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VOORWOORD
Bijdeaanvangvaniederkalender-enteeltjaarwordtdoordegezamenlijke regionaleonderzoekcentra voor de akkerbouw ende groenteteelt indevollegrond en het PAGV eenwerkplan gepubliceerd. Op deze wijze wordt een brede bekendheid gegeven aan de geplande
onderzoeksactiviteiten. Wij hopendat de presentatie van het werkplan, zowel voor debelanghebbenden uit de kring van de gebruikers van onderzoeksresultaten, als uit wetenschappelijke kring, stimulerend is voor de belangstelling voor het praktijkonderzoek. Deze
belangstelling uit zich inde vraag naar resultaten, maar ook in het aandragen van nieuwe
vraagstellingenvoorhetonderzoek.
Het werkplan is een momentopname aan het eind van dejaarlijkse programmeringscyclus
binnenhetpraktijkonderzoek. In feiteisdeprogrammeringendeprioriteitsstelling echtereen
continuproces.
Naastdeexterne betekenis heeft hetwerkplanookbinnendeorganisatie grotewaarde.Het
iseenwerkdocument en leidraad bijdeuitvoeringvan hetonderzoek alsmede bijdebewakingensturingdaarvan.
Hetvoorliggende werkplan 1991vertoont op hoofdlijnen eentweetal belangrijke wijzigingen
ten opzichte van 1990. Inde eerste plaats is een specifiek hoofdstuk opgenomen over het
cultuur- engebruikswaarde-onderzoek, dat inde loopvan 1990door hetCRZ isovergedragenaanhetpraktijkonderzoek.
Detweede aanpassing isdeopsplitsingvanhethoofdstuk "Invloedvandeproduktieophet
milieu" in eenonderdeel dat zich richt op de gewasbescherming en één dat de bemesting
alsonderwerpheeft.
Wij hopen dat het "Werkplan 1991" bijdraagt aaneengoede beeldvorming van deactiviteitenbinnenhetprakt'jkonderzoekindeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond.Naast
bekendheidmet het praktijkonderzoek, stellenwijhetzeeropprijsomsignalenvanbelanghebbendenteontvangendiemederichtinggevenaanhetonderzoek.
DeDirectie
ir.A.Riemens
dr.ir.K.Rijniersce

I. KWALITEITSVERBETERING
Afgeslotenprojecten:
* Toepassingvangroeiregulerendestoffenbijpootaardappelen(C. Bus,
CD.vanLoon).Gedeeltelijkevoortzettinginproj.54.4.71BEM/KW.

54.4.11

* BeregeningvanpootaardappelenenhetoptredenvanPhomaexiguavar.
foveata(J.K.Ridder).

54.3.26

* Invloedvanbewaringenvoorbehandelingvanpootaardappelenopde
bezettingmetPhomaexiguavar. foveatavandeknol(J.K.Ridder,
H.W.G.Floot).

54.3.28

* Bestrijdingvangangreen(Phomaexigua) metgrond-en pootgoedbehandelingenbijdeteeltvanpootaardappelen.
* Invloedvoorbehandelingvangrotemaatpootgoedopdeopbrengsten
sorteringvanpootaardappelen(A.H.J.Rops,H.W.G.Floot).

54.3.64KW
54.4.72WG/KW

* Verbeteringvandekwaliteitvanconsumptie-aardappelenoplössgrond
(P.M.T.M.Geelen).
* Effectvandevario-tarraopdestortbakopdekwaliteitvanaardappelen.
* Onderzoeknaarde bewaarbaarheidvanfabrieksaardappelen (K.H. Wijnholdsi.s.m.RIVRO).Voortgezetdoorafd. CGO.
* Onderzoeknaarmogelijkhedenvanteeltvervroegingbijsuikerbieten
(CE. Westerdijk,J.J.Tick).
* Teeltvanbakwaardigewintertarwe(A.Darwinkel).Deelsvoorgezet inproj.
41.4.12.
* Bestuderingvandeschietgevoeligheidvanknolselderij
(M.H. Zwart-Roodzand).
* Beïnvloedingvandrogestofgehalte,bewaarbaarheidenopbrengstniveau
vanuiendoorteeltmethoden(C.L.M,deVisser).
* Stikstof-enkalibemestingbijzaaiuienoplichtezavelgronden
(A.H.J.Rops).
* Algemeneoriëntatieomtrentdekwaliteitvanvollegrondsgroenten,speciaal
tenaanzienvandekwaliteit indena-oogstfase (J.deKraker).Voortgezet
inproject68.7.01
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Lopendeennieuweprojecten:

Akkerbouw
Aardappelen
1.

Optimaliseringvandeteelt,bewaringenverwerkingvannieuwe AMresistenteconsumptie-aardappelrassen

54.7.27

CD. vanLoon, A. VeermanenJ.F. HouwinginsamenwerkingmetATO, H.P. Versluis
- Alsgevolgvanhet nieuweaardappelmoeheidsbeleidvandeoverheidzaldeteeltvan AMresistente rassen moetenworden uitgebreid.Tegen deze achtergrond wordt inveldproevenonderzocht hoegeschikt lijkende nieuwerassenoptimaalkunnenwordengeteeld.De
proeven worden aangelegd op het PAGV-bedrijf, en op de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve, DeKandelaar, Rusthoeve,Westmaas, Vredepeel enWijnandsrade. HetATOgaat
na hoedeze rassen optimaal bewaard kunnenworden enwat het meest geschikte bakproces isvoor de bereidingvanfrites voor deze rassen.Voorts begeleidt het PAGVvan
elkrasenkelepraktijkpercelenwaarvanmonsterswordengeanalyseerd.
HetonderzoekbijderassenAgria,Morene,vanGoghwordtafgeslotenmeteen verslag.
- Doorde regioZuid-Holland (Versluis)wordtopROCWestmaastevensonderzoek verricht
overteeltoptimalisatievanenkelevroegeAM-rassenvoordeverwerkendeindustrie.
2.

Ontwikkelingvaneenmethodeomdebakkleurvanaardappelente
voorspellen

54.7.34

A. Veerman
Erisbehoefteaaneenmethodeomconsumptie-aardappelenvoordeverwerkende industrie
voor of tijdens de oogstte kunnen indelen naar hun latere bakkwaliteit. Tweejaar langzijn
suikergehalten tijdens de groei,alsmede de mate van afrijping bij de oogst ende bakkleur
nabewaring bepaald. In 1991zullen in het kader vandit project geenveldproeven gedaan
worden, maar zullen eerst de resultaten vantwee jaar onderzoek uitgebreid geanalyseerd
worden.Hierbijwordt nagegaanof de huidige opzet perspectief biedt voor het bereikenvan
hetgestelde doel. Deuitkomstenvandeanalyse zullen moetenaangeven of de proevenin
1992voorgezet moetenworden,enzojainwelkevorm.
3.

Deinvloedvanvoorjaarsdrijfmestaanwendingopdekwaliteitvanconsumptie-aardappelen

54.2.35

C.B. BusenJ.F. Houwing
Herfsttoediening van organische mest is minder gewenst vanwege uitspoeling van nitraat.
Voorjaarstoediening bemoeilijkt de optimalisering van de stikstofvoorziening vanconsumptie-aardappelen enkanopklei-enzaveigrondentotstructuurschade leiden.Ineenveldproef
zal het effect van voorjaarstoediening op opbrengst- enverwerkingskwaliteit worden nagegaan. Het ATO zal verschillende kwaliteitseigenschappen analyseren. Verder wordt in het
kader van het project 26.2.09 de invloed van het gebruik van dierlijke mest (hoeveelheid,

tijdstip,combinatie met groenbemesting c.q.stro inwerken) opdeverwerkingskwaliteit en het
nitraatgehalte nagegaan.
4.

Onderzoek naardeoorzaken vanvroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur insommige aardappelbewaarplaatsen

nieuw 54.7.38

A. Veerman,A.H.J. Ropsinsamenwerking metATO
De bakkwaliteit van vooral laat af te leveren consumptie-aardappelen in de IJsselmeerpolders laat nogal eens te wensen over. In een aantal bewaarplaatsen wordt regelmatig al
relatief vroeg in het bewaarseizoen een verslechtering van de bakkwaliteit geconstateerd.
Oriënterend onderzoek (PAGV/ATO) in "probleembewaarplaatsen" doet vermoeden dat de
condities tijdens de eerste weken na inschuren en bij de aflevering een rol zouden kunnen
spelen.
Met ATO, IKC, ROC en handelshuizen is overleg gaande over de voorbereiding van een
gezamenlijk onderzoek over de bakkwaliteit tijdens debewaring.
5.

Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen
door aanlegvan spuitbanen

54.7.73 RH

J.G.N.Wander
Gebleken isdat spuitsporen een sterk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van aardappelen inde naastliggende ruggen. De vraag isof het om deze reden gewenst is om spuitbanen aan te leggen door bij het poten reeds 2 rijen per spuitspoor weg te laten. Op de ROC
Rusthoeve wordt nagegaan wat hiervan het effect is op de kwaliteit en de opbrengst waarbij
ook detechnische aspecten (poten,rooien) aandacht krijgen.
6.

Optimale N-gift voor consumptie-aardappelen op sterk mineraliserende
gronden

KL

A.H.J. Rops
De kwaliteit van consumptie-aardappelen op de sterk mineraliserende gronden in zuidelijk
Flevoland is over het algemeen maar matig. Dit komt vooral tot uitdrukking in het vrij lage
onderwatergewicht. Hoewel de stikstofgift reeds is aangepast blijft het onduidelijk welk advies voor deze gronden moet worden gegeven. In een onderzoek binnen het gebied zal
worden nagegaan of en inwelke mate het advies moet worden aangepast. Hiervoor zal op
een bedrijf een stikstoftrappenproef mogelijk gecombineerd met enkele rassen, worden
aangelegd. Daarbij zal ook de snelle nitraat-bladanalyse als hulpmiddel voor de bepaling
van deoptimale stikstofvoorziening worden getoetst.
7.

Aardappelteelt voor industriële verwerking opde zuidelijke zandgronden

P.M.T.M. Geelen
Een groot deel van de aardappelteelt op de zuidelijke zandgronden is bestemd voor verwerking bij Nestlé. Daartoe wordt op ROC Vredepeel in samenwerking met Nestlé de invloed
vandrie soortendrijfmest opdeverwerkingskwaliteit bij Bintje nagegaan.

VP

8.

Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulpvan nitraatbepaling inbladsteeltjes

nieuw 55.2.01

CD. vanLoon enJ.F. Houwing
Voor de opbrengst en kwaliteit van fabrieksaardappelen is een juiste N-voeding van het
gewas belangrijk. Deafstemming vandeoptimale bemesting isechter niet eenvoudig. Nagegaan wordt of gezien de goede ervaringen bij Bintje consumptie-aardappelteelt ook bijdefabrieksaardappelteelt de nitraatanalyse inbladsteeltjes eengoede adviesbasis kanvormen.
De eerste fase van dit onderzoek betreft het vaststellen van een normalijn voor het nitraatgehalte in bladsteeltjes. Hiertoe zullen veldproeven worden aangelegd op de ROC's 'tKompas enKooyenburg.
9.

Invloed vanteeltvervroegingsmaatregelenopdeopbrengst ende
kwaliteit vanfabrieksaardappelen

55.4.55 KP/KB

K.H. Wijnholds
Teeltvervroeging is ondermeer in verband met tijdige inzaai van groenbemestingsgewassen
tegen winderosie inde belangstelling. Bovendien zijn ertendensen dat grondontsmetting na
aardappelen nogal wat voordelen biedt. Daartoe worden bij een aantal rassen de mogelijkhedenvoorteeltvervroeging via voorkiemenende stikstofbemesting nagegaan. Daarbij krijgt
ook de invloed op de kwaliteit met name het gehalte aan suikers bij de oogst na bewaring
aandacht. Proevenop de ROC's 't Kompas enKooyenburg.
10.

Beïnvloedingvan het knoltal ende sorteringvanaardappelen

54.4.25

C.B.Bus
Het aantal knollen en de knolsortering van aardappelen zijn belangrijke kwaliteitskenmerken. Zij kunnen een grote invloed uitoefenen op het saldo van een perceel poot- of consumptie-aardappelen. In 1987 t/m 1989 is nagegaan of en zo ja hoe het mogelijk is deze
factoren door de voorbehandeling van het pootgoed te beïnvloeden. Dit onderzoek wordt
afgesloten door publikatie vande resultaten.
11.

Toepassing vangroeiregulerende stoffen bijpootaardappelen

54.4.71 BEM/KW

K. Hindriks,H.W.G. Floot
- Het onderzoek door de regio op de ROC Prof. van Bemmelenhoeve, waarin wordt nagegaan in hoeverre het effect van een knolbehandeling met Rovral op de sortering te benutten is, nu een goede Rhizoctonia-bestrijding op het pootgoed in combinatie met eenMoncereen-grondbehandeling mogelijk is,wordt nog 1jaar voortgezet.
- Op ROC de Kollumerwaard wordt onderzoek gestart over de invloed van de bewaarmethode namelijk schuurkas en mechanische koeling vanaf de oogst en vanaf de sortering
(december) bij 2 rassen en over de mogelijke invloed van later poten (warmere grond) bij
diverse rassenop hetknoltal.
12.

10

Optimalisering vandeteelt bijdevermeerdering van pootaardappelen
uit miniknollen

54.4.29

C.B. Bus
Nieuwe methodenvansnellevermeerdering vanpootaardappelen vormendeproduktievan
mini- en microknollen. Deze methoden bieden in principe de mogelijkheid in korte tijd een
grote hoeveelheid gezond uitgangsmateriaal te verkrijgen, waarmee de gezondheidstoestand van ons pootgoed, met name met betrekking tot bacterieziekten, wellicht verbeterd
kanworden.Insamenwerking met DLO, LUW,CABOenNAKzalworden nagegaanwelke
bijzondere teeltmaatregelener nodigzijnomvan microknollen met eengewicht vanminder
daneengramperstuk,inhetveldtotgeschikt,gezondgebruikspootgoedtekomen.Hiertoe
zullenopmeerdereplaatsenveldproevenwordenaangelegd.
13.

Onderzoeknaarmaatregelenterbeperkingvanhetbacterieziektenprobleembijpootaardappelen

54.3.32

C.B. Bus,J.K. RidderenN. Roozen
- Het onderzoek naar het tijdstip van wegrotten van moederknollen wordt afgesloten met
een verslag.
- Bijtwee rassenwordt onderzocht wat de invloed isvangrote en kleine poters opdegezondheidvandenateelt.
- Beregening lijkt eveneens van invloedte zijn op de gezondheid van de nateelt. Daarom
wordt op twee plaatsen (PAGV-bedrijf en ROC De Waag) een proef aangelegd waarbij
met drie intensiteiten beregend wordt en op verschillende tijdstippen na de loofdoding
monstersverzameldworden.
- Datdoorhetklappenentrekkenvanaardappelloof bacteriënwordenverspreidlijktaannemelijk. Getrachtzalwordendoorgerichteproevenmeerduidelijkheidtekrijgenof enzoja
inwelkematedeopdezewijzeverspreidebacteriëngezondeknollenkunneninfecteren.
- Ookzalgetracht worden meer inzicht teverkrijgen indewijzewaarop herbesmetting van
'schoon'uitgangsmateriaal indepraktijkplaatsvindt.
- In Engelandzijngunstige ervaringenopgedaan met calciumdioxide, een middeldat langzaamzuurstof afgeeft. Hetwordtbijhetpotenindegrondgebracht enzoudehoeveelheid
bacteriezieke plantentijdensdegroeivaneengewasbeperkenendaardoorwaarschijnlijk
eengunstig effect hebbenopdegezondheid vande nateelt. Nagegaan zalworden ofdit
middelook inNederland effect sorteert. Plaats:PAGV-bedrijf en Prof.vanBemmelenhoeve.
- In een regionale proef op ROC Kollumerwaard (H.W.G. Floot) wordt de invloed van de
bewaring (mechanische koeling versus schuurkas) op de symptoomontwikkeling in het
veldnogeensnagegaanbij4latentbacterieziekepartijen.
14.

Onderzoek naarbedrijfshygiënische aspectenbijdeaardappelteelt

54.3.23

CD. vanLoon, J.K. Ridder
- Inhetkadervandewerkgroep Ontsmettenpootaardappelenwordenenkele middelen,die
mogelijk kunnen dienen als vervanger voor kwik getoetst op eventuele fytotoxiciteit. Het
behandelde pootgoed wordt uitgepoot op het PAGV-bedrijf. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt metPD,IPO,IMAGenHilbrandsLaboratorium.
- In het kader vande werkgroep Toepassing benzimidazolenen imazalil inpootaardappelen zullen de effecten van een late behandeling tegen zilverschurft met combinatiemiddelenwordenonderzocht. Hetonderzoek wordt uitgevoerd insamenwerking metATOen
keuringsdienst NoordzeepoldersvandeN.A.K.,meteenaantalherkomstenenrassen.
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15.

Perspectievenvangroenrooienenonderdekkenbijpootaardappelen

nieuw54.3.37

J.K.RidderinsamenwerkingmetIMAG, IPO, HLB
Devoortgangenderesultatenvanhetdoor HLB,IMAGenIPOuitgevoerde onderzoeknaar
de perspectieven vangroenrooien/onderdekken van pootaardappelen zijn zodanig dat aansluitendpraktijkonderzoek terintroductiegewenst is.Innauwesamenwerking metbetrokken
instellingenwordentweeproevenuitgevoerd.
- Invloed van de bodemomstandigheden tijdens het groenrooien/onderdekken en van de
neerslag daarna op de kwaliteit (beschadiging, ontvelling, ziekten) en de bedrijfszekerheid(slemp).Plaats:PAGVinsamenwerkingmetIMAG.
- Invloedvan hetgroeistadium inverband metdeontvellingsgevoeligheid enhetvastzitten
vandeknollenaandestolonenwaarbijook rasverschilleneenrolspelen.Plaats:ROCDe
Waag.
- Vergelijking groenrooien/onderdekken met huidige methode van loofvernietiging (spuiten
en/ofklappen/trekken) enlaterrooienopenkeleROC's.
16.

BestrijdingYn-virusinpootaardappelen

nieuw54.3.75RH

J.G.N. Wander
Deteelt van pootaardappelen in Zeeland wordt de laatste jaren steeds omvangrijker. Een
zeer belangrijk probleem vormt de virusinfectie. De bladluizendruk in Zeeland is duidelijk
anders dan in andere pootgoedteeltgebieden. Het is daarom nodig om in Zeeland onderzoek uit te voeren gericht op bestrijding van het Yn-virus. In het onderzoek op ROC Rusthoevewordt nagegaan inhoeverre de hoeveelheid minerale olie verlaagd kanwordendoor
toevoegingvaneenpyrethroïde.

Suikerbieten
17.

Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigdebietvorm

56.6.19

CE. WesterdijkinsamenwerkingCPOen1RS
Deproeven met "ronde bieten" (SVP-materiaal) ter beperking van grondtarra wordenafgesloten.Deresultatenwordeninhetjaarboek 1991/92verslagen.

Granenenpeulvruchten
18. Teeltvantarwevoorzetmeel-englutenproduktie

41.7.55RH

J.G.N. WanderinsamenwerkingmetCERESTAR
InNederland heeft eengrote uitbreidingvandetarwezetmeelindustrieplaatsgevonden.Om
deafzet vaninlandsetarwes naarde industriete vergroten isonderzoek naardekwaliteitseisen ende invloed van ras enteeltwijze hierop van belang. Indit onderzoek wordt deinvloedvan rassen enlate stikstofbemesting nagegaan,waarbij CERESTAR hetkwaliteitsonderzoek uitvoert. In1991wordt hetonderzoek afgerondmetverslaglegging.
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19.

Invloedvanzwavelopdebakkwaliteitvanwintertarwe

EH

H.W.G. Floot
Mede gezien de belangrijke rolvanzwavel inde eiwitsynthese wordt nagegaanof eenbespuiting metzwavelof eenbemesting metzwavelzure ammoniak dekwaliteit vanbaktarwe
kanverbeteren.
20.

