4.41

Beregenen op maat (maïs)

9.3

96.8.31

Ontwikkeling van geintegreerde teeltstrategien voor maïs op kleigrond

96.8.38

Management biologische melkveehouderij

98.2.09

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.4.10

Optimalisering van deteelt van luzerne op zandgronden t.b.v. ruwvoerwin-

11
11
9.1
3

ning
98.4.11

Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale vochtvoor-

9.3

ziening
99.0.22

Aanvoerplanning van vollegrondsgroenten

2

99.0.87

Organisatie en coördinatie kennisoverdracht naar intermediairs

99.0.88

Organisatie en coördinatie kennisoverdracht naar deprimaire sector

12

99.0.89

Organisatie en coördinatie buitenlandse excursies en bezoeken van collega-

12

12

onderzoekers
99.0.92

Vakblad-en LTO-artikelen

12

99.0.93

PAV-bulletin

12

99.0.94

Nieuwsbrieven

12

99.0.95

Teelthandleidingen

12

99.0.96

Bijzondere publicaties

12

99.0.97

Maandrapportage

12

99.0.98

Kwantitatieve Informatie

12

99.0.99

Internet en PAV-net

12

99.3.21

Onkruidbestrijding in bloemzaden

7

99.7.23

Gebruik van verpakkingsmaterialen in de vollegrondsgroenten

EH

Teelt van bakwaardige tarwerassen

3

EH

Wintergerstteelt voor brouwgerst

3

HLB 1.1

Halvering grondontsmetting Groningen

5

2

HLB 1.1.7 Tolerantie-onderzoek aardappelcysteaaltje

5

HLB 1.2

5
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Pathotypeonderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.3

Chemische bestrijding aardappelcysteaaltje

HLB 1.4

Onderzoek naar demogelijkheden van biologische bestrijding van aardap-

5
5

pelcysteaaltjes
HLB 2.1

Andere aaltjesaantastingen

5

HLB 4.1.2

Rhizoctonia solani in het zetmeelaardappelgebied

HLB 4.1.3

Zilverschurft in het zetmeelaardappelgebied

HLB 4.1.4

Poederschurft in het zetmeelaardappelgebied

HLB 4.1.5

Phytophihora infestans in zetmeelaardappelen

6.

HLB 4.2.2

Wratziekte (fysio 2)

6.

HLB 4.2.3

Tegengaan van poederschurft en gewone schurft op zetmeelaardappelen

HLB 4.3.1

Bacterieziekten in zetmeelaardappelen

HLB 4.7

Vruchtwisselingsproef 'Smilde'

KB/KP

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbetering in de

6.2

5
1

suikerbietenteelt op de Noordoostelijke zand- en dalgronden
KB/KP

Mogelijkheden van bladbemesting in zetmeelaardappelen

KW/EH

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen m.b.v. nitraatbepaling in blad-

1
9.1

steekjes
MV

Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge

VP

Mogelijkheden van chlorophyl-meting in aardappelen

WD 320

Algemeen bemestingsproefveld

WS

Phytophthora-begeleiding Euregio Scheidemond

WS

Diepe grondontsmetting

5

WS

Aardvlooien in vlas

8

ZW

Ontwikkeling van een bewaartoets voorknolselderij

1

ZW

Toepassing van CaC12-bespuitingen in de witloftrek

2

ZW

Invloed van de snelheid van ontdooien op deproductie van witlofwortels

ZW

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

ZW

Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging

6.1
9.1
9.2
6.1

2
2
2
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Nogverkrijgbare PAV-uitgaven1
Verslagen
227. Verbetering van deopbrengst entrekrijpheid van roodlofwortels. Ing.C.A.Ph.van Wijk
en P.Bleeker, december 1996
ƒ 15,226. Effecten van grondbewerking enorganische stof opdestructuur van de bouwvoor.
Ing.V.P.H.M.de Koken ing.J.Alblas,december 1996
ƒ 15,225. Degebruikswaarde vanGFT-compostvoor deakkerbouw endegroenteteelt inde
volle grond. Ing.V.P.H.M.de Kok,december 1996
ƒ 15,224. Meerjarig rendement van beregenen op noordelijke zand-endalgronden.
Ir.W.A. Dekkers M.Sc. en ir.J.Smid,december 1996
ƒ 15,223. Bedrijfssystemen-onderzoek Meterik; evaluatie 1991-1993. Ing.B.M.A. Kroonen-Backbier,
M.H.J.P. vander Burgten ing.M.van der Ham,december 1996
ƒ 20,222. Cichorei.Verslagvanvierjaarteeltonderzoek. Ir.CE. Westerdijk, oktober 1996
ƒ 15,221. Natmaken,drogenen helenvan peenenwitlofwortels. Ing.J.A. Schoneveld en
ing. H.P.Versluis,oktober 1996
ƒ 15,220. Toepassing van hetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien.Ir.C.L.M,de Visser,
oktober 1996
219. Teeltonderzoek worteigewaskruidenAngelica, levisticum envaleriaan 1987-1993.

ƒ 15,-

Ing. H.J.vander Mheen,oktober 1996
218. Teeltonderzoek Digitalislanata1987-1994. Ing.H.J.vander Mheen,oktober 1996

ƒ 15,ƒ

15,-

217. Effecten van maïs-gras vruchtwisseling. Ir.W.van Dijk,oktober 1996
ƒ 15,216. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanbroccoli.Dr.ir.A.P.Everaarts,C.P.deMoei
endr. ir. P.deWilligen,oktober 1996
ƒ 15215. Invloed van N-rijenbemesting opdrogestofproductie en N-benuttingbijsnijmaïs.
Ir.W. van Dijk,juli 1996
ƒ 15,214. Effect van rijenafstand,plantdichtheid enstikstofbemesting opdeopbrengst, kwaliteit en
gevoeligheid voor Botrytis cinereabijstamslaboon (Phaseolus vulgaris).Ing.J.J.Neuvel,
ing. H.P.Versluis en ir. K.J.Osinga,september 1996
ƒ 15,213. BEA, LP-modelenOrspel;eenbeschrijving envergelijking van hulpmiddelen inhet
bedrijfseconomische onderzoek. Ir.J.Smid,drs.A.T.Krikkeenir.H.B. Schoorlemmer,
maart 1996
ƒ 15,212. Effecten van bodembedekking opde opbrengst enkwaliteitvan groentegewassen.
J.T.K. Pollen ing.C.G.M.Geven,september 1996
ƒ 15,211. Optimalisatie vanerosieremmendeteeltsystemenvan maïs ensuikerbieten op lössgrond.
Ing. P.M.T.M.Geelen,drs. F.J.P.M. Kwaad,drs.E.J.vanMulligen,drs.A.G.Wansink,
drs. M.vander Zijpen ir.W.vanden Berg,mei 1996
ƒ 15,210. Optimalizeringvandebiologisch-dynamische enecologische pootgoedteelt;
eindrapport over de onderzoeksjaren 1992tot enmet 1995. Ir.M.Hospers,
februari 1996
ƒ 15,209. Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente/bloembollen,proeftuin Zwaagdijk;
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