RassenonderzoekvoorZeeuwsBoerenbrood

nieuw41.9.57RH

J.G.N. Wander
Destichting Zeeuws Boerenbrood heeft het doel nate gaan of het haalbaar is omopeen
milieuvriendelijkere en tevens lonende manier bakwaardige tarwe te telen op gangbare
landbouwbedrijven. De teeltvoorschriften voor Zeeuws boerenbrood verschillen op enkele
punten sterk vande geïntegreerde teeltwijze. Voor opkomst mag een bodemherbicide toegepast worden. Na opkomst mogen geen chemische middelen en kunstmest aangewend
worden. Dekunstmeststikstof magvervangenwordendoortoepassing vanorganischemest
inhetvoorjaar. BijZeeuws boerenbrood isde rassenkeuze belangrijker danbij geïntegreerde tarweteelt. In onderzoek op ROC Rusthoeve wordt nagegaan welke rassen onder de
teeltwijzevoorZeeuwsboerenbroodeengoedebroodkwaliteit enopbrengstleveren.
21.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvanzomergerst

42.7.05

R.D.Timmer, I.D.C. Duynhouwer(NIBEM)
Hetonderzoek naar het effect vande hoogteeneendelingvandestikstofbemesting opde
opbrengstendekwaliteitvanbrouwgerstisafgerondmeteeneindverslag.
Hetnagaanvandemogelijkhedenvandeteeltvanbrouwgerst buitenhetzuidwestelijkzeekleigebiedzalnogeenjaarv/ordenvoortgezet.HiertoezullenopdeROC'sEbelsheerd,Kollumerwaard, Rusthoeve, Wijnandsrade en het PAGV-proefbedrijf proeven worden aangelegd
waarindeopbrengst endekwaliteitvanenkele nieuwebrouwgerstrassenwordennagegaan
onder verschillende teeltomstandigheden. Deze proeven zullen tevens dienen om het Nadviesaantepassenaanderegionaleomstandigheden.Hetonderzoekwordt insamenwerkingmethetNIBEMuitgevoerd.
22.

Verbeteringvandeoogstzekerheidenkwaliteitvanhaver

44.7.50KP/KL

K.H.Wijnholds, A.Darwinkel, A.H.J. Rops
Voor inlandse haver zijn afzetperspectieven mits de kwaliteit (o.a. bastgehalte, dkg,hl-gewicht) goedis.Eenhogeopbrengst gaatveelalsamenmeteengoedekwaliteit. Legeringis
een factor die de oogstzekerheid en de kwaliteit negatief beïnvloedt. Nagegaan wordt in
hoeverre door rassenkeuze en teeltmaatregelen (zaaidichtheid, bemesting, groeiregulatie)
dekwaliteit enopbrengstzekerheidkanworden verbeterd.
Deproevenwordenaangelegdopdalgrond(ROC't Kompas) enkleigrond(ROC DeKandelaar). De kwaliteitsanalyses worden door de verwerkende industrie (Quaker Oats) uitgevoerd.
23.

Optimaliseringvandezaaizaadproduktievanerwten

87.7.12
13

C. Kempenaar, R.D. Timmer
Het project wordt door de sterke daling van het erwten-areaal vroegtijdig beëindigd. Inde
loopvan1991zalhetwordenafgeslotenmeteeneindverslag.

Handelsgewassen
24.

Verbeteringvandeoogstzekerheidendekwaliteitvankoolzaad

50.4.03

S. Vreeke, G.E.L Borm, H.W.G. Floot
Deteelt van dubbelnulrassen vraagt mogelijk aanpassing vande huidige teeltwijze. Zo lijkt
de uitwinteringsgevoeligheid groter. Nagegaan wordt op ROC Kollumerwaard en ROC Ebelsheerdinhoeverredegewasontwikkelingindeherfstdoor middelvanmaaienofgroeiregulatiekanwordengestuurd.Bijdit onderzoek wordtde uitwintering, legering,opbrengst en
deoliegehaltennagegaan.
25.

Verbeteringoogstzekerheidenkwaliteitvanvezelvlas

51.6.02

S. Vreeke
Bij hetvlas hebbennieuweoogstmethodenertoegeleiddat het ontzaden enhetdauwroten
op het veld plaats heeft. Met het CABC in Wageningen wordt nagegaan of het pectinegehalte een goede graadmeter is voor een optimale dauwroot. Voor de oogstzekerheid van
dauwrootvlasisereennietgeringweerrisicovoorvezelopbrengstenvezelkwaliteit:
- invloed van het oogststadium op de dauwrootperiode (PAGV-bedrijf). Hierbij wordt bij5
pluktijdenen2rootperiodende rootgraadvastgesteldviabepalingvanhet pectinegehalte
doorhetCABO;
- synchronisatie vandezaad-enstrorijpingdoortoepassingvanverdorringsmiddelenwaarbijhetvooralomdedoseringgaat(ROCProf.vanBemmelenhoeve);
- meeldauwbestrijding(ROCRusthoeve).
26.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvankruiden

52.8.06

H.J. vanderMheen
Hetonderzoek naarde invloedvanteeltmaatregelen opde kwantitatieve endekwalitatieve
produktie vangedroogde kruiden spitst zich in1991toeophetgewas Digitalis lanataenop
degroeparomatischekruidengewassen.
* BijDigitalislanataiseenviertalproevengepland.
- In een bemestingsproef zal, voor het derde achtereenvolgende jaar, de invloed van de
kali-enstikstofbemestingopdeopbrengst enhetdigoxinegehaltewordenonderzocht.
- Ineenbestrijdingsproef zaldeeffectiviteit vaneenaantalfungicidenopdeziekteSeptoria
digitaliswordenbeoordeeld(i.s.m.R.Meier).
- De invloed van (stikstof) bladbemesting, en bespuiting met mangaansulfaat op de opbrengstenhetinhoudsstofgehaltewordtopnieuwbekeken.
- Ook het onderzoek naar de relatie tussen standdichtheid en opbrengst/kwaliteit wordt
voortgezet.
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* Bijde aromatische kruidengewassen (met namedegewassen peterselie, selderij enkervel) zal,opbasisvandeproefresultatenin 1990,verdergezochtworden naar parameters
voor een optimale teeltmethode in relatie tot de verwerking. Wellicht zullen, met behulp
vaneenstagiaire,de huidige (enmogelijktoekomstige) droogmethoden ophuneisenten
aanzienvandeteeltwordendoorgelicht. Eenenanderzalplaatsvinden innauwesamenwerkingmetdeVNK(dekruidendrogerijen) enhetATO.
27.

Detoepassingvangroeiregulatorenbijgraszaadgewassen

46.4.02

G.E.L. Borm, S. Vreeke
Met namevroege legering kandezaadopbrengst bijgraszaadgewassen sterk drukken.Het
afvalpercentage in hetzaadisbijvroeggelegerdegewassenveelal hogerdanbij laatlegerendegewassen.
Indeafgelopenjarenisheteffect vanenkelegroeiregulatorenonderzocht.Metnameheteffect van een nog niet toegelaten groeiregulator biedt landbouwkundig gezien goede perspectieven.Omdatopkortetermijnnoggeentoelatingvandit middelteverwachten is,isde
eindverslaggevingvandit onderzoekopgeschort.Zomogelijkzaldit in1991wordengerealiseerd.
28.

Deinvloedvandegewasstructuur opdeproduktievanbloeihalmenen
zaadbijgraszaadgewassen

46.4.03

G.E.L.Borm,S.Vreeke
Doormiddelvanmaaienenhetbemestenmetstikstof indeherfstkanbijveldbeemdgrasen
roodzwenkgras de dichtheid van de bloeihalmen en de zaadproduktie worden beïnvloed.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het beweiden met schapen het maaien bij veldbeemdgras voordetweede oogst kanvervangen. Bij Engels raaigras lijkt beweidenconsequentiestehebbenvoordestikstofvoorzieningvanhetgras.
Deafzet van het graszaadstro is problematisch;het iswenselijk dat dit op het perceel kan
blijvenzonderdatditdeopbrengstvandetweedeoogst negatief beïnvloedt.
Devolgendeaspectenwordennaderonderzocht:
- effect van beweiden met schapenop Engels raaigras (o.a.aspect stikstofvoorziening) en
roodzwenkgras (nieuw onderzoek, beweidingsperiode, -duur) bestemd voor de tweede
oogst (ROCRusthoeve);
- effect van stro van de eerste oogst op Engels raaigras bestemd voor de tweede oogst
(effect vanhakselenenstikstof) opROCRusthoeve.Tevensalsregioproef (o.a.ookbranden)opROCProf.vanBemmelenhoeve(Hindriks).
Het onderzoek naar de effecten van maaien en stikstof in de herfst bij Engels raaigras
voor deeerste entweede oogst enveldbeemd-en roodzwenkgras voor detweede oogst
zalmeteeneindverslagworden afgerond.

Voedergewassen
29.

Opbrengst enkwaliteitsverloopvannieuwerastypensnijmaïstijdens
derijpingsfase

96.6.23

D.A.vanderSchans
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Opwelk tijdstip tijdens de afrijping van snijmaïs de beste kwaliteit ruwvoer verkregen kan
wordenverschilt vanjaar totjaar. Deinvloedvanweersomstandigheden enraseigenschappen op opbrengst- en kwaliteitsverloop zijn gedurende drie jaar, 1987, 1988 en 1989 op
twee lokaties, ROC Cranendonck en ROC Heino, onderzocht. Op elke lokatie werd voor
twee rassen,Sonia enAscot,die optweetijdstippenwarengezaaid het produktie enkwaliteitsverloop tijdens de afrijping bepaald. In samenwerking met het Proefstation voor de
Rundveehouderijwerdentevensdeinkuilverliezen bepaald.In1991zullendegegevensvan
ditonderzoektoteenverslagwordenverwerkt.

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-envruchtgewassen
30.

Invloedvanweersomstandigheden ronddeoogstenvanhandlingop
dehoudbaarheidvangroentegewassen

nieuw68.7.01

J.deKraker
Inhetafgelopenseizoenisdenadrukgelegdophetgewasspinazie.In1991zalvooralgelet
worden op de invloed van weersomstandigheden op de produktkwaliteit, met name opde
turgorcentie bij de oogst, in relatie tot de houdbaarheid. Prei zal als toetsgewasfungeren.
Daarnaast zal ook bezien worden of bolrot bij ijsbergsla hierdoor verklaard c.q.voorkomen
kanworden.
31.

Bewaringwinterprei

66.7.05

J.deKraker, G.vanKruistum
Een regelmatige aanbieding in de winter en ook een verlenging van het seizoen zou bij
kunnen dragen aan een betere afzet op langere termijn. De mogelijkheden daartoe zijn
aanwezigdoor de preionder noggunstige omstandigheden wat betreft weersituatie engewasontwikkeling teoogsten entijdelijk opte slaan.Nasnelle inkoeling isbewaring bij -1°C
goed mogelijk. Soms valt het resultaat echter ergtegen. De indruk bestaat dat devochtigheidof mogelijk devochtspanning vanhetgewasbijdeoogst bepalend isvoor hetbewaarresultaat.HetophetPAGVuittevoerenonderzoekzalzichopdezeinvloed toespitsen.
32.

Invloedvanstikstofbemestingopbladvlekkenziektenbijprei

66.3.06

J.deKraker, H.C.H. Pijnenburg
Deziektedruk en de inzet van fungiciden bij de teelt van prei is hoog.Vermoed wordt dat
door eenaangepaste stikstofbemesting hetgewas mindergevoelig isvoor bladvlekkenziekten. Op ROC Noord-Brabant zal een proef worden aangelegd waarbij de giften 60% en
120% van het bestaande stikstofbemestingsadviesniveau bedragen en waarbij een object
volgenshetnieuweNBS(stikstof bijmestsysteem) isopgenomen.
33.
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Bestrijdingbladvlekkenziekteninprei

34.3.13

ft Meier, H.C.H. Pijnenburg, J.Jeurissen, J.deKraker
Het gewas prei kan door een aantal schimmels (Phytophtora, Alternaria, Gladosporium,
Leptotrochila, Puccinia) worden aangetast. De aantasting wordt zichtbaar door een scala
van bladvlekken, die de kwaliteit van het gewas ongunstig beïnvloeden. Op de ROC's te
Breda en Meterik wordt onderzocht welke bestrijdingsmiddelen en/of teeltmaatregelen het
meest effectief zijnenopwelketijdstippenzetoegepast moetenwordenomdepreizooptimaalmogelijktebeschermentegendediverseschimmels.
- papiervlekkenziekte (Phytophtoraporri);afdekkenvandegrondmetbodembedekkers (zie
ookproject99.4.15)
- roest(Pucciniaallii);fungicide+juistespuittijdstip
- purpervlekkenziekte (Alternariaporri);fungicide+juistespuittijdstip
- fluweelvlekkenziekte(Gladosporiumallii-porri);fungicide+juistespuittijdstip
- zwartestrepenziekte(Leptotrochilaporri);afdekkenvandegrond+fungicide
34.

Bestrijdingbolrotenrandinijssla

KW

H.W.G. Floot
In een veldproef op ROC Kollumerwaard zal bekeken worden hoe door teeltmaatregelen
risico'svanhetoptredenvanrandenbolrotbeperktkunnenworden.
35.

Oorzakenenbestrijdingvanhet'wit'inspinazie

70.2.02

J.T.K. Poll
Uit kasproeven isgeblekendat 'wit' inspinazie veroorzaakt kanwordendoor schraal(koud
endroog)weeren/ofmistmeteenzeerlage pH.
Hetisechternietmogelijkomexactdezelfdeweersomstandigheden indekasnatebootsen
zoalsdiezichindeopenluchtkunnen voordoen.
Alvorens verder veldonderzoek te doenzal eventueelonderzoek door het IPO naarmilieuaspectenafgewachtworden.
36.

Onderzoek naarfactorenenprocessendiedeproduktieenkwaliteit
vanwitlof beïnvloeden

73.2.13

G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer, H.C.H. Pijnenburg, H.P. Versluis, P. Geelen
Vervolgonderzoek is noodzakelijk omhet gewasgroeimodel voor witlof tetoetsen entevervolmaken,waarbijhetvanbelang isderolvanhetelement stikstof eveneens modelmatigte
kunnenbenaderen.
Getracht zalworden dit in samenwerking metdevakgroep TPEvan de LUWterealiseren.
Bijdetrekwordtdenadrukgelegdomopbasisvandeverkregengegevenseennieuwpraktijkadvies voor de voeding op te stellen, dit in samenwerking met de ROC's te Breda en
Westmaas.
Op het CABOwordt in het kader van dit samenwerkingsproject, chemisch-fysiologischonderzoek uitgevoerd naarde redistributie vanbestanddelen vandewitlofwortel endemorfogenese engroei vande krop. Depraktische toetsingvan dit onderzoek vindt plaats ophet
PAGV.
Op ROC Wijnandsrade wordt tevens een N-bemestingsproef uitgevoerd om het effect van
stikstofbemestingbijdewortelteeltopdelössgrondtebestuderen.
17

37.

Onderzoekgerichtophetvoorkomenenhetbestrijdenvannatrotin
witlof

73.3.15

G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer, T. Enserink, H.P. Versluis
Doorveldonderzoek opde ROC'ste Creil enWestmaas is door regelmatige bemonstering
de N-huishouding van bodemengewasbestudeerd in relatietot hetoptredenvanbacterieaantasting.
Tijdensdebewaringentrek isonderzocht of door diversebehandelingende aantastingkan
wordenbeperkt.
Ditprojectwordt inhaarhuidigevormmeteenverslagafgesloten.
38. Onderzoekgerichtophetvoorkomenvanlagetemperatuurbederfbij
witlof
73.2.16
G.vanKruistum, A.R. Biesheuvel, H.H.H. Titulaer, R.vandenBroek, P. Geelen
Ditrecentekwaliteitsprobleembijwitlof lijktverbandtehoudenmetdeK/Ca-verhouding inde
wortel. Middels veldproeven op de ROC's Wijnandsrade en Zwaagdijk en regelmatige bemonstering,wordt de K- en Ca-huishouding van bodem en gewas bestudeerd. Nagegaan
wordt in hoeverre door aanpassing van de voorraadbemesting, de K/Ca-verhouding kan
wordengemanipuleerd.
Naafloopvandetrekwordendekroppengetoetstophetoptredenvanlagetemperatuurbederf.
39.

OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofop
hetveldtevoorkomen

34.3.06

R. Meier, G.vanKruistum
Onderzochtwordtof het mogelijk iseenSclerotinia-aantasting vanwitlof ophetveldtevoorkomen,zodat er zowel inde bewaring alsbijdetrek vande kroppengeen rotting meerzal
optreden tengevolge van deze schimmel. Dit jaar zal besteed worden aan evaluatie van
reedsuitgevoerdonderzoek enbezinningopverderonderzoekdat aansluit ophettestarten
IPO-project"biologischebestrijdingvanSclerotiniasclerotiorum".

Koolgewassen
40.

Onderzoek naardeinvloedvanstikstofbemestingopopbrengsten
kwaliteit bijdiversespruitkoolrassen

83.2.51WS

H.P. Versluis
HeteffectvandedelingvandeN-giftentijdstipvandelenopdeopbrengst endekwaliteitbij
late spruitkool wordt te Westmaas onderzocht. De gevoeligheid voor vorst is hierbij een
belangrijkonderzoeksaspect.
41.
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Bladvlekkenziekte inkool

34.3.12

R. Meier, H.W.G. Floot, H.P Versluis, A.PEveraarts, C.P deMoei
Onderzoek wordt verricht naarde effectiviteit vanfungiciden ende meest gunstigetoepassingstechniek. Tevenswordtonderzocht of ereenrelatie bestaattussen relatief gemakkelijk
temetenklimaat-parameters (T.enR.V.) enhetoptredenvan ziekten.
- witteroest(AlbugoCandida)
- Pyrenopezizabrassicae
Onderzoekwordtverricht naar heteffect vanonderploegenvaneenzwaar metMycosphaerellabesmet sluitkoolgewasopeenvolgteelt vansluitkool.Ditisinvergelijking meteensluitkoolteelt opeenschoonperceel.Tevenswordtonderzoek verricht naardevergelijking bladrot en relatieve luchtvochtigheidsbepaling voor het voorspellen van het meest gunstige bestrijdingstijdstip. In een veldproef zal getracht worden een kunstmatige infectie van witte
roest (Albugo Candida) aante brengen enzal bij succes het verloop van de ziekte worden
gevolgd.
42.

C.A.-bewaringvanspruitkoolrassen

WG

C.T. Enserink
Vandehuidige spruitkoolrassen isnogweinigbekendoverdegeschiktheidvoorC.A.-bewaring. Onderzocht wordt hoede verschillende rassenzichgedragen onder C.A.-condities en
ofereeneenvoudige methodeisomdittetoetsenbijdetoekomstigerassen.

Bol-,wortel-enknolgewassen
43.

Hetvoorkomenvaninkapselenvanpotgrondbijgebruikvankluitplantenbijknolselderij

62.4.06

M.H.Zwart-Roodzant, JA. Schoneveld
Indegroenteteelt iseenontwikkeling gaande naar automatisch uitplanten. Knolselderijzou
daarvoor goed geschikt zijn, maar in het verleden is gebleken dat de grond van het kluitplantje wordt ingekapseld,wat problemengeeft bijdeverwerkende industrie. In1991zalin
een proef te Lelystad gekeken worden of door het wijzigen van de opkweekmethode een
zodanigeconstructiegevondenkanwordendatdekluitnietingekapseldwordt.
44.

Bewaarbaarheidknolselderij

WS

H.P. Versluisi.s.m. IPO
Tijdens de bewaring van knolselderij doen zichveel problemen met rot voor. Hierbij speelt
met name Sclerotinia een rol.Tijdens de bewaring zal de antagonistische werking vande
schimmel ConiothyriumminetausopSclerotiniaworden getoetst. Deknollen zullenvaneen
aantalverschillendepercelenworden verzameld.
45.

Zwart inkroten

57.3.04

M.H.Zwart-Roodzant, R. Meier, JA. Schoneveld
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Zwart is een van de grootste problemen bij kroten. Het veroorzaakt een donkere verkleuring
van het weefsel van de kroot en onder de schil. De kwaliteit wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Bijdeverwerking voorconserven veroorzaakt zwart eenverlies aan grondstoffen en
veel extra arbeidskosten. In 1991 ligtdit project tijdelijk stil.
46.

Vergelijkenvande kwaliteit vanfijne peenbijbewaring op het veldof
inde natte koeling

58.6.06

J.A. Schoneveld, J.Jeurissen,A. Embrechts
De kwaliteit van peen in de onderdekkersteelt gaat in de loop van het seizoen achteruit. In
dit onderzoek is nagegaan of dit door middel van een andere bewaarmethode verholpen kan
worden. De peen van het type Amsterdamse bak is periodiek geoogst, ingezet en beoordeeld, waarbij enkele rassen en wel of niet spoelen werden betrokken. De op deze wijze
bewaarde peen werd vergeleken met op het veld onder stro bewaarde peen. In 1991 wordt
het project afgesloten met verslaglegging.
47.

Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheden en-verdeling op opbrengst,
sortering- enkwaliteitsverloop bijpeen

58.4.04

J.A. Schoneveld, M.H.Zwart-Roodzant
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en
de sortering onder invloed van verschil ingroeiduur, groeisnelheid en standdichtheid bij alle
typen peen.In1991zullen degegevens uit 1985t/m 1989worden bewerkt engeanalyseerd.
Getracht zal worden hiermee een groeimodel te formuleren waarbij onder verschillende
groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze
kanworden voorkomen dat er steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij
zich wijzigende omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de
sorteringen, nieuwe rassen.
48.

Invloed van hetvochtregimeop het optredenvanschurft inpeen

58.3.07

J.A. Schoneveld
In de droge zomer van 1986 trad veel schurft op in de peen. In een pottenproef en in een
veldproef is getracht het verschijnsel op te roepen door verschillende vochtregimes aan te
houden, verdeeld in de tijd. Op grond van de resultaten kan een beter beregeningsadvies
worden gebaseerd. Ditproject wordt in 1991 afgesloten met verslaglegging.
49.

Tarrering enkwaliteitsvaststelling vanpartijenuienbij levering af land
en uitde bewaring

65.7.08

A.L. Nelis,L Hoekstra
Na vier jaar onderzoek op de ROC's De Kandelaar ende Rusthoeve wordt het project afgesloten. In1991zullende resultaten ineenafrondendverslagwordenweergegeven.
50.

20

Onderzoek naarventilatieregimes,ventilatiecapaciteiten enautomatische besturingvan bewaaromstandigheden bijzaaiuien

65.6.07

A.L.Nelis, L Hoekstra
Inde uienbewaarplaatsen vande SNUIFzijn indeafgelopendriejaarvijf bewaarmethoden
metelkaarvergeleken.Hetdoelvandit onderzoek was het nagaanwatde bestedroogtemperatuur is omvrij groene uientedrogen,welke ventilatiecapaciteit nodig is voor eenoptimaledrogingenbewaringenopwelkewijzeeenvolautomatische besturingvantemperatuur
en luchtvochtigheid bij de bewaring van uien mogelijk is. Van de vijf methoden worden er
drie inhetvervolgonderzoek meegenomen.Naastdezedrieobjectenwordt eenbewaarmethode meteenluchtbevochtiger inhetonderzoek betrokken.Vandedrievoorgaandeonderzoeksjarenkomterin1991eenafrondendverslag.
51.

Onderzoekinzaaiuiennaardemogelijkhedentot reductievan MHdoseringd.m.v.toevoegingvaneenhulpstof

65.4.09

A.L.Nelis, L Hoekstra
Hetdoelvandezeproef ishetnagaanvandemogelijkheidofdoortoevoegingvanhulpstoffende dosering van maleïne hydrazide kanworden verlaagd zonder dat aan het effect afbreuk wordt gedaan. In één of meerdere veldproeven zullen bespuitingen worden uitgevoerd met verschillende doseringen maleïne hydrazide, al dan niet met toevoeging van
hulpstoffen.
52.

Onderzoek naardemogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprot inuien

65.3.13

C.L.M, deVisser, R. Meier
Inhetkadervanditprojectzalin1991waarschijnlijk eenveldproefwordenuitgevoerd,waarbijde invloedvantijdstip van (kunstmatige) injectie met Botrytis aclada,van eenbespuiting
met eenfungicide envaneenvelddroogperiodeop hetoptredenvan koprot wordenonderzocht. Tevenswordt bekeken of er eenverband bestaat tussen enerzijds de aantoonbaarheidvande schimmel in het uienloof gedurende het seizoen en anderzijds de ziekte inde
bewaring,omeenhandvatteverkrijgenvoordevoorspellingvankoprot.
53.

Kwaliteitsverbeteringzaaiuiendoorteeltopruggen

KW

H.W.G. Floot
De kwaliteit van zaaiuien laat de afgelopenjaren veelte wensen over. Deteelt op ruggen
kan hierwellicht verbetering inbrengen.Menkandandroger eengrove uitelen entevens
de kosten drukken door met eigen mechanisatie te werken en de onkruidbestrijding door
rijenbespuiting uit te voeren. Nagegaan wordt een vergelijking van de teelt op bedden en
ruggenmetverschillendezaaizaadhoeveelheden.Proefplaats ROCKollumerwaard.
54.

Verbeteringvandekwaliteitvanzaaiuien

65.4.53BEM

K. Hindriks
Vergelijking van enkele voorvruchten en teeltmethoden (bemesting, onkruidbestrijding) gerichtopmaximalekwaliteittenopzichtevangangbareteeltmethode.
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Groenteoogsten peulvruchten
55.

Verbeteringvandehelderheidvandeopgietbijpeulvruchten

87.7.13

J.J. Neuvel(E.P.H.M. Schijvens, ATOproject3.06.05)
Bij gesteriliseerde doperwten met name in glas wordt soms hinder ondervonden van een
minder heldere opgiet nadat het produkt enigetijd isverwerkt. Daardoor is het visueel minderaantrekkelijk.
Inonderzoek dat gestart is in 1990 is nagegaan welke stoffen en factoren hierbij een rol
spelen.Metnamewordtgedachtaanhardheid(Tm),zetmeel,eiwitenbeschadiging.
Het rondzadige ras Bonette en het gekreuktzadige ras Alouette zijn op enkele tijdstippen
geoogstenverwerkt.Proefplaats: Lelystad.
Veel analyses zullen door het ATO (Agrotechnologie te Wageningen) worden uitgevoerd,
waaronderhetgebruikvancomputerbeeldanalyse.
56.

Opsporenvanfactorendiedekwaliteitsachteruitgangvanslaboonin
dena-oogstfasebeïnvloeden

J.DeKraker,J.J. Neuvel
De resultaten bijdit onderzoek waren in 1990zodanig dat dit project met een publikatie in
hetjaarboekvanhetPAGVkanwordenafgesloten.
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89.7.09

II. INVLOED VAN DE KOSTEN OPDE
PRODUKTE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgeslotenprojecten:
* Testenvaneengeventileerdekuilvoorhetlangbewarenvankroten
(M.H. Zwart-Roodzant,J.A.Schoneveld).

57.6.03

Lopendeennieuweprojecten:
57.

Onderzoeknaarbedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw
tegendeachtergrondvanlagereprijzenenstrengere randvoorwaarden

02.8.04

A.T.Krikke, vacature, S.R.M. Janssens (LEI)
De inkomensmogelijkheden voor akkerbouwbedrijven zijn afgenomen;de bedrijfsresultaten
staan onder druk. Nieuwe beperkingen en randvoorwaarden stellen in toenemende mate
grenzenaandebedrijfsvoering.Samenmethet LEIzaleenoptimalisatiemodelwordenontwikkeld. Hiermee kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden op bedrijfsniveau wordenaangegeven en kan snel worden ingespeeld op actuele vragen vanuit het bedrijfsleven en het
beleid.
Een aantal onderdelen is reeds uitgewerkt (o.a. vruchtwisselingsproblematiek). Inde loop
van1991komtdeeerstevolledigeversiegereed.
58.

Onderzoeknaarperspectievenvanakkerbouwbedrijven inhetNoordelijkkleigebied

nieuw02.8.05

A.T.Krikke, vacature
De akkerbouwbedrijven worden geconfronteerd met sterke prijsdalingen voor marktordeningsgewassen enmettoenemende beperkingenvanuit de maatschappij. Dit noodzaakttot
voortdurende aanpassingvandebedrijfsvoering.
Het optimalisatiemodel dat bij project 02.8.04wordt ontwikkeld vormt de basis voor deperspectievenstudie voor het Noordelijk Kleigebied die wordt uitgevoerd samen met de Dienst
LandbouwVoorlichtingenhetConsulentschapvoordeLandbouw.
59.

Economischeperspectievenvangeïntegreerdeakkerbouw;synthese
van10jaarOBS

01.8.19

Vacature, S.R.M. Janssens (LEI), EG. Wijnands
Hetbedrijfseconomisch onderzoek metbetrekkingtot hetonderzoekophetproefbedrijf OBS
bestaatuit2delen:
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- eenevaluatie vande inafgelopen 10jaar behaalde resultaten;
- een perspectievenstudie naar de consequenties van geïntegreerde akkerbouw voor verschillende bedrijfsgroottes. Vanuit de resultaten van het proefbedrijf OBS zullen komend
jaar, via een modelstudie, de consequenties voor arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting en de daarmee samenhangende economische resultaten worden nagegaan.
Getracht wordt om in 1991zowel de evaluatie alsde perspectievenstudie afte ronden.
60.

Ontwikkeling vaneenbeslissingsondersteunend modelvoor investeringsplanning en -selectie

nieuw 08.5.14

H.B. Schoorlemmer, A.T.Krikke
Om het inkomen op peil te houden zullen de dalende opbrengsten moeten worden gecompenseerd door lagere kosten. Eenverbetering van het investeringsbeleid kan mogelijk leiden
tot een reductie van de jaarkosten van duurzame produktiemiddelen. Hiertoe zal op basis
van een literatuuronderzoek een informatiemodel worden gemaakt voor de afweging van
verschillende soorten investeringsalternatieven. Op basis hiervan zal een eerste versie van
eencomputermodel wordenontwikkeld dat inde praktijk zalworden getest.
61.

Onderzoek naarde bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen indeteelt enbewaring vanvollegrondsgroenten

01.8.18

C.F.G. Kramer,Cl. Dekker
Afgelopen jaar is in het kader van dit project met name aandacht besteed aan de economische aspecten van bewaren en de economische aspecten van substraatteelt bij augurken.
Deze beide onderwerpen zullen in 1991worden afgerond. Daarnaast zal in het kadervandit
project de nodige aandacht besteed moeten worden aan de hoofdstukken organisatie en
economie vande nieuw uitte brengenteelthandleidingen van vollegrondsgroentegewassen.
62.

Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven

02.8.03

C.F.G. Kramer,Cl. Dekker, R.F.I. vanHimste
De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven worden op dit moment o.a. gekenmerkt
door een geringe gemiddelde bedrijfsgrootte, een slechte verkaveling, een gemiddeld lage
rendabiliteit en een grote diversiteit aan (regio-specifieke) bedrijfstypen. Achtergrond van
deze studie is het zoeken naar (nieuwe) potentiële mogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven. In 1991 zal de in 1990 opgestarte verkenning worden afgesloten in hoeverre met
behulp van te ontwikkelen (regio-specifieke) bedrijfsmodellen een beter inzicht kan worden
verkregen indepotentiële mogelijkheden.
63.

Economische perspectievenvangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

01.8.21

C.F.G. Kramer, Cl. Dekker
Binnen de sectie bedrijfssystemenonderzoek van de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband van het PAGV is het onderzoek naar de ontwikkeling /vergelijking van meerde24

rebedrijfssystemen van start gegaan.Omzosnel mogelijk het economischperspectief van
nieuwe ontwikkelingen resp. onderzoeksresultaten op dit gebied te kunnen inschatten zal
het komendejaar aandachtworden besteedaandeopzet enhet doorrekenenvanbedrijfsmodellenopbasisvandeindeproevenopgenomengewas-enrotatiekeuze.
64.

Economischeperspectievenvanbiologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt

03.8.13

Cl. Dekker, C.F.G. Kramer
Insamenwerking met het LEIzalonderzoek worden verricht naar de bedrijfsvoering ende
bedrijfsresultaten van BD/EKO-vollegrondsgroentebedrijven. Hiertoe wordt een beperkt
aantalvandezebedrijvendoor het LEIinadministratie genomen.Bijdestart vanditonderzoek zalaandacht worden besteed aandeselectie vande bedrijvenwelke als studiebedrijf
inhetonderzoekzullenparticiperen.Verderzullenaanvullendopdedataverzamelingvande
LEI-boekhoudinggegevensm.b.t.defysiekeinputenoutputwordenverzameld.
Dedaadwerkelijke uitvoeringvanditproject isafhankelijkvanadditionelefinancieringomde
studiebedrijvenbijhetLEIinadministratietekrijgen.
65.

Bedrijfskundige aspectenvanverderemechanisatiebijdeteeltvan
vollegrondsgroenten

nieuw03.5.14

C.F.G. Kramer, Cl. Dekker
Dearbeidsvoorziening endekostenvanarbeidvormeneentoenemendknelpunt bijdeteelt
van met name de arbeidsintensieve vollegrondsgroenten. Oplossingen voor dit knelpunt
worden gezocht in verdere mechanisatie en/of aanpassing van toegepaste teeltsystemen.
Doel van dit project is de bedrijfskundige consequenties van deze ontwikkelingen na te
gaan. Ditopbasisvanteverzamelengegevenst.a.v investeringen,kostenenarbeidinrelatietot eventuele meeropbrengstenen/of besparingen.In1991zalaandachtwordenbesteed
aan:
- sorterenvanwitlofwortelen,
- arbeidt.b.v.groeneaspergeteelt,
- oogstbandsystemen.
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III. VRUCHTWISSELING ENBODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten:
* Grondontsmettingtegenbietecysteaaltje opzware zavel (H.P.Versluis
i.s.m. 1RS)

16.3.52 WS

* Rhizoctoniabestrijding indefabrieksaardappelteelt (J.K. Ridder, K.H.Wijnholds)

54.3.24

Lopende en nieuwe projecten

Vruchtwisseling
66.

Onderzoek naaronderlinge relatie enbeïnvloeding vangewassen

28.4.01

J.G. Lamers
In 1991 zal de verslaglegging van ruim 25 jaar bouwplannenonderzoek op De Schreef voltooidworden.
67.

Vruchtwisselingsonderzoek inverband metbouwplanvernauwing

28.4.50 WS/KW

HP. Versluis, H.W.G.Floot,J.Lamers
Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn
in 1976op ROC Westmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om
de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op de langere termijn, na te gaan. In deze
proeven zijn deels met grondontsmetting 2, 3 en 4-jarige rotaties vergeleken waarbij per
rotatie diverse aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond,
plantenziekten, onkruiden, stikstofreactie werden bestudeerd (i.s.m. PAGV, IB, PD). Nu na
12 jaar de rotaties minimaal 3 cycli hebben doorlopen zijn de proeven afgesloten. In 1991
zullende vele resultaten verderworden bewerkt enineindrapporten worden samengevat.
68.

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

nieuw 28.4.58 KP/KB

K.H. Wijnholds insamenwerkingmet HLB, PAGV
Een mogelijke beperking van grondontsmetting heeft niet alleen gevolgen voor het optreden
van aardappelcysteaaltjes in het fabrieksaardappelgebied maar ook voor het optreden van
andere aaltjes die nu door de grondontsmetting weinig kansen kregen. De vruchtopvolging
krijgt dan een belangrijke betekenis. In een tweetal vruchtwisselingsproeven (ROC 't Kompas en ROC Kooyenburg) worden verschillende systemen van vruchtopvolging vergeleken
met betrekking tot de aaltjespopulaties, de bodemgezondheid, de opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid. In de proeven worden 5 rotaties bij verschillende intensiteiten van
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grondontsmetting vergeleken. Diverse instellingen (HLB, PAGV, CABO) verrichten deelonderzoekenwerkensamenineenbegeleidingsgroep.
HetoudeproefveldAGM600wordtafgeslotenmetverslaglegging(28.4.53AGM).
69.

Onderzoekvanhetvoorvruchteffect vanpeulvruchtenvooraardappelen

28.4.57

J.G. Lamers, J.G.N. Wander, H.P. Versluis, J. Alblas
Heteffect vanvlinderbloemigenop aardappelen envice-versa werd indiversevruchtwisselingsproevenonderzocht.VooralderolvanVerticilliumdahliaebijdezeinteractiewerdnagegaan. In de afbouwfase van de vruchtwisselingsproef te Westmaas werden aardappelen
geteeldnaalof nietpeulvruchtenindiversebouwplannen.Zoookwordenaardappelenin de
proef PAGV450 na6gewassen incontinuteelt verbouwd.Tevensonderzoek op Rusthoeve
waarbij circa 15 percelen aardappelen na erwt en na tarwe werden vergeleken. In 1991
wordthetonderzoekafgeslotenmeteeneindverslag.
70.

Verbeteringvandebodemgezondheidendebodemvruchtbaarheid
doortoepassingvanbraak

28.4.14

J.G. Lamers, J.Roosjen, K.H. Wijnholds
Na2jaar veld- enkasonderzoek wordende mogelijkhedenomineenbraakjaar Meloidogynehaplatebestrijdenopeenrijgezet.Op'tKompaswordt heteffect vanbraakinplaatsvan
granen/peulvruchten op de opbrengst vanfabrieksaardappelen nagegaan. Zo mogelijk zal
eenaangepaststikstofbemestingsadvieswordenopgesteld.
71.

Onderzoeknaardeonderlingerelatiestussengewassenopakkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt

28.4.06

Th. Huiskamp
Ditonderzoekzalin1991d.m.v.eeneindverslagwordenafgerond.
72.

Onderzoeknaardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten

28.4.09

Th. HuiskampenJ.G. Lamers
Develdproef isin1990afgesloten.Ditjaarzullennogenkelepotproefjes wordenuitgevoerd
om meer informatie te verzamelen over de oorzaken vangeconstateerde opbrengstdervingen in het veld. Verder wordt eenbegingemaakt metde verslaglegging van dit meerjarige
onderzoek.
73.

Zelfverdraagzaamheidvanwintertarwerassen

EH

H.W.G. Floot
Bij continuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt toegepast, zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met betrekking tot de
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zelfverdraagzaamheid. Dit zal op Ebelsheerd in een proef worden onderzocht waarbij naast
continuteelt vanenkele rassenook afwisseling van rasof gewaswordt opgenomen.
74.

Onderzoek naarde effecten vanteelt- encultuumaatregelenop
(vruchtwisselings)problemeninde intensieve vollegrondsgroenteteelt

28.4.12

Th.Huiskamp,H.C.H.Pijnenburg
De veldproef met sla op ROC Noord-Brabant, waar in een continu teelt sla het effect van
oogstrestverwijdering en preventieve bespuitingen op het voorkomen van smet wordt bestudeerd, krijgt in 1991 eenvervolg.Vorigjaar isaande behandelingen eenobject toegevoegd,
te weten het behandelen van oogstresten met een infraroodbrander. Op twee lokaties worden de proefplekken in bloemkool nog een jaar gevolgd. Doel hiervan is een indruk te krijgenvandeziektedruk door bodemgebonden schimmels.
75.

Samenstelling van een kennisoverzicht overvruchtwisseling bijvollegrondsgroenten

nieuw 28.4.15

Th. Huiskamp
Een en ander betreft een deskstudy met als doel (alle) bekende vruchtwisselingsgegevens
van vollegrondsgroenten, waaronder voorvrucht-navrucht-effecten, teeltfrequentie-effecten
en pathogenen, op de rij te zetten. De resultaten kunnen mede van belang zijn voor de geintegreerde groenteteelt. Afhankelijk van de tijd zal in de loop van 1991 met dit project gestartworden.
76.

Vaststellenvan effecten van intensieve bouwplannen in het westen
van de NOPopde bodemstructuur ende oogstzekerheid vangewassen

28.4.56 WG

A.H.J. Rops,J.G.Lamers,J.Alblas
De indruk bestaat dat in het westen van de Noordoostpolder door de intensieve bouwplannen de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Een achteruitgang van de bodemstructuur
en het optreden van ziekte-aantastingen en/of nog andere onbekende andere oorzaken
zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om hierin meer inzicht te krijgen, is in 1986 in samenwerking met het Staringcentrum, LBO en het PAGV eenonderzoek gestart. Indit onderzoek worden meer en minder intensieve bouwplannen met elkaar vergeleken. Verschillende
belangrijke aspecten van de teelt, water- en luchthuishouding e.d. worden nauwlettend gevolgd. Ook zullen naeen aantaljarende bedrijfseconomische resultatenworden berekend.
Gezien de bevindingen tot op dit moment zal na het zesde jaar (1992) de vruchtopvolging
moeten worden aangepast. Met de betrokken instellingen zal hierover in het oogstjaar 1991
vangedachte wordengewisseld.
77.

Alternatieven voor eengrondontsmettingtegenvrijlevende aaltjes

nieuw WG

A.H.J. Rops, C.T.Enserink,K.Hindriks (PAGV, IPO)
In verband met de discussie over het gebruik van grondontsmettingsmiddelen wordt op de
lichte zavelgronden inde Noordoostpolder de behoefte steeds groter een alternatief te hebbenvoor debestrijding van het vrijlevende aaltje (Trichodorus teres).
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Omdat inde praktijk goedeervaringenopgedaanzijn metde aanwending vandrogekippemestvlakvoorhetzaaienvandegewassenzalditeenonderdeelzijnvanhetonderzoekdat
op De Waag zal worden gestart. Verder zal worden nagegaan of bepaalde groenbemestingsgewassen perspectieven kunnen bieden bij de bestrijding van het vrijlevende aaltje.
(Overlegwordtnoggevoerdoverdeopzetvanhetonderzoek.)
Opde Prof.van Bemmelenhoevewordttevens het effect van intensieve grondbewerking in
eenbraakjaar incombinatie metnamenengroenbemestingnagegaan.
78.

Vruchtwisselingsproblemenbijsnijmaïs

96.4.22

W. vanDijk, J.G. Lamers, H.Everts(PR),T. BaanHofman(CABO)
Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke aanwijzingen
dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden en bodemverdichting,
aanzienlijke opbrengstderving kangeven.Hierbij speelt het optreden van wortelverbruining
(schimmelaantasting) eenrol,zoalseenbemonsteringopvelepercelenin1986heeftbevestigd.Sinds 1987wordt erdoor het PAGVinsamenwerking methet PR,CABOenLUonderzoek verricht in hoeverre negatieve effecten als gevolg van continuteelt van maïs kunnen
worden voorkomen door wisselbouw (maïs/gras). Uit de resultaten van de afgelopen jaren
bleek,dat maïsverbouwd naeenaantaljarengrastot eenopbrengstderving leiddevan3à
4%. Dit kon niet inallejaren in verband gebracht worden met mate vanwortelverbruining.
Ronddezeproblematiek iseenwerkgroep(PAGV,PR,CABO,IPO,LU, CRZ)geformeerd.

Bodempathogenen
79.

Onderzoeknaardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge

32.4.07

Th. Hulskamp, J.T.K. Poll
Inhetkadervanhetsamenwerkingsproject aspergeherinplantproblemenmetLU,RIKILTen
ROC Noord-Limburg zullen van PAGV-zijde wederom enkele potproeven worden uitgevoerd. Doelvandezeproeven is nategaanof het mogelijk isaande handvaneengrondtoetstevoorspellenofeenbepaaldperceelaldannietgeschikt isvoorherinplant metasperge.
80.

Onderzoeknaarhetverschijnselcavityspotinpeen

32.3.06

Th. Hulskamp, J.Schoneveld, R. Meier
Aangezien het onderzoek momenteel geen perspectiefvolle ingangen biedt, zal dit project
wordenafgerondmiddelsverslagleggingvandeverzameldeproefveldresultaten.
81.

Bestuderingvandefactorendiedesymptoomexpressie en ontwikkelingvanRhizomanieinhetveldbeïnvloeden

34.3.11

LW. Ebbers
HetRhizomanie-onderzoek zalin1991gerichtzijnopdemogelijkheidvanextensiveringvan
degrondmonstermethode, met het oogop verlaging vande kosten. Omte wetenwelkbesmettingsniveau nog aantoonbaar dient te zijn, zalde schaderelatie van zowel vatbare als
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resistente rassen worden onderzocht. Verder zullen verspreidingspatronen wordenvastgesteldomhetbemonsteringsgridtekunnenoptimaliseren.
Gezocht wordt naar nog andere methoden om het besmettingsniveau te kunnenbeoordelen, zoals een plantbemonsteringsmethode. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met
het1RS endesuikerindustrie.
82.

Debeheersingvanhetaardapppelcysteaaltje inhetbouwplan

33.3.10

L.P.G. Molendijk
Inditprojectwordtmiddelsveld-,laboratorium-enkasproevenaandiverseaspectenvanhet
aardappelcysteaaltje (ACA)gewerkt.
Elementenzijn:
- Bestrijding vanbesmettingshaarden door deteelt vanaardappel als "lokgewas" enanderevangplanten.
- Mogelijkheden van vroege detectie.Tenbehoeve vandit onderzoek wordt geparticipeerd
ineensamenwerkingsverband van IPO,PAGV,HLB,NAKenPD.Gezamenlijkwordenin
Friesland, Zeeland en de Veenkoloniën een aantal parameters betreffende de vorm en
verdeling vanAM-besmetting vastgelegd. Deze parameters dienen als basis voor rekenmodellen waarmee de optimale bemonsteringshoeveelheden en -patronen kunnenworden berekend,wanneer een AM-besmetting bij een bepaalde grootte met een bepaalde
zekerheiddienttewordenopgespoord.
- EffectvanACA-resistenteconsumptierassenopdepopulatieontwikkeling.
- TolerantieeigenschappenvanACA-resistenteconsumptierassen.
83.

Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannenmetdicotylegewassen

33.3.07

L.P.G. Molendijk
Denadruk ligt bijdit project ophetverkrijgenvaninzicht inhetpopulatieverloop vanMeloidogyne hapla(Noordelijkwortelknobbelaaltje) gedurendedegewasloze periode,hetontwikkelenvanbetrouwbare meetmethodenter bepalingvan het besmettingsniveau enuiteindelijkeschade.
Opvijf besmette percelenwordt het populatieverloop van het Noordelijk wortelknobbelaaltje
gedurendedewintergevolgd.Debiotoetsresultatenwordengerelateerdaandeinhetgewas
vastgestelde schade. Inhet kadervanhetonderzoeksprogramma Meerjarenplan Gewasbescherming zal via extra laboratoriumondersteuning meer aandacht aan dit project worden
besteed.
84.

Rhizoctonia-bestrijding inconsumptie-aardappelendoormiddelvan
knolbehandeling

K. Hindriks
Bepalen van de bruikbaarheid voor de praktijk van de norm die gehanteerd wordt om te
bepalenof knolbehandeling bijconsumptie-aardappelen rendabel is. Deze normis niet duidelijk bepaald door onderzoek, maar afgeleid uit diverse andere proeven. De gehanteerde
normis25%vandeknollenlichtbezetmetSclerotien(index8,3).
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85.

Effectvanbewortelingophetinstandhoudenvandestructuurvande
ondergrond

21.4.02

J.Alblas, D.A. vanderSchans
Dezware mechanisatie leidt bijcontinu maïsteelttot dichterwordenvandeondergrond.Nu
gebleken isdat het losmakenvandichteondergronden slechtstijdelijk effect heeft bijgelijkblijvende mechanisatie, richt zichdevraagopde bijdrage diegewassen kunnen leverenbij
het instandhoudenvanlosgemaaktegrond.Opeenlosgemaakte enkeerdgrondteWesterhovenzijngedurendetweejaarzes (voeder)gewassen geteeld.In hetvoorjaar van 1990is
een bodemverdichting aangebracht, waarna in 1990 en 1991 maïs als toetsgewas wordt
verbouwd. Aandacht wordt geschonken aan bewortelingsintensiteit envochtvoorziening na
eenaantalvoorvruchten(SamenwerkingmetVakgroepGrondbewerkingvandeLUW).

OnderzoekHLB
86.

Epidemiologischonderzoekaardappelcysteaaltje

HLB1.1

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Ditdeelvanhetprogrammaomvatonderzoek naarhetverloopvande matevanbesmetting
vandegrondonderpraktijkomstandigheden;hetonderzoek naarverspreidingvanhet aaltje
enbemonsteringstechnieken;onderzoek naarmogelijkhedenvanbestrijdingvanaardappelopslag invruchtwisselingsverband, evenals onderzoek naar oorzaken van fluctuaties inde
effecten opde aaltjespopulatie vandeteelt van 'niet-waard'-gewassen. Ook valt onderzoek
naar bepaalde aspecten vande populatiebiologie van G. rostochiensis enG. pallidaonder
dit project. Het epidemiologisch onderzoek vraagt in 1991 en volgende jaren een hogere
onderzoeksinspanning. Dit vindt zijn oorzaak in de benodigde extra aandacht voor a. de
bedrijvenproef,b.debegeleidingvandegeïntegreerde bedrijvenenc. hetproject 'Halvering
grondontsmetting'inOverijssel,waaropeentientalbedrijven/percelenwordtgeteeldvolgens
het inHLB89-1beschrevensysteem.Ookisextratijdbegrootvooronderzoek naarvoorkomingvanaardappelopslag(1.1.4).
87.

Pathotypeonderzoekaardappelcysteaaltje

HLB 1.2

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Ditproject omvatonderzoek door middelvanlab-,kas-enveldproevennaarverschuivingin
de samenstelling vande pathotypenpopulatieonder invloedvaneenmeerof minderintensief gebruik vanresistente rassen,evenalsonderzoek naarverspreiding vandeverschillendetypenoverhetgebied.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de effecten in vruchtwisselingsverband
vandeteelt van Pa-02resistente rassen(Elles) oppercelen meteen lichte bijmengingvan
Pa-3.
88.

Chemischebestrijdingvanaardappelcysteaaltje

HLB 1.3

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Hiertoebehorenondermeerdevolgendeonderdelen:
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- Hetonderzoek naardeeffectiviteit tegen heta.c.a.vanbestaande enpotentiëlenematicidenenhunformuleringen,
- Het probleem vande versnelde afbraak, dat ookop de N.O. zand- endalgronden isgeconstateerd.
Inverband hiermee worden twee oude doseringsproeven met DD (Telone-2) enMonam
nogsteedsvoortgezet (spitinjecteur).
- Eenbelangrijk facet vande chemische bestrijdingwordt gevormd door de'methodieken'
waarmee de middelenwordentoegediend. Het onderzoek naar de methodieken vaninwerkenvangranulatenalshoofdgrondbehandeling isafgerond.Eenafrondendverslagzal
in 1991gereed komen.Inverband metdeproblematiek rondde adaptatie vraagt detoepassingstechniek vandefumigantenopnieuwaandacht (spitinjecteur). In1990/1991 wordt
inditverbandvooralaandachtbesteedaandeveiligheidvandetoepasser.
Het geheel andere dodingspatroon na een grondontsmetting met de spitinjecteur maakt
nieuw onderzoek naar de wijze van toediening van 'niet-fumiganten' (micro granulaten)
noodzakelijk.
89.

Onderzoek naardemogelijkhedenvanbiologischebestrijdingvan
aardappelcysteaaltjes

HLB

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Wordtin1990/1991normaalvoortgezet.
Ditprojectomvathetonderzoeknaar:
- deeffectenvanorganischebemesting;
- het onderzoek naarvoorkomen eneffecten van natuurlijke vijanden van G. rostochiensis
enG.pallida;
- mogelijkhedenvanbestrijdingmetvangplanten;
- wekstofonderzoek.
Onderzoek naar bestrijdingsmogelijkhedendoor het gebruik van natuurlijke wekstoffen van
waardplanten van G. rostochiensis en G. pallida. De effecten van mogelijke toepassingen
hiervanzulleninbelangrijke matewordenbepaalddoordeperiodiciteit indelokbaarheidvan
hetaaltjeendepersistentievandewekstof inde grond.
Onderzoek naarNatuurlijkevijandenenTolerantievindt normaalvoortgang.
Het huidige wekstofproject wordt eind 1990afgerond.Voortgang hangt af vandeeindresultatenvanhetlopendeproject.Perspectievenlijken gunstig.
90.

Andereaaltjesaantastingen

HLB2.1

A.Mulder, J.Roosjen, G/Veninga
DepopulatiedynamicavanMeloidogyne Haplawordt onder andere bestudeerd invruchtwisselingsverband. Hetonderzoek naarverschillen ingevoeligheid voor dit aaltje vanfabrieksaardappelrassenzalweerwordenopgenomen.Ookzalmeeraandachtnodigzijnvoorandere soortendan M. Hapla. Inhet kader vanterugdringing van het gebruik vanfumiganten is
ook nodigdat meer kennis wordt vergaard omtrent de effecten vanonder anderegroenbemestingsgewassenopanderesoortenaaltjes.
91.

Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga

32

HLB4

Hetonderzoek naarbestrijdingenvoorkomingvanRhizoctoniasolanivindtzijnvoortgangin
het project 'Groenrooien enonderdekken'. In het kader vandit project is een onderzoeker
(0,5manjaar)vanIPOgedetacheerdophetHLB(bacterie-onderzoek).
HetonderzoeknaarGangreeninhetfabrieksaardappelgebiedwordtafgesloten.
92.

Wratziekte (fysio2)

HLB4.2.2

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Deteelt van resistente rassen istot op hedende enige effectieve bestrijdingsmogelijkheid.
Echter: tussen 'resistent' en 'zeer vatbaar' zijn rassen beschikbaar die, gezien de in het
laboratorium verkregentoetsresultaten wel alsvatbaar zijn aangemerkt, dochte velde (ook
bijzwarebesmettingen) praktischgeenofweinig (kleine) wrattenvormen.Onderzoekwordt
verricht naardeeffectenvandeteeltvanresistenteenmindervatbarerassenopdebesmettingsgraad vandegrond. Ditonderzoek kan pasdangoedworden aangepakt als hetingediendeproject 'Bestrijdingenvoorkomenvanwratziekten (synchytriumendobioticum)'wordt
gehonoreerd.
93.

Vruchtwisselingsonderzoek

HLB4.7

A.Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
Op de ROC's Kooyenburg en 't Kompas zijn in 1990-1991 twee uitgebreide vruchtwisselingsproevengestart,welke doorde ROC's het HLBenanderegeïnteresseerde instellingen
innauwesamenwerkingzullenwordenuitgevoerd.
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IV. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
* Teeltonderzoek bijrogge entriticale (A. Darwinkel, K.W. Wijnholds,
P.M.T.M. Geelen).Voortzetting inproject 45.4.02

45.4.01

* Invloed vanplantgetal enoogstwijze opdeopbrengst van CornCob Mix
(J.J. Schröder)

98.0.01

* Gebruikswaarde-onderzoek hazelaars (K.H.Wijnholds)

KP

* Vergelijkendonderzoek naar het opbrengstvermogen ende opbrengstvariabiliteit bijerwten enveldbonen (D.A.vander Schans, R.D.Timmer).
* Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit vankarwij (S.Vreeke)
* Bestrijding van 'rand' bijdiverse kleine gewassen (C.A.Ph.van Wijk)
* Vermeerderingsmethode van rabarber (J.Jeurissen, C.A.Ph.vanWijk)
* Invloedvanfolieopde vervroeging,opbrengst enkwaliteit vangroentegewassen (J.T.K. Poll)

87.8.11
52.4.03
76.4.04
MV
99.4.11

Lopende en nieuwe projecten

Akkerbouw
94.

Optimalisatie vandeteelt enafzet van rogge

nieuw 43.4.02

C.Kempenaar,A. Darwinkel
De teelt van rogge kan, met name op de zand- en dalgronden, de komende jaren interessant worden gezien de te verwachten verdere daling van de graanprijzen en de relatief geringe milieubelasting van het gewas. Het huidige rogge-areaal zou kunnen uitbreiden met
tenminste 10.000 ha als gekeken wordt naar de afzetmogelijkheden bij de Nederlandse
maalindustrie. Daarbij is het van belang dat kwalitatief goede rogge (zonder schot) geleverd
wordt en dat de goede partijen als zodanig beoordeeld worden en separaat opgeslagen
worden.
Inoverleg met telers, voorlichters handel en maalindustrie zullen in het noordoostelijk zanden dalgrondgebied roggestudieclubs opgezet worden en met praktijkonderzoek ondersteund
worden. Onderzoek zal verricht worden aan factoren die de kwaliteit van rogge beïnvloeden
en kan bijdragen aan een betere valorisatie en separate opslag van partijen rogge. Tevens
zal met teeltproeven de invloedvanzaaidiepte,plantgetal, stikstofbemesting enziektebestrijdingopdeopbrengst van rogge bepaaldworden.
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Het onderzoek wordt financieel ondersteunddoor het Nederlandse Graancentrum.
95.

Perspectievenvoor agrorefinery bijwintertarwe

41.8.13

A.T.Krikke,A. Darwinkel,H.G.W. Floot
In het Oldambt is in 1989 een pilotproject agrofinery gestart t.b.v. alternatieve aanwending
van graan en stro. Indit kader is door de NEHEM een haalbaarheidsonderzoek verricht. De
PAGV-bijdrage heeft betrekkingop:
- Oogst en conservering van het gewas dat als geheel wordt gemaaid en gehakseld. Na
bewaring wordt het produkt bewerkt tot grondstof voor verdere industriële verwerking. De
bedrijfseconomische evaluatiewordt in 1991 aangevuld met enkele berekeningen.
- Toetsing van de Biospectron bemestingsadviezen die bij dit concept worden toegepast op
basis van gewasanalyses in diverse groeistadia. Op Ebelsheerd wordt in het derde en
laatste proefjaar nagegaan of dit systeem perspectieven biedt.
96.

Graszaadteelt op lichte gronden

46.4.09

G.E.L.Borm, S.Vreeke
Uitbreiding van de teelt van monocotylen is op grond van de bouwplanproblemen in het
veenkoloniale gebied wenselijk. De mogelijkheden worden onderzocht van de zaadteelt van
enkele in het gebied nog niet of nauwelijks verbouwde grassoorten. Dit gebeurt indevolgendeproeven:
- effect herfstbehandeling (maaien en stikstofbemesting) op roodzwenkgras voor de eerste
oogst (ROC Kooyenburg);
- effect herfstbehandeling opveldbeemdgrasvoor de eerste oogst (ROC Kooyenburg);
- invloed hoogte stikstofbemesting in voorjaar bij kropaar, rietzenk, timothee en beemdlangbloem (ROC 't Kompas);
- effect schoffelen bij Engels raaigras ter vervanging van de chemische onkruidbestrijding
(ROC't Kompas) (36.3.14).
97.

Onderzoek naar beperking van hetoptreden vanende schade door
vroege verbruiningsziekte inkarwij

52.3.11

A. Evenhuis, S.Vreeke
Verbruiningsziekte (Mycocentrospora) treedt vrij algemeen op in karwij en kan aanzienlijke
opbrengstderving veroorzaken. Om een verdere teeltoptimalisatie mogelijk te maken heeft
onderzoek naar het beperken c.q.bestrijden vandeze ziekte hoge prioriteit. Inhet kader van
het Nationaal karwijprogramma zal het PAGV dit probleem aanpakken. Allereerst zal een
literatuuronderzoek over de biologie van de schimmel worden uitgevoerd en worden nagegaan in hoeverre er verband bestaat tussen de herfstaantasting en de aantasting in de generatieve gewasfase:
- ontwikkelen van een biotoets in de kas op het PAGV in kleigrond, erwten en spinazie en
karwij;
- inoculatie opverschillende tijdstippen bij4karwijrassen op het PAGV;
- de invloed nagaanvan hetzaaizaadopde verbruiningsziekte (ROC Ebelsheerd);
- toetsen van verschillende gewassen als veroorzaker van de verbruiningsziekte (PAGV en
Ebelsheerd).
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98.

Vergelijking carvonproduktievandille en karwij

nieuw 52.7.12

H. vanderMheen, S. Vreekeinsamenwerking metATO
De laatste jaren zijn in het kader van het kruidenonderzoek veelbelovende resultaten met
betrekking tot de opbrengst en carvon% bij dille bereikt. Gezien het eenjarige karakter van
dille is de teelt eenvoudiger en goedkoper waardoor het een aantrekkelijk alternatief voor
karwij zou kunnen zijn. Daartoe zal samen met het ATO in een nieuw project de zaad- en
carvonopbrengst van dille en karwij worden vergeleken op 2 lokaties namelijk: PAGV-bedrijf
en ROC Ebelsheerd. Naast enkele dilleselecties worden enkele eenjarige karwijselecties en
een tweejarige karwij vergeleken waarbij het carvongehalte tijdens de afrijping wordt gevolgd. Het inhoudstoffenonderzoek van de vele zaadmonsters worden door het ATO uitgevoerd.
99.

Optimalisering vandeteelt van hennepalsgrondstof voor de papierindustrie

51.7.03

H. van der Werf (LUW), J.J. Tick,J.G. Lamers, K.H. Wijnholds (gezamenlijk project met
LUW-Landbouwplantenteelt,SIOenCABO)
In 1990 is een integraal onderzoeksprogramma "Hennep als akkerbouwgewas en alsgrondstof voor de papierindustrie" gestart waarin alle betrokken instituten, LUW en PAGV participeren. Hierin krijgt met name de verwerkingstechnologie aandacht omdat dit vooral bepalend is voor het perspectief van hennep. In dit kader zal het PAGV samen met LUW-Landbouwplantenteelt enCABOonderzoek doen over:
- optimale inpassing hennep inveenkoloniale bouwplan;
- invloedzaaitijdopdegroei en opbrengst;
- verbetering oogstzekerheid door beperking en bestrijding van Botrytis en Sclerotiniaaantasting;
- verbetering van de kwaliteit door verhoging van het bastvezeigehalte en beperking van het
ligninegehalte onder andere via het aantal envooralde homogeniteit vande planten;
- verdere ontwikkeling van de oogst- en bewaartechniek onder andere gericht op behoud
van de kwaliteit en kwantiteit van de vezelfractie (in samenwerking met LUW, IMAG en
ATO)
100. Optimalisering vandeteelt van Miscanthus alsgrondstof voor depapierindustrie enenergiewinning

nieuw51.7.04

A. Darwinkel, J.J. Tick,H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds (in samenwerking met CABO en THTwente)
Miscanthus gigantheum robustus kan door de hoge opbrengstpotentie en de geringe vatbaarheid voor bodempathogenen mogelijk een interessant gewas zijn als producent van
papiervezels en energie. De vraag is of in ons klimaat deze opbrengstpotentie benut kan
worden. Belangrijk daarbij isof de hogere drogestofproduktie perdag van dit tropisch gewas
ook hier gerealiseerd kan worden. Dit wordt door het CABO in fytotronproeven nagegaan.
Het PAGV zal zich vooral richten op de beperkte produktie gedurende de eerste jaren van
dit meerjarige gewas. Daarbij wordt onder andere de invloed van de plantdichtheid en het
plantmateriaal nagegaan. Gezien de kosten van het plantmateriaal zal ook worden gekeken
naar mogelijkheden voor gebruik van plantmateriaal/wortelstokken van "afgedragen" perce-
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len. Proefplaatsen ROC's 't Kompas en Kollumerwaard. Deverwerkingsperspectieven wordendoorTH-Twenteonderzocht.
101. Oriëntatieoppotentiële nieuweakkerbouwgewassen

52.0.04

G.E.L. Borm
Afzet- enbouwplanproblemen leidentot devraag naar nieuwegewassen.Hetgestarteolievlasonderzoek issinds1990ondergebracht inhetNationaalOlieprogramma(52.0.09).
Het onderzoek aan zonnebloemen voor zaadproduktie, dat de afgelopen drie jaar isuitgevoerd,zalmeteeneindverslaginhetjaarboekworden afgerond.
In het kader van dit project zullen nieuwe ontwikkelingen opdit gebied verder wordengevolgd.
Tenbehoeve van eendemonstratie van nieuwe gewassen op ROC's zal eenteelthandleidingwordenverzorgdenzaaizaadbeschikbaarworden gesteld.
102. Plantaardigetechnischeoliënalsnieuwelandbouwgrondstoffenvoor
deindustrie.(Nationaalolieprogramma52.0.09,EG-VOICI-programma
52.0.10)

52.0.09

G.E.L. Borm, L.Lautenbach, K.H. Wijnholds
"Nieuwe" olieproducerende gewassen kunnen mogelijk interessante grondstoffen leveren
voor de niet-voedingsmiddelen industrie. Te denken valt aan de produktie van coatings,
vernissen,smeermiddelen,cosmeticaen dergelijke.
In het kader van het EG-VOICI-programma, worden samen met het CPO, CABO,ATO,
Cebeco en enkele verwerkende industrieën de mogelijkheden onderzocht van akkermoerasbloem,Crambeenbekergoudsbloem.Ditprojectstartin 1991.
In het kader van het Nationaal Olieprogramma worden vanaf 1990 metde reedsvermelde
en nog enkele andere onderzoeksinstellingen de perspectieven van andere olieproducerendegewassenonderzocht.
Inhetkadervandezeprojectenwordendevolgendeproevenuitgevoerd:
- onderzoek naardemogelijkhedenvanherfstzaai bijakkermoerasbloemterverhogingvan
deproduktiviteit;
- screeningvanherbicidenopkleienzand(ROCKooyenburg);
- oogstmethodeenoogsttijdstipbijEuphorbialagascae;
- bestrijdingvanschimmelziektenbijEuphorbialagascae;
- invloedvanoogsttijdstipopopbrengstenkwaliteitbijenkelegewassen(i.s.m. ATO);
- effectvangroeiregulatie,standdichtheid,hoogtestikstofbemesting entoepassingfungicide
bijolievlasopklei-endalgrond(ROC'tKompas);
- invloedvanoogstmethodeenoogsttijdstipopolievlas.
DaarnaastzalvanhetgewasOsteospermumeenzaadvermeerderingworden verzorgd.
103. Optimaliseringvandeteeltvangierstmeldealsgrondstof voordezetmeel-eneiwitindustrie

nieuw52.0.13

A.Darwinkel, K.H. Wijnholds
Gierstmelde (Chenopodiumguinoa) is eengewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden
namelijk:zetmeelvoor dezetmeelindustrie, hoogwaardige eiwitten (lysine,methionine) voor
de veevoederindustrie en saponine voor onder andere biologische bestrijdingsmiddelen.
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Doorveredelingswerkopdeuniversiteit vanCambridgezijnlijnenverkregenmetopbrengstpotenties die het gewas voor verdere commercialisatie interessant maken. Het gewas is
weinig vatbaar voor de bekende bodempathogenen en lijkt weinig input aan bemesting en
gewasbeschermingsmiddelentevragenenlijktweinigdroogtegevoelig.
Door AVEBE zijn initiatieven genomen voor onderzoek over de potentiële teelt en verwerkingsmogelijkhedeninsamenwerking met CPO,NIKO, PAGV enATO. Daarbij iseenmultidisciplinair EG-project met instellingen uit Engeland, Denemarken, Spanje en Portugal in
voorbereiding.
InditkaderzalhetPAGVzichnaderoriënterenopdeteeltaspectenvanhetgewasenineen
proefopROC'tKompasdeproduktiemogelijkheden nagaan.
104. Verbeteringopkomstzekerheidenbegingroeibijkruidenteelt

52.4.05

H.J.vanderMheen
Het onderzoek van de afgelopen vier jaar met de gewassen Digitalis, Melissa, Lobelia en
Hypericum,zalwordenbeëindigd,geëvalueerdenverslagen.Deperspectievenvanuitplantenenfoliebedekkingtervervroegingvandeteeltzullendaarbijwordenbeschreven.
Met hetgewas Digitalis zullen nieuwe methodenter verbetering vandeopkomst envergroting van de opkomstzekerheid worden beproefd. De invloed van zaaibedbereiding, zaaitechniek,zaaidiepte enantislempmiddelzaldaarbijaandachtkrijgen.
105. Teeltperspectievenvannieuwekruidengewassen

52.0.07

H.J.vanderMheen
Hetoriënterendeteeltonderzoek aanTaraxacum(4jaar), Roomsekamille (2jaar) enFranse
dragon(3jaar)zalwordenafgeslotenen verslagen.
In 1991 zullen de proefnemingen onder dit project beperkt blijven tot experimenten met
betrekking tot de machinale bloemenoogst bij de bloemgewassen Echte kamille, Roomse
kamilleenGoudsbloem.DitgebeurtinsamenwerkingmethetIMAG.
106. Teelt-enoogstoptimalisatiebijwortelgewaskruiden

52.6.08

H.J. vanderMheen
Opbasisvandeuitgebreidewortelgewasproef in1988/'89opdeOostwaardhoeve (waarvan
inmiddelseenverslagisafgerond),isinhetnajaarvan1990, opdezelfdelokatieeennieuwe
proef aangelegd metdegewassenAngelica,Levisticum enValeriaan.Denadruk ligtdaarbij
opdeter plaatsezaaivandezegewassenindenazomer(augustus) opruggen,metrijenafstandenvan 50en75cm.Deze objectenwordenvergeleken metde "traditionele"teeltmethode,uitgaandevanplantmateriaalenvlakveldsbij50cmrijenafstand.IndiendeoverwinteringvandeValeriaangoedverloopt iseenaparteteeltproef metditgewasopdekruidentuin
in Elburgniet noodzakelijk. Bijde kruidenwortelgewassenproeven wordt samengewerkt met
praktijktelersenhetIMAG.
107. Onderzoek naartoepassingsmogelijkheden vanherbicideninkleineen
nieuweakkerbouwgewassenen(bloem)zaadteelten
D. Baumann, H.J. vanderMheen
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36.3.10

Bij de teelt van nieuwe gewassen, zoals kruiden-, olie- en bloemzaadgewassen leveren
onkruiden vaak grote problemenop. Door het kleine teeltareaal vandeze gewassen ishet
voordeindustrievangewasbeschermingsmiddelen commercieel nietaantrekkelijk om herbicidetoepassingenteontwikkelenentoelatingsonderzoekteverrichten.
In 1991 zal gewasgericht screeningsonderzoek in kruiden en bloemzaadtèeltenvoortgezet
worden. Het onderzoek in bloemzaadgewassen zal in samenwerking met het ROC RusthoeveendeGroente-enbloemzaadstudieclubTholenuitgevoerdworden.Daarnaast zullen
indiverse kruiden-enbloemzaadgewassen de mogelijkheden van mechanischeonkruidbestrijdingonderzochtworden.
Inhetkadervanhet NationaalOlieprogrammazalbinnen het project 52.0.09screeningsonderzoek naarherbicidetoepassingen inoliegewassengecontinueerdworden.
108. Perspectievenvanmengteeltvanpopulierenmetakkerbouwgewassen
engras

97.4.01

E.J. Dik(Dorschkamp), T. vanDijk(NMS), H.Everts(PR),J.J. Tick, D.A. vanderSchans
Demogelijkheden voordeteelt vansnelgroeiend houtop landbouwbedrijven zijn indiscussie. Doorde lange groeiduur (15-25jaar) geeft houtteelt geenverlichting vandebouwplanproblematiek hetgeendemogelijkhedenbeperkt.Anderzijds ishet rendementopditmoment
nognietconcurrerend metgraanteelt. Ditrendement is mogelijkduidelijkteverbeterendoor
tijdens de beginjaren tussen de boomrijen gras of akkerbouwgewassen te telen. Over de
mogelijkheden hiervanzijninonsklimaatsgebiedweiniggegevens.Ineenproef ophetlandgoed"Eese"wordende aspectenvanzo'nmengteelt onderzocht bij2plantverbanden (5m
en11mrijenafstand) en3tussengewassen(bietenenmaïs,alleenbij11m,engras).
Het PAGV zal hierin de invloed vande bomenop de opbrengst enkwaliteit van bietenen
maïsnagaanendeknelpuntenbijdepraktischeuitvoeringvandezeteeltenanalyseren.
109. EvaluatievandeteeltperspectievenvoorCornCobMixenkorrelmaïs nieuw98.4.03
W. vanDijk
De laatstejaren is er sprake van eengroeiende belangstelling voor de teelt vanCornCob
Mixenkorrelmaïs. Doordecontingenteringvande melkproduktiehebbende afzetmogelijkhedenvoor snijmaïs zichgestabiliseerd. Uit bodemgezondheidsoogpunt is er behoefte aan
monocotyle gewassen in het bouwplan zoals maïs dat bij deze bestemming tevens veel
organische stof in de bodem achter laat. Het gemalen produkt van de korrels en eendeel
vandespil (CCM) iseengeschikt voeder voor met namevarkens enkaneendeelvanhet
aante kopenveevoervervangen.Opdeze manier kanCCMeenpositieve bijdrage leveren
aandemineralenbalansopbedrijfsniveau.
Hoeweldoor het PAGV reedsonderzoek isverricht metbetrekkingtot deteelt vanCCMen
korrelmaïs zalinhet komendejaarvia literatuuronderzoek worden nagegaanwatdemogelijkheden zijn van CCM en korrelmaïs als bouwplanverruimend gewas. Tevens zal worden
getrachtaantegevenwelketeeltaspectennaderonderzoekvereisenindetoekomst.
110. Teeltoptimalisatiebijluzerne

98.4.02

J.G.N. Wander, K. Hindriks, H.W.G. Floot
Inde praktijk bestaat belangstelling voor de luzerneteelt voor de drogerij, enerzijds gezien
de prijsvorming, anderzijds gezien dezorg voor de bodemvruchtbaarheid. Vanuit literatuur39

onderzoek en het lopende IB-onderzoek opde Lovinkhoeve zijn ervraagtekens gezet bij het
vermeende gunstige effect van luzerne in de rotatie in verband met de Verticillium vatbaarheid. In 1988 is een evaluatie van vroegere onderzoeksresultaten uitgevoerd en een teelthandleiding samengevat (J.J.Schröder).
Het regionale onderzoek in dit verband op ROC Rusthoeve (risico topvergeling) en ROC
Ebelsheerd (berijdingsgevoeligheid) is afgesloten. Op de Prof. van Bemmelenhoeve wordt
op het meerjarige kaliproefveld dit jaar luzerne geteeld om meer informatie over de optimale
kalivoorziening bij luzernete verkrijgen.
111. Mogelijkheden voor devlasteelt indeveenkoloniën

KP

K.H.Wijnholds
In de veenkoloniën is op basis van initiatieven voor alternatieve verwerkingsmogelijkheden
belangstelling voor de teelt van vlas. Er is echter weinig bekend over de optimale teeltwijze
op deze gronden. Daartoe wordt onderzoek verricht over de optimale stikstofgift in combinatie met groeiregulatie. Dit onderzoek richt zichzowelop vezelvlas (voor zaaizaadwinning)
als olievlas. Het ATOzal kwaliteitsanalyses in monsters verrichten in het kader van het vlasproject Zuidoost-Drenthe.
112. Debuitenteelt van droog-enzomerbloemen

nieuw RH

J.G.Wander
De internationale vraag naar droog- en zomerbloemen overtreft het aanbod in ruime mate.
Zodoende biedt de teelt perspectief voor akkerbouwers die gedeeltelijk willen overschakelen op een arbeidsintensief gewas om zodoende de rendabiliteit van het bedrijf te verbeteren. InZeeland isde belangstelling voor deteelt duidelijk aanwezig. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
deoprichting in 1989van de studieclub Bloevantho (bloemenvanTholen).
Tegen deze achtergrond wil ROC Rusthoeve in 1991 in samenwerking met Bloevantho
onderzoek opstarten. Debelangrijkste onderwerpen zijn:
- onkruidbestrijding in Limoniumtataricum;
- standdichtheid enstikstofbemesting bij Helychrysum en Delphinium;
- bestrijdingvan Botrytis enLimonium Sinuata.
113. Verruiming vande gewaskeuze opzware kleidoor het lichter maken
vandebouwvoor

21.1.53 KL

A.H.J. Rops,J.G. Lamers, S.R.M. Janssens, Staringcentrum
Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het moeilijk om
met een bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor de teelt van bepaalde gewassen gewenst is. Ook is op deze zware grond het aantal te telen gewassen beperkt. Om
de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten, is in 1988 een proef op ROC De Kandelaar aangelegd waarbij door middel van mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met
circa 20 en35%afslibbare delen.Opdeze objecten zijn na eenoriënterend jaar in 1990 een
1 op 4 en een 1op 6 bouwplan aangelegd. Hierbij worden verschillende gewassen vergeleken om na te gaan in hoeverre op deze wijze mede door een ruimere gewaskeuze (bloembollen,groenten) het bedrijfsresultaat kanwordenverbeterd.
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Vollegrondsgroenten
114. Forcerenvanasperge

69.4.02

J.T.K. Poll
Denadrukbijditonderzoekconcentreertzichnuvooralopdevergelijkingtussenhetgebruik
vantwee-endriejarige pollenendeontwikkelingvandepollenopverschillende grondsoorten. Tevens worden enkele nieuwe hybriden zoals Thielim beproefd. Monsters van geforceerde asperges worden onderzocht op de mate vanvezeligheid door het ATO als onderdeelvandekwaliteitsaspecten.
115. Teeltmethodenterverbeteringvanopbrengstenkwaliteitvande groeneaspergesbijgebruikvanmanlijkehybriden

69.4.03

J.T.K. Poll, A.Embrechts, R.v.d. Broek, W. vanMaldegem
Uit marktonderzoek isgeblekendat ergoede mogelijkheden zijnvoor deexport vangroene
aspergesvooral naar Engeland,deScandinavische landen enzelfs West-Duitsland.Omdat
groene asperges minder grondsoort gebonden zijn en er belangstelling bestaat in diverse
regio's zijn insamenwerking tussen het PAGV endeze regio's een aantal proevenaangelegdominzichtteverschaffen inteelttechnische enkwaliteitsaspecten.
a.Invloedvanbedekkingopdevroegheid,opbrengst enkwaliteit. Deze proef uitgevoerdop
het PAGV met de hybriden Boonlim en Jersey Giant is in 1990 voor het derde jaar geoogst.Vervroeging door middelvanlageaardbeientunneltjes blijkt goedmogelijk enlevert
6-12 dagenvervroeging op.Totdusver isde opbrengst enkwaliteit van Jersey Giantbeduidend beter dan van Boonlim. Vezeligheidbepaling wordt uitgevoerd in samenwerking
methetATO.Gedurendedekomendejarenzalinsamenwerking methetCBTdekwaliteit
in een aantal verpakkingen onderzocht worden, omdat uit PAGV-onderzoek gebleken is
dat "natte"bewaring (snijvlak aspergestengelopvochthoudend materiaal) deversheidten
goedekomt.
Verder zal indeze proef aan de handvan detemperatuurgegevens van bodem enlucht
getracht worden om de eerste oogstdatum te voorspellen en de optimale lengte vande
oogstduurtebepalen.
b.Invloedvande plantdichtheid op deopbrengst enkwaliteit. Op ROCZwaagdijk wordtde
invloed van de plantdichtheden 33.000, 44.000, 53.000 en 67.000 planten/ha op deopbrengst enkwaliteit van de groene asperge onderzocht. Deproef wordt in 1990 voor het
eerst geoogst. Ook in Westmaas ligt een proef met vier plantdichtheden, waarbij vooral
geletwordtopdemogelijkhedenvanonkruid-,ziekte-enplaagbestrijding.
c.Het voorkomen van nachtvorstschade. Deze proef wordt uitgevoerd op ROC 't Kompas.
Hier zullen maatregelen ter voorkoming van schade door nachtvorst beproefd worden.
Deze maatregelenzijn beregening enfoliebedekking. Deaangeplante hybridenzijnBacklim,GijnlimenJerseyGiant.
d.Het effect vanaanaardenophetomvallenvanstengels. In'open'teeltgebieden blijkende
stengels vangroene asperges gevoelig voor het omwaaien tijdens het groeiseizoen.Op
het ROCWestmaasenophet PAGVteLelystadzijnproevenaangelegdomheteffectvan
aanaardente bestuderen.Tevenswordt inWestmaas nog het effect van chrysantengaas
tegen het omwaaien onderzocht. In Lelystad zal ook het arbeidsaspect tijdens deoogst
worden bestudeerd.Deeerste aanwijzingen uit het seizoen 1990geven35-45 kgperuur
aan.
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e.Oriëntatie groene asperge. Op het ROC Westmaas is deze proef in 1990 voor het derde
jaargeoogst. Degebruikte hybriden Gijnlim,Jersey Giant en Boonlimgevengroteverschillen in opbrengst en kwaliteit te zien. Wat betreft de opbrengst is Gijnlim tot dusver het
beste ras gevolgd door Jersey Giant en Boonlim. De kwaliteit van Gijnlim en Jersey Giant
is goed maar is van Boonlim beduidend minder vanwege het hogere percentage losse
koppen.
f. Aanplant van groene asperge op zware zeeklei (EH 635). In 1990 zal een proef van start
gaan te Nieuw Beerta op zware grond. Om het vastlopen van de paden tussen de asperges tegen te gaan, zal met behulp van stro onderzocht worden of het probleem te vermijden is. Verder zal uitgezocht worden welke plantdiepte geschikt is voor dit type grond (10
of 20cmdiepte).
g.Vergelijking eenjarige planten met kluitplanten bij groene asperge (regio). Eenjarige planten zijn fysiologisch een jaar ouder dan kluitplanten en zullen misschien daardoor in het
eerste oogstjaar een hogere produktie geven. In het onderzoek te Westmaas wordt de invloed van het plantmateriaal (eenjarige planten of kluitplanten) op de opbrengst en kwaliteit van groene asperge nagegaan.
116. Oogstverlenging van asperge

nieuw 69.4.04

J.T.K. Poll,P.H. Boonen,J. vandenBroek
- Insamenwerking met ROC Noord-Limburgzal in 1991 eenproef aangelegdworden omde
perspectieven te onderzoeken van een late oogst (nazomer/herfst) en het Franjo bedden
systeem voor eenvroege oogst (winter/vroege voorjaar). Op het PAGVzal gebruik worden
gemaakt van het Franjo kuubskistensysteem, omdat hiermee meer gedetailleerde fysiologische aspectenvande aspergeplant onderzocht kunnenworden.
- In 1991 zal in samenwerking met het CBT onderzoek worden gedaan naar de oorz(a)ak(en) van het scheuren van witte asperges. Dit onderzoek kan ingepast worden in het
onderzoek, gericht op oogstverlenging. Uit vorig veldonderzoek is komen vast te staan dat
temperatuur, vocht en/of de K/Ca-verhouding van de stengel de oorzaken zouden kunnen
zijn.
In het veld is het echter zeer moeilijk gebleken deze condities na te bootsen. Daarom is
besloten het Franjo kuubskistensysteem tegebruiken inde witlofcellen, nadat detemperatuur zowel bij de wortels als bij de koppen geregeld kanworden. Ook de vochtvoorziening
kan bijdit systeem beter geregeldworden.
117. Zeervroegzaaienvan bospeen

MV/NB

J.Jeurissen, H.C.H.Pijnenburg
Voor een primeurteelt van bospeen zou nog vroeger gezaaid moeten worden. Doordat de
bodem te nat is, kan dit echter niet. Door de grondbewerking reeds voor de winter uit te
voeren en eventueel ook reedste zaaien,zou extra vervroeging mogelijk zijn. Dit onderzoek
wordt in 1991voortgezet opde proefplaatsen Meterik enBreda.
118. Stikstof- en kalibemesting bijchinese kool

MV/KP

J.Jeurissen, C.van Wijk,W.vanMaldegem
Het advies is chinese koolvoor de bewaring te telen op Stoppelland inverband met het lage
stikstofgehalte vandeze gronden. Met betrekking tot het effect van kali iser nogvrijwel niets
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bekend. Daarom is in 1988 onderzoek gestart naar het effect van stikstof en kali-trappen bij
de bewaarteelt van chinese kool. Dit onderzoek zal in 1991 worden afgesloten na beoordelingvan het bewaarde produkt vande proef in 1990.
Op ROC 't Kompas te Valthermond zal ook een bemestingsproef worden uitgevoerd om de
invloedvan N-bemesting op eenveenkoloniale grondopde bewaarbaarheid te bestuderen.
119. Bewaring van pompoen

nieuw MV

J. Jeurissen
Deteelt van pompoen alsconsumptiegewas staat sterk inde belangstelling.
Door een concentratie van het aanbod in het najaar staat de prijsvorming sterk onder druk.
InAustralië en Nieuw-Zeeland wordt pompoen massaal bewaard. Indit onderzoek zullen de
mogelijkheden van bewaringvan in Nederlandgeteelde pompoenenworden onderzocht.
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het tijdstip van oogsten, bewaartemperatuur en
luchtvochtigheid.
120. Verlating bijcourgette

ZW

A. Embrechts
Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn voor verlating. Hierbij wordt gedacht aan de
invloedvan het planttijdstip ensoorten plasticopdetunnels.
121. Plantafstandenbijde beddenteelt van rettich

MV

J. Jeurissen
Bij de teelt van rettich op bedden ontstaan grote vroegheidsverschillen tussen de middelste
ende buitenste rijen. Door een andere verdeling van de planten zalgezocht worden naar de
ideale plantafstand. Verder zal onderzoek uitgevoerd worden naar een bewaringsmethode.
Ditonderzoek wordt naar aanleiding vande resultaten in 1990 in 1991 voortgezet.
122. Bestudering vandiverseteeltaspecten van (kleine) bladgewassen

76.4.03

C.A.Ph. van Wijk, J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg,A. Embrechts, R.v.d. Broek
- Deels betreft dit projectonderzoek naardeoptimalisatie vanteelt en aanvoer van Radicchio Rosso. Ter verlenging van de aanvoer zullendiverse bewaarmethoden getoetst worden.
Dit betreft bewaring net boven nulen net onder nul,aldan niet verpakt. Afhankelijk van de
bewaarresultaten in het seizoen 1990/1991 zal dit seizoen tevens de bewaarproef met
verschillende bewaarduren voortgezet worden. De deelnemende proefplaatsen aan het
bewaaronderzoek Radicchio zijn Zwaagdijk, Breda, Meterik en Westmaas. In Westmaas
zal ook ter plaatse zaaien van Radicchio rosso vergeleken worden met uitplanten. Indeze
proef zijn rijenafstand endunnen alsfactorenopgenomen.
- Verder worden onder dit project enkele bewaarmethoden bij chinese kool en groenlof
beproefd te Lelystad. Het betreft bewaring van al dan niet vooraf drooggedraaid produkt.
TeZwaagdijk wordt de proef met diverse bewaarduren met knolvenkel voortgezet.
- Ter oriëntatie op de radijsbuitenteelt zal een continuteelt met dit gewas uitgevoerd gaan
worden op 2 proefplaatsen. Door de verminderde teeltmogelijkheden onder glas alsmede
nieuweteelttechnieken zijnvoor de buitenteelt van radijs kansenaanwezig.
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123. Optimalisatie vandeteelt van kleine vruchtgewassen, met name suikermaïs

94.4.01

C.A.Ph.van Wijk, CT. Enserink,J.G.N.Wander
Ter beperking van de import van suikermaïs zijn in 1989 en 1990 vervroegingsproeven met
suikermaïs uitgevoerd. Deze worden in 1991 middels onder andere verslaglegging in het
jaarboek afgerond. De plantgetallenproeven met suikermaïs te Creil en op de Rusthoeve
wordenvoortgezet in 1991.
Onder dit project zullen tevens oriënterende proeven uitgevoerd worden met enkele voor
buitenteelt nieuwe vruchtgewassen, zoals aubergine, paprika enz. De teelt daarvan start
ondertunnels.
124. Deteelt van lamsoor (AstertripoliumL.)

nieuw RH

J.G.N.Wander
De commerciële teelt van lamsoor staat in Zeeland nog steeds in de belangstelling. Perspectieven voor een rendabele teelt zijn zeker aanwezig. De potentiële afzetmarkt is vrij
omvangrijk. De stichting Marine Cultures Oosterschelde probeert om de teelt van de grond
te krijgen. De uniformiteit van hetgewas isvanessentieelbelang.
ROC Rusthoeve zal het opstarten van deze teelt met onderzoek ondersteunen. Vooral de
gewasbescherming zal aandacht moetenkrijgen.
125. Project produktverbreding

NH

J. Ligthart
De gewassen zijn spitskool, radicchio rosso, diverse slatypen, chinese kool, minibloemkool,
groenselderij,courgette,knolvenkel,pompoen,koolrabi en rabarber.
Mogelijke nieuwegewassen zijn: radijs enprei.
Naast het demonstratieve karakter van dit project voor de regio Noord-Holland worden ook
onderzoeksaspecten meegenomen,bijvoorbeeld:
- Winterspitskool:plantdata met bedekkingen inhet voorjaar.
- Groenselderij: 3 teelten en in de herfstteelt wordt bewaaronderzoek gekoppeld via plantenoogstdata met plantafstanden.
- Bloemkool:3teelten met mini-bloemkool.
- Chinese kool: herfstteelt enbewaring viaplant- enoogsttijdstippen.
- Radicchio rosso:ter plaatsezaaivoor bewaring,metoogst- en uitslagtijdstippen.
- Rabarber:forceringvan één-entweejarige pollen nakoeling inde koelcel.
- Knolvenkel:bewaarduur bekijkenvanknolvenkel bijtweetemperaturen.
126. Produktverbreding inNoord-Oost Nederland
W.vanMaldegem
In 1990 isop ROC 't Kompas te Valthermondeenproject gestart omde teelt van groentente
stimuleren. Debelangstelling gaat vooral uit naar nieuwegewassen.
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KP

V. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgeslotenprojecten:
* Voorstudiegeïntegreerdeteeltvansuikerbieten(C.W.Westerdijk,
DT. Baumann,Y.Hofmeester insamenwerkingmet1RS).

56.0.22

Lopendeprojecten:
127. Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking

39.8.20

F.G.Wijnands, W.Haagsma,S.R.M.Janssens
Inditprojectgaathetomdeontwikkelingvandebedrijfssystemenophetproefbedrijf OBS te
Nagele. Daar worden sinds 1979 een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld en met elkaar
vergeleken,teweten:eengangbaareneengeïntegreerd akkerbouwbedrijf eneengemengd
biologisch-dynamischbedrijf.
In1991zaleenstartgemaaktwordenmeteenvernieuwdeopzetvoordekomendevijfjaar.
De besluitvorming hierover wordt winter 90/91 afgerond. Door een interne werkgroep met
teelt- endiscipline-onderzoeken zal nog nadere invullinggegevenworden aandeopzet en
hetdeelonderzoekopdelokatie.
128. Deontwikkelingvangeïntegreerdebedrijfssystemengerichtophet
veenkolonialebouwplan

39.8.09

J.Boerma, Y.Hofmeester, S.R.M. Janssens
In Veendam op het proefbedrijf Borgerswold werden in de afgelopen 5jaar in vergelijking
met een traditioneel bouwplan eentweetal experimentele bedrijfssystemen ontwikkeld,namelijk een gangbare en een geïntegreerde versie van een meer gevarieerd en extensief
bouwplan met slechts 25% in plaats van de gebruikelijke 50% fabrieksaardappelen. Het
onderzoek rond dit project is mede georganiseerd in werkgroepen op het gebied van de
nematologieendeonkruidbeheersing.Ditproject iseensamenwerkingsproject metderegio
(SIO).
In 1991wordt de opzet van dit project vernieuwd. De besluitvorming hierover wordt winter
90/91afgerond.
Komend jaar (1991) dient aan de hand van de geregistreerde en in de LEI-boekhouding
vastgelegdegegevenseenbedrijfseconomischetussenevaluatie opgesteldte worden.
129. Deontwikkelingvaneengeïntegreerdbedrijfssysteeminhetzuidoostelijkzandgebied

39.8.22

Y.Hofmeester, B.Kroonen-Backbier, M.Kroonen,S.R.M. Janssens
In dit bedrijfssystemen onderzoek wordt uitgaande van de bouwplanproblematiek in het
zuidoostelijk zandgebied (ZON) eendrietalbouwplannenontwikkelddieverschillen inintensiteit invergelijking meteenreferentiebouwplan.Hetgaat hierbijvnl.omdegecombineerde
verbouw vanvollegrondsgroentegewassen (schorseneer,waspeen,stamslabonen,erwt) en
akkerbouwgewassen (aardappel, suikerbieten). Centrale onderzoeksvraag is welk bedrijfs45

systeemvoor detoekomst het meest duurzame karakter heeft inzowelteelttechnisch,economisch enmilieukundigopzicht. Hetaccent inhetonderzoek ligt daarombijde beheersing
van de teeltkosten, het optimaliseren van de rendabiliteit, de beheersing van (bodemgebonden) ziekten,plagenenonkruidenenminimaliseringvandemilieubelasting. Ditprojectis
eensamenwerkingsproject vanROCVredepeelenhetPAGV.
130. Experimentele introductiegeïntegreerdeakkerbouw

39.8.23

F.G.Wijnands, J. Boerma
Voornaamste doelvandit project is (voor bedrijfsleven enoverheid) nate gaanwat depotentiële reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. Depotentiëlereikwijdtebedoeltaante geven:
- depraktischehaalbaarheidvoordeondernemer;
- dematewaarindedoelstellingengeïntegreerdeakkerbouwgerealiseerdworden.
Dit is nate gaandoor een maximale inzet van kennis enervaring vanuit het onderzoek en
voorlichtingtecombinerenmeteenoptimalebegeleiding.
Systematische knelpuntanalyse en verdergaande optimalisatie zijn de instrumenten waarmeedeervaringenvanditprojectdienenuittemondeninmilieuhygiënischaanvaardbareen
technisch en economisch haalbare regiospecifieke bedrijfsscenario's met een brede inzetbaarheid.Dezezijnonmisbaarvooreenbrederepraktijkintroductie.
Deverdergaande optimalisatie verloopt viavervolgonderzoek zowelmetbetrekkingtotdeelaspecten als met betrekkingtot de synthese ervan in hetbedrijfssystemen-onderzoek (Vredepeel,OBS,Borgerswold).
Inhet kader vandit vierjarig project zalineenvijftal regio's eentotaal vanongeveer 40bedrijven deelnemen aan een planmatige omschakeling naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. DitwordtuitgevoerdinsamenwerkingmetCABOenLEI.Verderisditprojectonderdeel
vaneenbreder programmavoor introductie vangeïntegreerde akkerbouw,waarbij intensief
samengewerktwordt metdevoorlichting (IKC-AGV,DLV).
Daarnaastwordt destart begeleidvandegeïntegreerde teelt opéénperceelvande ROC's
EH, KP, KL, WG, BEM, WS, WR. In deze percelen zullen de komende jaren deelvragen
wordenopgepakt.
131. BedrijfssystemenOnderzoek(BSO)Breda

39.8.24

M.vanderHam, J.Rovers, W. v.d. Gurp
Indit samenwerkingsproject vanhet PAGVenROCNoord-Brabantwordtvoorhetgespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf inNoord-Brabant eengeïntegreerd enduurzaambedrijfssysteem ontwikkeld.Deduurzaamheid heeft zowelbetrekking opeconomische- alsop
teelttechnische enecologischeaspecten.Omeengoedinzichttekrijgeninderesultatenvan
een geïntegreerde benadering werden vier bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en
teeltplansamenstelling, ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Prei en aardbeien zijn de
hoofdgewassen die inalle vierdeopzettenineenafnemendaandeelvoorkomen.Alsbijgewassenworden ijssla enbospeen in het onderzoek betrokken. Proefstation Wilhelminadorp
heeftbijditprojectdeonderzoeksinbrengbijdeaardbeien.
132. BedrijfssystemenOnderzoek (BSO) Meterik
M.vanderHam, B. Kroonen-Backbier, M. v.d. Bürgt
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39.8.25

Indit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Limburgwordt voor hetgespecialiseerde vollegrondsgroenteteelt bedrijf in Limburg een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische- als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van
een geïntegreerde benadering worden drie bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en
teeltplansamenstellingontwikkeld en met elkaar vergeleken. Preien kropsla zijnde hoofdgewassen die in alle drie de opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen
worden peen,broccoli enchinese kool inhetonderzoek betrokken.
133. Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

M. vanderHam,J. Rovers,M.Viaswinkel
Indit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Westmaas wordt voor het gespecialiseerde vollegrondsgroenteteelt bedrijf in Zuidwest Nederland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de
resultaten van een geïntegreerde benadering worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in
intensiteit en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Spruitkool en
ijssla zijn de hoofdgewassen die in alle vier de opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden groenselderij, spinazie en knolvenkel in het onderzoek betrokken.
134. Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

M. vanderHam, W.Haagsma, vacature
Indit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Zwaagdijk wordt voor het gecombineerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel/kleigrond in Noord-Holland een geïntegreerd
en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als op teelttechnische en ecologische aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in
de resultaten van een geïntegreerde benadering worden vier bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het
hoofdgewas van vollegrondsgroente is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen
worden vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het
L.B.O.te Lisse heeft bijdit project deonderzoeksinbreng bijde bloembollen.
135. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen

36.3.12

D.T. Baumann, A. Darwinkel, J.K. Ridder,D.A. van der Schans, R.D. Timmer,S. Vreeke,
H.W.G. Floot, P.M.T.M.Geelen,J.G.N. Wander
Het bedrijfssystemenonderzoek voor de akkerbouw heeft met name op het gebied van de
onkruidbestrijding inteelt en bedrijfsverband behoefte aan een krachtige ondersteuning met
deelonderzoek. Hiertoe werd in 1990 een project gestart, waarin onderzoekers van de
ROC's, TOA en TOB in nauwe samenwerking diverse aspecten van geïntegreerde onkruidbestrijdingsmethoden bestuderen. Dit project zal in 1990 voortgezet worden, waarbij op
verschillende lokaties proeven zullen worden uitgevoerd in aardappelen (KP, PAGV, WS) in
erwten (PAGV, RH,VP),inwintertarwe (KP,O, PAGV), koolzaad (EH), inmaïs (AH,CR,VP,
WR, PAGV), in stamslabonen (VP), in suikerbieten (PAGV), in veldbonen (EH) en in gras47

zaad (KP). Inde proef in aardappelen te KPwordt met name ook aandacht besteed aan het
nachtvorstrisico en de gevolgen van de teelt in doodgespoten rogge (winderosiebestrijding).
In totaal 21 proeven zullen verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken getoetst envergeleken worden,waarbij gekeken wordt naar de bestrijdingseffecten endeteelttechnische aspecten. Aan de hand van de resultaten uit veld- en literatuuronderzoek zullen
geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen worden ontwikkeld, die op praktijkschaal in bedrijfsverband binnen het bedrijfssystemenonderzoek getoetst kunnenworden.
136. Geïntegreerde onkruidbestrijding inzaaiuien

nieuw 65.3.15

L. Hoekstra
In een veldproef wordt bekeken of door verandering van plantverbanden in combinatie met
mechanische onkruidbestrijding en rijenbespuiting een reductie van de inzet van herbiciden
kanworden bereikt tenopzichte van het huidige beddenteeltsysteem.
Het effect van de onkruidbestrijding opdeopbrengst, de sortering, hettijdstip van afrijpen en
de kwaliteit van het geoogste produkt,wordt onderzocht. Proefplaats PAGV te Lelystad.
Daarnaast ook een regionaal project op KLenWG (Rops, Enserink).
137. Nematologische ondersteuning vanhet Bedrijfssystemenonderzoekte
Vredepeel en Borgerswold

nieuw 33.3.11

L.P.G.Molendijk
In het bedrijfssystemenonderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden
toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de bodemgezondheidssituatie onder
controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering van twee monitorplekken per perceel wordt
de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten
voor de bedrijfsvoering vastgesteld.
138. Vergelijking vanbedrijfssystemen ten aanzienvandefysische bodemvruchtbaarheid

10.1.03

J.Alblas, J. v.d.Zande
Om detoenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden
geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Ditjaar wordt het proefveld
beteeld metvier gewassen.(Samenwerking met Vakgroep Grondbewerking van de LU).
139. Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie tenbehoevevan een
geïntegreerde bedrijfsvoering

17.5.05

J. v.d.Zande. J.Jonkers, A. Rops,H.Floot
Bezien zalworden of nog enig aanvullend onderzoek nodig is aande onkruidbranders (WG),
maar vooralsnog is afrondende verslaglegging voorzien in 1991.Dit geldt ook voor loofbranden bijaardappelen (WG,KW).Naast enig aanvullend onderzoek aan mechanische onkruidbestrijdingstechnieken zal ook dit onderdeel geëvalueerd worden in 1991. Uiteindelijk zal dit
project in 1991 geheel afgesloten worden, waarna deelfacetten in nieuwe projecten aan48

dacht zullen krijgen.
140. Opbrengst enkwaliteit vanwintertarwe bijextensivering

41.4.12

A. Darwinkel
De extensivering van de teelt van wintertarwe omvat een aantal teeltaspecten met als doel
een goed rendement te verkrijgen bij lagere teeltkosten. Door vermindering van meststoffen
en pesticiden wordt (als nevendoel) een geringere milieubelasting bereikt. Evenals in 1989
en 1990 worden meerdere (kwaliteits)rassen geteeld bij 3-4 teeltsystemen; van het gangbare en het geïntegreerde systeem worden de N-balans (in bodem en gewas) en de korrelkwaliteit bestudeerd. Het onderzoek vindt plaats op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op
de ROC's Ebelsheerd,Westmaas enWijnandsrade.
Een start wordt gemaakt met de teelt van rassenmengsels in een geïntegreerde teeltwijze.
Behalve een effect op ziekten zal de bruikbaarheid van mengsels voor de maalindustrie
worden onderzocht. Onderzoek daaromtrent zal worden uitgevoerd te Lelystad en te Westmaas.
* Het onderzoek over de mogelijke invloed van langzaamwerkende stikstofbemesting en
van eenafwijkend plantverband opdeziektegevoeligheid wordt afgesloten.
141. Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhet noordelijk kleigebied

41.4.56 KW/EH

H.W.G.Floot
- Op basis van de onderzoekservaringen op de OBS zullen op Kollumerwaard op praktijkmatige schaal een aantal geïntegreerde teeltwijzen bij tarwe worden vergeleken met de
huidige teeltwijze.
- Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan welke rassen het
meesttolerant zijnvoor een lagere input.
142. Optimalisatie geïntegreerde teeltwijzenvanakkerbouwgewassen in
hetZW-kleigebied

39.8.50 RH

J.G.N.Wander
Huidige ontwikkelingen maken het de akkerbouwer onmogelijk om het gangbare teeltsysteem ongewijzigd voort te zetten. Regelmatig worden toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen ingetrokken en er worden nauwelijks nieuwe middelen toegelaten. Daarnaast wordt gesproken over een milieuheffing op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
In het kader van de brede introductie van de geïntegreerde landbouw wordt op ROC
Rusthoeve ingespeeld op de specifieke Zeeuwse situatie. In enkele proeven wordt de
geïntegreerde teeltwijze geoptimaliseerd. In 1991 wordt het onderzoek voortgezet met
stikstofrijenbemesting in suikerbieten en mechanische onkruidbestrijding in wintertarwe.
Tevens worden de na-effecten van de proef in wintertarwe 1990 op de onkruidontwikkeling in 1991gevolgd.
143. Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg

15.1.50WR

P.M.TM. Geelen
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Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt een toenemend probleem. ROC Wijnandsrade tracht in diverse gewassen teeltsystemen te ontwikkelen, die de erosiegevoeligheid van deze teelten tegengaan. Specitieke teeltproblemen worden in deelonderzoek onderzocht. De Universiteit van Amsterdam doet in deze proeven waarnemingen, om
de effectiviteit vandeontwikkelde systemen opafspoeling vangrond enwater tetoetsen.
- In snijmaïs worden diverse teeltmethoden met elkaar vergeleken. Met behulp van Wischmeierplots worden hier gedurende het gehele jaar afstromingsmetingen in gedaan. Ook
met een regensimulator worden in deze proef de diverse systemen getoetst. Met behulp
van braakveldenwordt de K-factor onder Nederlandse omstandigheden bepaald.
- In suikerbieten en aardappelen gebeurt soortgelijk onderzoek als in snijmaïs. In deze
gewassenwordengeenWischmeierplotsaangelegd.
- In suikerbieten wordt het effect op de onkruidbestrijding nagegaan bij de teelt in een
bodemconserverend gewas. Het doodspuiten van de bodembedekker en de besparing op
na-opkomstbespuitingen zijn indit onderzoek opgenomen.
- De teelt in een bodemconserverend gewas vraagt een aangepaste bemesting. In suikerbietenwordt dit aspect bestudeerd.
- Erosie ontstaat vaak in wielsporen. Hier is de grond verdicht en wordt het water bovengronds afgevoerd. Onderzocht zal worden welke mogelijkheden er bestaan om sporen op
te heffen.
- Op een aantal praktijkbedrijven zullen de ontwikkelde teeltsystemen in snijmaïs en suikerbietenonder praktijkomstandigheden worden uitgetest.
144. Teelttechniek inrelatietot opkomstzekerheid enonkruidbestrijding bij
suikerbieten opwind- enwatererosiegevoelige gronden

56.8.23

CE. Westerdijk, P.M.T.M.Geelen, 1RS
Het zaaien van een groenbemester in het najaar zorgt er voor dat de grond gedurende de
winter en voorjaar beschermd is. Gezocht wordt naar een teelttechniek die het mogelijk
maakt in het voorjaar in de doodgespoten grondbedekker te zaaien zodat de grond beschermd blijft tegen wind- of watererosie enook een goede gewasstart verzekerd is. Tevens
wordt het effect op de onkruiddruk en -populatie nagegaan. Het onderzoek vindt plaats op
de ROC's Wijnandsrade enVredepeel.
145. Het effect vanenkele groenbemesters, aldan niet incombinatie met
op hetveld achtergebleven stro,opdeopbrengst vanhet volggewas
op lössgrond

27.2.52WR

P.M.T.M.Geelen
Naar de waarde en kwaliteit van groenbemesters is reeds veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de herfst wordt geploegd. Lössgrondwordt in hetvoorjaar geploegd.
- In dit onderzoek wordt nagegaan, welke groenbemester het geschiktst is onder deze
omstandigheden. Hiertoe worden rogge,gras, eenvlinderbloemige en een groenbemester
met penwortel vergeleken met eenbraak situatie.
- Ook de waarde als bodembedekker is hierbij van belang. Het effect van het onderploegen
van stro op de opbrengst en de stikstofhuishouding van de grond wordt in deze proef
nagegaan.
146. Onderzoek naarde invloedvanorganische bemestingen opde
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structuur vandegrondendeopbrengst enkwaliteit vande gewassen

27.2.53 BEM

K.Hindriks
Op dit meerjarige proefveld wordt sinds 1933 op één strook geen organische bemesting
toegepast. In de loop der jaren zijn hier zes stroken met diverse vormen van organische
bemesting toegevoegd. De zeven vormen van organische-stofvoorziening worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen. In 1991 wordt de nawerking van de organische bemesting in het najaar van 1989 op
wintertarwe getoetst. Tevens zal een deel van de stroken bemonsterd worden op gehalten
aanzware metalen indegrond.
147. Mogelijkheden voor deteelt vangroenbemestersonder bladrijke
wintertarwe

WS/BEM

HP. Versluis,K.Hindriks
Momenteel wordt onder een aantal wintertarwerassen geen grasgroenbemester meer ingezaaid vanwege de geringe slagingskans bij de gebruikelijke voorjaarszaai van Engels of
Italiaans raaigras. Inde praktijk isbelangstelling voor de mogelijkheid om enkeleweken voor
de oogst vantarwe of erwten met eenbreedstrooier eengroenbemester intezaaien.
- Op Westmaas wordt deze methode verder onderzocht voor Engels raaigras en gele
mosterd die twee en vijf weken voor de oogst worden ingezaaid en vergeleken met voorjaarszaai, rietzwenkgras inhet najaar en inzaai nade oogst.
- Op Prof. van Bemmelenhoevewordt inzaai van Engels raai en rietzwenkgras in het najaar
vergeleken met normale voorjaarsinzaai.
148. Mogelijkheden voor aanaarden vanpootaardappelen opzand-en
dalgrond

KB

K.H. Wijnholds
Door het systeem van aanaarden kan tevens het onkruid worden bestreden. Echter laat
aanaarden kan vooral bij pootaardappelen door wortelbeschadiging opbrengstderving geven. Vroeg aanaarden betekent dat het gewas later boven staat en dus een korter groeiseizoen heeft wat ook opbrengstderving kan geven. Bovendien betekent vroeg aanaarden
meer risico voor Rhizoctonia-aantasting tijdens de opkomst. Dit wordt op ROC Kooyenburg
bijenkeletijdstippenvan aanaarden nagegaan.
Daarnaast zijn varianten opgenomen inde vormvan:
- de methoden vanaanaarden,zoals onder andere met rugvormers;
- pootgoedvoorbehandeling;
- grondbehandeling met Moncereen.
149. Onderzoek naar mogelijkhedenvoor beperking van schade door ganzen

39.3.51 KW

H.W.G. Floot, C.Kristelijn,B. Ebbinge,RINi.s.m. RWS,CLM
Op de proefboerderij Kollumerwaard is 45 ha grond aangeworven voor toetsingsonderzoek
over geïntegreerde akkerbouw, waarvan een deel speciaal bestemd wordt voor onderzoek
over ganzenschade. Dit onderzoek geschiedt onder leiding van het RIN. Aspecten die aan51

dachtkrijgen:
- Effectvanganzenbegrazingen-betredingopdegewasopbrengst.
- Degewas/perceelskeuzevanganzeninrelatietothetvoedselaanbod.
- Mogelijkheden van groenbemesters/gewasresten als alternatief voedselaanbod eninpassinghiervaninhetbouwplan.
- Effectvanverlagingopdeperceelskeuze.
Bijditonderzoekwordtondermeergebruikgemaaktvankooiproeven.
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VI. REDUCTIE VANGEBRUIKEN
EMISSE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten:
* Bladrandkeverbestrijding inpeulvruchten (A. Ester)

35.3.09

* Verbeteringtoedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen
(Lumkes e.a.). Gedeeltelijke voortzetting in34.3.14

38.3.01

Lopende projecten

Insekten
150. Optimalisatie vandewortelvliegbestrijding

35.3.07

A. Ester,H.C.H.Pijnenburg
Het onderzoek omtrent de bestrijding vande made van dewortelvlieg (2een 3"vlucht) inonder andere winterpeen met insekticide als alternatief voor de diazinon en Nexion gewasbehandeling wordt met eenpublikatie afgesloten.
151. Optimalisatie vande koolvliegbestrijding

35.3.06

A. Ester,R.vande Broek,H.C.H.Pijnenburg, C.P.deMoeienH.P.Versluis
- Voortzetting van het onderzoek naar het moment van een koolvliegbestrijding in spruitkool
wordt middels een veldje met jonge bloemkool met eilegvallen nagegaan. Hierbij zullen
enkele bestrijdingsdrempelswordengehanteerd (MV enWS).
- Ook zullen inchinese kool en spruitkool enkele bestrijdingsmiddelen met verschillende doseringenwordenvergeleken (NBenWS).
- Voortzetting van het onderzoek naar de bestrijding van de made van de koolvlieg in
bloemkool en spruitkool. Via zaadcoating met twee insekticiden in twee doseringen worden het bestrijdingseffect endefytotoxiciteit vande behandelde zaden inenkele opkweekplanttypen onderzocht (NB en PAGV).
152. Gebruik van insektengaas bijplaagbestrijding

35.3.10

A.Ester,A.Embrechts, R. vandeBroek,C.F.G. Kramer
- Bestrijding bladluis en nerfmineervlieg in ijssla met behulp van verschillende maten in
diameter van insektengaas als alternatief voor eenchemische bestrijding (NH).
- In het onderzoek bij Paksoi wordt het afdekken met insektengaas vergeleken met de
plantvoetbehandeling bij het uitplanten en aangevuld met enkele gewasbehandelingen
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met insekticide. Dit insektengaas moet het gewas beschermen tegen de koolvlieg maar
ook tegen de nerfmineervlieg. Tevens wordt de kwaliteit van het te oogsten gewas zorgvuldigbeoordeeld (NieuwWS).
- Het onderzoek omtrent het gebruik van insektengaas als afdekmateriaal en aantasting
door koolvlieg, koolgalmug en nerfmineervlieg in rettich enchinese koolte voorkomen, zal
met een publikatieworden afgesloten.
153. Beperking inzet insekticiden indesuikerbietenteelt

nieuw EH

H.W.G. Floot
Getoetst wordt of bij de bestrijding van bodeminsekten (miljoenpoten, bietekevertje) ook bij
een zware aantasting kanworden volstaan met een zaadbehandeling (pil) ten opzichte van
Curater granulaattoepassing.

Schimmels
154. Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwetoedieningstechnieken

nieuw34.3.14

R.Meier,A. Rops,H.P. Versluis, J. vanderZande, P. Geelen,vacature
In diverse veldproeven zal de gangbare spuittechniek vergeleken worden met de spuittechniek met luchtondersteuning/luchtmenging, waarbij doseringseffect en verschillende spuitintervallen onderzocht worden.
- Phytophtora infestans inaardappel (PAGV,KL,indien mogelijk ook KP)
- roest ingraan (WS)
- Botrytis aclada inui (PAGV)
- meeldauw ingraan (VP)
- witte roest inspruitkool (WS)
- luizen insuikerbieten i.s.m. 1RS(WS)
In het kader van het additioneel onderzoeksprogramma bij het "Meerjarenplan Gewasbescherming" zal dit project versterkt worden ten behoeve van de biologische toetsing van de
spuittechnieken. In deze zal nauw samengewerkt gaan worden met onder andere LBO en
IMAG.
155. Het effect vanverlaging vandoseringen van middelenengrotere intervallentussen bespuitingenopde bestrijdingvan Phytophthora inaardappelen

54.3.36

J.K. Ridder
- De mate van gewas- en knolbescherming tegen Phytophthora zal in het onderzoek worden vastgesteld bij de toepassing van een aantal middelen in een aantal concentraties en
spuitschema's. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het IPO en wordt uitgevoerd op ROC Kollumerwaard. De mogelijkheid van enkele andere proeven wordt nog
onderzocht.
- In een regioproef op ROC Rusthoeve (Wander) zal bij het ras Agria worden nagegaan in
hoeverre met lagere concentraties en/of langere intervallen kanwordenvolstaan.
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156. Toepassingsmogelijkheden vanbacterisatie inakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

32.4.03

J. Lamers, G.vanKruistum,A. Jansen
Publikaties over de resultaten van bacterisatie-experimenten in wintertarwe en aardappelen
zullenworden samengevat voor het jaarboek.
Inde witlof gaat het onderzoek verder. Een biotoets wordt ontwikkeld om Phytophtora-schade in treksystemen na te bootsen en vervolgens om antagonisten op te sporen en in te
zetten bijhet beheersen van deschade.
157. Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani inaardappelen

34.3.02

J. Lamers
Erzal eenverslaglegging plaatsvinden over de mogelijkheden van bestrijding van lakschurft
in de bewaring. Daarnaast zal op twee bedrijven in de veenkoloniën die meedoen aan de
praktijkintroductie van geïntegreerde landbouw, een proef worden genomen om na te gaan
of de voorjaarstoepassing van Verticillium liguttatum tezamen met een lage dosering moncereen perspectief heeft voor de bestrijding van lakschurft bijTBM-pootgoed.
De toepassingsmogelijkheden van Verticillium biguttatum worden in de praktijk geremd,
doordat de formulering van het produkt niet rond is en er nog een toelating moet worden
verkregen. In de werkgroep "Introductie van Verticillium biguttatum" vindt er afstemming
plaats en worden initiatieven genomen om de markt te verkennen, het produkt goed geformuleerdte krijgeneneentoelating aantevragen.
158. Geleide ziektebestrijding inwinter-enzomergerst

03.3.07

R.D.Timmer
Bij de ontwikkeling van de module van ziekten en plagen in gerst kan gebruik worden gemaakt van het EPIPRE-model. Daarbij dienen een aantal gewasspecifieke gegevens en
relaties voor winter- en zomergerst ingebracht te worden in dit model. Het verzamelen van
deze gegevens is gedeeltelijk gebeurd door J. Hoek in 1987 en 1988. Dit onderzoek moest
echter voortijdig worden afgebroken. Om tot het ontwikkelen van een module voor gerst te
komen zijn nog aanvullende gegevens nodig. In 1991 zal daarom op ROC Kooyenburg een
proef met zomergerst worden aangelegd waarin op verschillende tijdstippen een ziektebestrijding zalworden uitgevoerd, enwaarin tevens de relatie tussen aantasting en schade zal
wordenvastgelegd.
159. Ontwikkeling vaneensysteemvoor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekte inzaaiuien

65.3.11

C.L.M, de Visser, R.Meier
In de afgelopen drie jaren zijn in Lelystad systemen getest voor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekte, waarbij steeds zonder opbrengstverlies een besparing in het aantal
bespuitingen werd bereikt. Dit testen zal in 1991 doorgang vinden. Bovendien zal worden
onderzocht in hoeverre een verschil in hoeveelheid loof (veroorzaakt door verschil in
stikstofbemesting) van invloed is op het (micro)klimaat in het gewas en op de advisering
voor de systemen. Het systeem zal verder zo ver worden vervolmaakt dat zowel de
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gegevensregistratie alsdeverwerkingautomatischverloopt.
160. Aanpassingteelttechniek vanbladgewassenomdeziektedrukteverlagen

NB

H.C.H. Pijnenburg
Ineenveldproef met kropsla enchinese koolwordt te Bredagetracht door aanpassingvan
hetteeltsysteemdeziektedrukteverlagen.Devolgendeobjectenwordenbeproefd:teeltop
plastic,gebruikpaperpotsenteeltopverhoogdebedden/ruggenteelt.
161. EffectvanrijenafstandenplantdichtheidopmatevanBotrytis-aantastingbijstamslaboon

89.8.11

J.J. Neuve!
Bijstamslaboonkunnenpeulenenstengelsinhogematedoordegrauwe schimmelBotrytis
cinerea worden aangetast. De aantasting vindt hoofdzakelijk plaats vanuit afstervende en
afvallende bloemblaadjes ondervochtigeweersomstandigheden. Bescherming vandeplant
gebeurtdooréénoftweemaalbespuitenmeteenfungicidetijdensde bloei.
Inhet kader van milieubescherming zoueenverminderde inzet vanfungiciden noodzakelijk
zijn. Nagegaan dient te worden in hoeverre een ruime plantafstand kan zorgen voor een
droger microklimaat waardoor de kans op aantasting geringer wordt. Tevens zal hierbijde
opbrengstdervingonderinvloedvaneenruimeplantafstandwordenvastgesteld.
Het onderzoek is gestart in 1990 in Lelystad met drie rijen planten gecombineerd met 4
plantdichtheden.Deproevenzullenin1991 wordenvoortgezetteLelystaden Westmaas.
162. Beperkinggebruikgewasbeschermingsmiddelendoortoepassingvan
mulchfolie
nieuw99.4.16
J.T.K. Poll, H.H.H. Titulaer, J.Jonkers, R. Meier, H.Pijnenburg, W. vanMaldegem
Eennieuweontwikkeling inRheinland Pfalz ishetgebruik vanmulchpapier (afvalvanhoutzagerijen) indevroegegroenteteelt.Volgensduitsonderzoek kanmendoorgebruik vandit
papier onkruid goed bestrijden; er treedt minder uitspoeling op en men krijgt een gewas
waarinminder schimmelziektenoptreden.InNederlandwordtditafbreekbare papieralinde
glasbloementeelt gebruikt. Onderzoek zalplaatsvindenop ROC 't KompasteValthermond
enROCNoord-BrabantteBreda.

Onkruiden
163. Verminderingherbicidegebruik

36.3.11

D.T. Baumann, H.P.Versluis
Hetonderzoek richt zichopdeontwikkelingvandoelgerichte na-opkomst-toepassingen van
herbicidenvolgens het model van het lagedoseringen systeem inde bietenteelt. Inprimair
screeningsonderzoek werden in 1990 van verschillende herbiciden, herhaald toegepast in
zeer lagedoseringenenincombinatie meteenhulpstof,deeffectenopdiverse akkerbouwgewassen enonkruiden onderzocht. Hierbij bleken een aantal herbiciden perspectieven te
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bieden bij een dergelijke toepassingswijze. In 1991 wordt het onderzoek gecontinueerd,
waarbijgewasgericht gewerkt zalworden aan de optimalisering van het systeem van lage
doseringen. Het onderzoek zal onder geconditioneerde (PAGV) en onder praktijkomstandigheden(PAGV,WS)uitgevoerdworden.
164. Perspectief vandeLDS-methodebijdeonkruidbestrijding insuikerbieten

56.3.20

H.W.G. Floot, HP. Versluis
De voortzetting van dit regionale onderzoek richt zich vooral op de bedrijfszekerheid in
specifieke onkruidsituaties enwanneer door weersomstandigheden niet op het ideale moment kanwordengespoten.Deproevenop ROCDeKandelaar en ROCProf.vanBemmelenhoevewordenafgesloten.
165. ToepassingvanLDSvooronkruidbestrijding inaardappelen

BEM/WS/KP

K.Hindriks, HP. Versluis, K.H. Wijnholds
- Voortzetting regioproeven op ROC Prof.van Bemmelenhoeven en ROC Westmaas over
mogelijkhedenvoorLDSbijonkruidbestrijdingin aardappelen.
- Op ROC 't Kompas wordt het LDS-systeem incombinatie met onderbladspuitapparatuur
onderzocht als alternatief voor mechanische bestrijding inverband met de daarbijoptredenderisico'svoornachtvorstschade enwortelbeschadiging.
166. Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien

nieuwKL/WG

A.H.J. Rops
Door zo veel mogelijk het onkruid inde gewassen suikerbieten enuien mechanisch tebestrijden kan het gebruik vanchemische middelentot een minimumworden beperkt. Opde
ROC's De Kandelaar en De Waag zal in 1991 daarom in suikerbieten een demonstratieproefveldwordenaangelegdwaarinhetgebruikvandeegenschoffelinverschillendestadiazalwordentoegepast.
Bijhetonderzoekinzaaiuienzullendebewerkingenalleenmeteenegwordenuitgevoerd.
167. Deoptimalisatievanonkruidbestrijdingingroentegewassen

36.3.06

J.Jonkers, diverseregionaleonderzoekers
Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in. Daarbij
komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder belasting voor hetmilieu,
bestrijding vanchemisch moeilijk te bestrijdenonkruiden en het tegengaan van resistentie.
Ookdetoepassingstechniek vandeherbicidenisvan belang.
Eendeelvanditonderzoek isgerichtopdeontwikkelingvantoepassingen naopkomstvan
hetgewasenheeftbetrekkingophetlagedoseringensysteem(LDS).Herhaaldetoepassing
vanlagedoseringen incombinatie meteenhulpstof. Uitresultatenvan 1989en1990bleken
enkele toepassingen perspectief te bieden. In 1991wordt dit onderzoek voortgezet waarbij
mogelijk nogmeergewasgericht gewerkt zalwordenomzodoende voorspelbare misserste
voorkomen. Naast de chemische en mechanische bestrijding zal oriënterend onderzoek
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plaatsvinden naar thermische bestrijding om het geheel in te passen in systemen. Afhankelijk van probleem engewas zal het onderzoek zowelop het PAGV als opde ROC's
wordenuitgevoerd.
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VII. OPTIMALISERING VAN GEBRUIK
ENVERMINDERING VAN EMISSIES
VAN NUTRIËNTEN
Afgeslotenprojecten
* Effectvanaanvullendestikstofbemestingincombinatie metrijenfrezenbij
maïs(J.J.Schroder)
* Deinvloedvaneenbeperktebemestingopdeopbrengstenkwaliteitvan
snijmaïsenopdeverliezennaarhetmilieu(J.J. Schroder)
* Optimaliseringvandetoedieningstechniek vandierlijkemestin de
akkerbouw (L.M. Lumkes,D.T. Baumann,G.J.vanDongen)
* Onderzoeknaardeammoniakemissieendelandbouwkundigewaardevan
toedienings-eninwerktechniekenvandierlijkeorganischemestin de
akkerbouw (LM. Lumkes,G.J.vanDongen)

96.2.19
96.2.26
17.2.03

27.2.01

Lopendeennieuweprojecten
168. Ontwikkelingvaneenadviessysteemvoorhetgebruikvandierlijke
mestindeakkerbouwendevollegrondsgroenteteelt

26.2.09

H.Hengstdijk, H.H.H. Titulaer, A. Krikke
Voortzetting vande meerjarige veldproevenwaarinde effecten vanverschillende systemen
vantoepassing vandierlijke mestworden onderzocht op de ROC 's KL,BEM,WR, RHen
KP. Ookineen regionaleproef opROCKollumerwaardwordtgekekennaartoepassingvan
dierlijke mest,metnamevoorpootaardappelenen broccoli.
169. Voorjaarstoediening vandierlijkeorganische mestopzwaardereHeigronden,deeffectenopbewerkbaarheid,berijdbaarheidenstructuur
vandebodem

27.2.02

G.J.M, vanDongen, J.vanderZande, J. Alblas
Uit het oogpunt van uitspoeling van nutriënten verdient voorjaarstoediening van dierlijke
mest,integenstellingtotdeindepraktijkgebruikelijketoepassinginhetnajaar,devoorkeur.
Dit levert voor zwaardere kleigronden technische problemen op vanwege het niet kunnen
toepassenvaneenhoofdgrondbewerking inhetvoorjaar. Devraagisofersystemenvanuitrijden en inwerken, al of niet incombinatie met de zaaibedbereiding, mogelijk zijn, waarbij
weinig structuurschade optreedt. Doelvanditonderzoek isdaaromdetechnische haalbaarheid nategaan. Denadruk zalditjaarvooral liggenopdebewerkbaarheid vandegrondin
relatietot hettoedienenvan mest. Eentweetalproeflokaties,teweten De Kandelaar enDe
Rusthoeve,zijnhiervoor netals in1990uitgezocht voor eenverdere analyse vandeproble59

menenmogelijkeoplossingen.
170. Eenrisico-analysevoordeverspreidingvanonkruidenenplanteziektenmetdierlijkemest

26.3.10

CD. vanLoon, A.G.Elemai.s.m. P.C. Scheepens(CABO), J.vanderSchoof(IPO)
Doel van het onderzoek isvaststelling van aard engrootte van het risico van verspreiding
van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest en aan te geven hoe en inwelke mate
risico's kunnen worden vermeden of gereduceerd. Daartoe is onder andere de overleving
vandebelangrijkste ziekten,aaltjes enonkruiden indierlijke mestonderzocht. Tevens isde
invloed van mestverwerkingsprocessen (o.a. verhitting) en van processen bij de mengvoederbereiding (malen, pelleteren) en bij ruwvoersilage op de vitaliteit van een aantal
ziekten,aaltjes enonkruidennagegaan.
Dit door het FOMA gefinancierde project wordt beëindigd; de eindrapportage wordt begin
1991 afgerond.
171. Voorstudiebeperkenvanuitspoelingvannutriëntenbijdeteeltvan
akkerbouwgewassenenakkerbouwmatiggeteeldegroentegewassen

nieuw99.2.13

CE. Westerdijk, H.H.H. Titulaer, J. Alblas
Omaandesteedsstrengerwordendeeisenbetreffende onderanderegrondwater- endrinkwaternormenvoorstikstof tekunnenvoldoenzaleerstbekekenmoetenwordenwaterbijde
huidigewijzevanbemestenuitspoelt,danwelinpotentie uitkanspoelen.Hierbijzijndeverschilleningrondsoortenvanbelangendeverschillentussengewassenenbouwplannen.Er
is op dit terrein reeds veel onderzoek gaande, maar voor praktijkonderzoek zou een meer
gecoördineerdeaanpakvanuiteentotaalvisiegewenstzijn.
Debedoeling isomopdeze manier"wittevlekken"indekennisoptesporenennategaan
wat er nog aanonderzoek moet gebeuren voor akkerbouwgewassen en -bedrijven. Ditonderzoekzalinnauwcontact metinstitutenuitgewerktgaanworden.
172. VerhogingvandeefficiëntievandeN-bemesting bijaardappelendoor
middelvanrijenbemesting

nieuw25.2.10

H.H.H. Titulaer, CD. vanLoon, P.vanErp(NMI)
In samenwerking met het NMI, TOA en ROC's zal een onderzoek opgezet worden naar
verbetering van de stikstofbenutting van aardappelen door middel van rijenbemesting.
Gekozen isvoor aanlegvanproeven opzand(Valthermondof Rolde), loss(Wijnandsrade),
zware zavel (Westmaas) en lichte zavel (de Waag). De teeltwijze is als die voor consumptieaardappelen metdien verstande dat op ROCde Waagook een pootaardappelteelt
zalplaatshebben.
173. Onderzoeknaardemogelijkhedenvanverbeteringvandestikstofbenutting bijdesuikerbietenteelt

56.2.21

CE. Westerdijk, J.J. Tick
Toedieningsmethoden enformuleringen die leidentot eenverbetering vande stikstofbenuttingdoor het gewas kunnen eenbijdrage leveren aan het verminderen vandetotalebeno60

digdehoeveelheidstikstof envanuitspoelingvandestikstof.
Indit kaderwordt op het PAGV-proefbedrijf enop ROC Kooyenburg het effect vangedeeldebemestingen"slow-release"-bemesting opdeefficiency/recovery vande N-bemesting bij
suikerbietenonderzocht.
174. Onderzoeknaarhettijdstipvandestikstofbemestingvoorsuikerbieten
56.2.64WR/VP
P.M.T.M. Geelen
In de praktijk wordt bij voorjaarsploegen de kunstmeststikstof veelal na het ploegen gestrooid. Omdat dit verdichting van de bouwvoor, en daarmee meer tarra, tot gevolg heeft,
zijnerpraktijkbedrijvendiedestikstof voor hetploegengeven.Hierdoorzaldekansopstikstofuitspoelingtoenemen.Hetonderzoek isafgeslotenenzalin1991wordenverslagen.
175. Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten

KW/KL/BEM/RH

H.W.G. Floot, A.H.J. Rops, K.Hindriks, J.G.N. Wanderi.s.m. 1RS
Uit eerste resultaten van IRS-proeven blijkt dat via rijenbemesting een besparing op de
stikstofgift mogelijk is endaarmee een betere stikstofbenutting. Openkele ROC'swordt dit
bredergetoetstomnategaanofditopallegrondsoorten hetgevalisentechnisch mogelijk
is.OpROCRusthoevewordtditonderzoekuitgevoerdinhetkadervanproject39.8.50.
176. Beperkingvandestikstofuitspoelingdoordeteeltvanwintergewassenbij continuteeltvansnijmaïs

96.2.24

W. van Dijk, L.tenHolte (CABO), J.H.A.M. Steenvoorden(SC)
Wintergewassen kunnen onder bepaalde omstandigheden een positieve bijdrage leveren
aandebenuttingvanvoedingsstoffenonderanderedoordatuitspoelingbeperktkan worden,
het geenook uitdeproefresultatenvanvoorgaandejaren naar voren isgekomen. Ditkomt
behalve de gewasgroei ook het milieuten goede. De proef op ROC Heino zal nog 1jaar
wordenvoortgezet. Hierinworden zowelondervruchten (gras) als stoppelgewassen (rogge)
voor datdoel op hunwaarde beoordeeld.Speciale aandacht krijgende langetermijn effectenopdeN-huishouding.
177. Wortelgroeienstikstofbenutting bijmaïs

96.2.25

D.A. vanderSchans, W. van Dijk
Maïs heeft een "milieu-onvriendelijk" image. Door gewaseigenschappen en bemestingspraktijk wordt maar eenkleindeelvande aangebodenstikstof door het gewasopgenomen.
Nadeoogstblijveneraanzienlijke hoeveelhedeninhetbodemprofielachterdiegemakkelijk
uitspoelen. Verbetering van de stikstofbenutting is dan ook van groot belang voor het perspectief van de teelt. In dit project wordt onderzocht of door een aantal teeltmaatregelen
zoals plantverdeling, bemestingsniveau en zaaitijdstip en door rassenkeuze de benutting
van stikstof verbeterd kanworden.Op ROCCranendonck enop het PAGV-proefbedrijf ligt
een proefveld met N-trappen en rijenafstanden. Op ROC Heino ligt een proefveld met
rassen, zaaitijden en stikstoftrappen. De eerste resultaten wijzen op een grote interactie
tussende hoogtevandekunstmest N-giftendemineralisatievanstikstof uit deorganische
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stof indebodem.
178. Ondiepe toediening vanorganische mestop maïsland inrelatietot
gewasgroei en meststofbenutting

96.2.27

W.vanDijk
Voor een hoge meststofbenutting is het nodig dat de omvang en het toedieningstijdstip van
de bemesting zijn afgestemd op de gewasbehoefte. Daarnaast moeten meststoffen tevens
op eenplaatsworden aangebodenwaar de maïsplant deze spoedig kanonderscheppen.
Om vervluchtiging van NH3-N in mest zo veel mogelijk te vermijden is goed onderwerken
gewenst. Dit kandoor injectie of door onmiddellijk intensief intewerken ofte ploegen. Ineen
koel en nat voorjaar echter bestaat het gevaar dat stikstof uitspoelt naar een laag waar de
wortels er niet meer of niet snelgenoeg bij kunnen.Op maïsbouwland lijkt daarom gestreefd
te moeten worden naar eentoedieningsdiepte van mest die enerzijds vervluchtiging beperkt
maar anderzijds een snelle onderschepping door wortels mogelijk maakt. Buitenlands onderzoek bevestigt dit. Bovendien is het niet ondenkbaar dat door een betere plaatsing van
de mest bespaard kan worden op de fosfaat -en stikstofrijenbemesting. De proef op ROC
Heino waarin verschillende toedieningstechnieken die mest op verschillende diepten onderwerken al dan niet incombinatie met eenfosfaat en/of stikstofrijenbemesting worden vergelekenzalworden voortgezet.
179. Effect hoogte N-rijenbemesting opopbrengst en N-benutting bij maïs

nieuw 96.2.29

W. vanDijk,R.Groot(IB)
Maïs staat bekend als een gewas met een lage stikstofbenutting. De laatste jaren is het
onderzoek erop gericht de benutting van stikstof te verbeteren en zodoende de verliezen
naar het milieu toe te verminderen.Toediening van de stikstof inde rij kan een mogelijkheid
hiertoe zijn. Bijsuikerbieten heeft men inmiddels hiermee goede resultatenverkregen.
In samenwerking met het IB zal onderzocht worden in hoeverre een N-rijenbemesting kan
bijdragen tot eenverbeterde N-benutting en hoeveel stikstof inde rij kanworden toegediend
zonder gewasschade. De proeven zullen worden aangelegd op twee lokaties, Lelystad
(kleigrond) en Haren (zandgrond).
180. Inzaaivangras ondersnijmaïs

96.4.50 RH/VP

J.G.N. Wander, P.M.T.M. Geelen
Door de vrij late oogsttijd van snijmaïs is inzaai van grasland of van eengrasgroenbemester
na maïs vaak riskant. Een goed grasgroenbemestingsgewas na maïs is niet alleen voor de
organische-stofvoorziening maar ook voor beperking van de N-uitspoeling en de erosie van
belang. Insamenwerking met het CABO wordt nagegaan in hoeverre inzaai van gras in het
maïsgewas mogelijkheden biedt. Voor zandgrond wordt de proef op ROC Vredepeel voortgezet.
Op lössgrond,waarddit aspect ook in relatietot de erosiebestrijding werdonderzocht, wordt
het onderzoek afgesloten. Het onderzoek op ROC Rusthoeve is in 1990 met verslaggeving
afgerond.
181. Kalihoeveelhedenproefvelden
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25.2.52 BEM

ft Hindriks
Opde Prof. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en inWieringerwerf (sinds 1959)wordt in een
kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte inde bouwvoor en het effect op de opbrengst
enkwaliteit van degewassen gevolgd.Sinds enigejarenwordt inde herfst een laagsgewijze
grondbemonstering uitgevoerd. Op deze wijze wordt een indruk gekregen van het verloop
van het kaligehalte in het profiel en de mate van uitspoeling. In 1991 zal op deze proef
luzernewordengeteeld.
182. Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

H.H.H.Titulaer, H. Pijnenburg,A. Embrechts, ft vanden Broek,J. Jeurissen,
W.van Maldegem
De nadruk zal gelegd worden op de verdere ontwikkeling van het Stikstofbijmestsysteem
(NBS). Hetvergaren van N-opname-curven vandiverse gewassen staat hierbijcentraal.
Daarnaast zal getracht worden met behulp van bestaande N-opname-curven de N-opnamecurven van nog niet onderzochte maar wel erop lijkende gewassen te construeren aan de
handvan enkele puntbemonsteringen.
Parallelaan het NBSzal eenkalibijmestsysteem(KBS) ontwikkeldworden.
183. Toetsing P-en K-bemestingsadvies voordeakkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt

nieuw 25.2.08

H.H.H.Titulaer, A. Embrechts, HP. Versluis
Op het P- en K-toestanden-proefveld te Lelystad zal dit jaar spruitkool geteeld worden. De
opname enafvoer vande nutriëntenzal gemeten worden bijeenoptimale stikstofbemesting.
De K-toestandenproef te Westmaas wordt opgebouwd door het toedienen van een kalibemesting voor de hoogste niveaus. De lagere niveaus worden uitgeput. Het testgewas is
voorlopiggras,datfrequent gemaaidzalworden.
De P-en K-toestanden-proeven uit hetverleden zullenverwerkt worden.
184. Beheersing nutrïentenstromen indevollegrondsgroenteteelt

nieuw 25.2.09

H.H.H.Titulaer
In het kader van het aanvullend onderzoekplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde
Plantaardige Produktie (GPP) wordt samen met CABO, IB en LUW begonnen aan een
onderzoek naar de nutrïentenstromen inde vollegrondsgroenteteelt.
Dit jaar zal een inventaris worden gemaakt van hetgeen bekend is over met name de nutrïentenstromen in gewassen en de invloed daarvan op opbrengst en kwaliteit. Het doel is
om door een beheersing van de nutrïentenstromen de kwaliteit van het produkt te verbeteren endebelasting van het milieuteverminderen.
185. Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

77.2.06

A.P. Everaarts, C.P.deMoei,H.H.H.Titulaer, R. vandenBroek
Inveldproeven zal het effect van een volveldstoepassing van Nworden vergeleken met die
van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool en broccoli. De N-giften
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zijn 250, 187, 125 en 62 kg per ha minus N-min en 0 kg N-gift per ha. Het onderzoek zal
plaatsvinden in een zomer- en herfstteelt en op twee verschillende grondtypen (veel en
weinig humus), op enbuiten het ROC inZwaagdijk enophet PAGV.
186. Onderzoek naardetoepassing van het NBS-systeeminzaaiuien

nieuw 65.2.14

C.L.M, de Visser, H.H.H. Titulaer
Uit onderzoek van het IB is gebleken dat er geen verband is aan te tonen tussen de
hoeveelheid stikstof in het voorjaar inde grond (Nmin) en de optimale N-gift. Het is mogelijk
dat een stikstofbemonstering nâde opkomst van het gewas betere resultaten geeft. Uit duits
onderzoek is naar voren gekomen dat het Stikstof Bijmest Systeem voor uien voldoet. In
1991 zal dit systeem daarom getest worden, aangevuld met een rijenbemesting van stikstof
bijde zaaiomde efficiëntie vande vroegst gegeven stikstof tevergroten.
187. Vermindering vande stikstofbemesting doortoepassing van
Rhizobiumbacteriën bijstamslaboon

89.2.10

J.J. Neuvel
Wortelknolletjes van het geslacht Rhizobium leguminosarum leven in symbiose met
vlinderbloemigen. Ze binden stikstof uit de bodemlucht ten gunste van hun gastheer. Bij erwt
en tuinboon zijn spoedig na het zaaien al flinke roze actieve knolletjes zichtbaar van R.
leguminosarum. Daarom hebben deze gewassen nauwelijks een stikstofbron nodig. Bij
stamslaboon daarentegen komt R. phaseoli voor. De knolletjes hiervan zijn pas veel later of
zelfs inhetgeheel niette zien. Daarom is stamslaboon dankbaar voor stikstofbemesting.
Recente ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat entstof met Rhizobium bacteriën
met de granulaatstrooier onder bij het zaad gebracht kan worden. Ook een toepassing als
filmcoating om het zaad behoort tot de mogelijkheden. Door toepassing van Rhizobium
entstof zouopde stikstofbemesting kunnenworden bespaard.
De Rhizobium entstoffen waarmee in 1990 onderzoek is gestart, zijn afkomstig van
Wageningen (LUW), Cambridge (UK), Uppsala (S) en Milwaukee USA). Deze 4 entstoffen
zijn met een onbehandeld object bij 3 stikstofbemestingsniveaus vergeleken. Het laat zich
aanziendat circa50 kg Nper haopde stikstofbemesting kanworden bespaard.
Het onderzoek wordt in 1991 voortgezette Lelystad en Nieuw-Beerta (EH).
188. Onderzoek naarde emissie vanbestrijdingsmiddelen ennutriënten in
afvalwater bijde hydrocultuur vanwitlof

73.3.17

G.vanKruistum
De waterkwaliteitsbeheerders tonen een sterk toenemende interesse in de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen en andere anorganische stoffen in het oppervlaktewater. Bij de
hydrocultuur van witlof wordt na afloop van de trek een deel van het gebruikte proceswater
geloosd, vooral op het oppervlaktewater. Het is dan ook van belang, voor zover nog niet
aanwezig, kwantitatieve gegevens te verzamelen over de hoeveelheden bestrijdingsmiddelenennutriënten die naafloop vandetrek inhet afvalwater achterblijven.
Voor wat betreft eventuele residuen van bestrijdingsmiddelen is dit onderzoek gebeurd in
samenwerking met het StaringCentrum.
Dit project wordt met een verslag afgesloten,waarbij tevens een voorstudie plaatsvindt naar
de mogelijkheden vandetoepassingvan eengesloten systeem bijde witloftrek.
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VIII. TOEPASSING VAN INFORMATICA
Afgeslotenprojecten:
* Onderzoek naarde mogelijkhedenvanviewdatabijteeltbegeleiding
(W.A.Dekkers).

39.0.17

LopendeennieuweProjekten:
189. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
suikerbieten

03.8.03

W.A.Dekkers, C.Westerdijk, P.C. deJong(SIVAK)
Met het informatiemodel "OpenTeelten"-bedrijf als uitgangspunt is dit het eerste project in
het kader van de ontwikkeling van geautomatiseerde teeltbegeleidingssystemen voor de
akkerbouwer.Aanditproject nemennaasthetPAGVdeelSIVAK, 1RS,CSM,SUsamenmet
externe automatiseringsdeskundigen. In1991zalhetsysteemopgrotere schaalindepraktijk worden beproefd. Ookzaldetoekomstige beheers- envermarktingsorganisatiegestalte
krijgen.
190. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
granen

03.8.02

R.F.I. vanHimste, A. Darwinkel, R. Timmer, J. Hoek, P.C.de Jong(SIVAK), H. Marring
(SIVAK), F.Wanink (NGC)
Begin 1991zalde oplevering plaats vinden van hetteeltbegeleidingssysteem voor Granen
(CERA). Door een beperkt aantal telers zal het systeem tijdens het groeiseizoen worden
getest. Het systeem zal ondersteuning bieden t.a.v. de volgende onderdelen: geleide bestrijding van ziekten en plagen, stikstofbemesting, onkruidbestrijding, groeiregulatie, middelenkeuze onkruiden en middelenkeuze ziekten en plagen, rassenkeuze, zaaizaadhoeveelheid,keuzemeststof,teeltregistratie granen,naslagendiverseoverzichten.
191. Vooronderzoek naarde haalbaarheidvaneenteeltbegeleidingssysteemvooraardappelen

nieuw03.8.15

W.A.Dekkers, CD. vanLoon, C.A.M. Graumans(SIVAK)
Nu de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen voor bieten en granen in een
afrondende fase verkeren, wordt de reeds langer bestaande behoefte een teeltbegeleidingssysteemvooraardappelenteontwikkelenopportuun.Alvorenshiermeetebeginnenzal
eerst eenhaalbaarheidsstudiewordenuitgevoerd.Hierinzullenonder anderedeteeltbeslissingenvoor poot-,consumptie- enfabrieksaardappelen,alsmedede beschikbare informatie
wordengeanalyseerd.Tevenszalaandachtwordengeschonken aandetoegevoegdewaardevangeautomatiseerdeteeltbegeleiding.
192. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen

03.8.11
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R.F.I,vanHimste, A.P. Everaarts, C.P. deMoei, P.C. deJong (SIVAK), H. Marring (SIVAK),
B. v.d. Geest(SITU),M.G.M. Koomen(SITU)
Met dit project wordt getracht extra impulsente geven aande informaticatoepassingen inde
vollegrondsgroentesector, vanuit de ervaringen met de teeltbegeleidingssystemen voor granen en suikerbieten. Op basis van een in 1990 verrichte voorstudie naar de mogelijkheden
van teeltbegeleidingssystemen in de vollegrondsgroente is uiteindelijk gekozen voor de gewassen spruitkool enbloemkool.
In 1991 zal verder worden gewerkt met de informatie-analyse. In deze fase wordt van het
Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf de cluster koolgewassen uitgewerkt. Hierbij vindt
tevens afstemming plaats met het Informatiemodel Glastuinbouw. Na de informatie-analyse
wordt gestart met hetfunctioneel ontwerp.
193. Ontwikkeling vaneengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor de
bodemgezondheid

03.4.10

P.W.J. Raven, H. Nijboer, H.B. Schoorlemmer, J.G. Lamers, CD. van Loon, L.P.G.
Molendijk, A. Mulder (HLB),Js. Roosjen(HLB)
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor de
aardappelmoeheidsproblematiek. Dit project maakt deel uit van het onderzoekprogramma
Bodemgezondheid waarin CABO, HLB, IPO, LEI en PAGV nauw samenwerken. Binnen dit
programma vindt in een aantal zogenaamde basisprojecten onderzoek plaats naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en schaderelaties. Het automatiseringsproject is te
beschouwen als een verbindend project dat de resultaten van de basisprojecten samenvoegt in één systeem. In eerste instantie zal de in dit systeem opgenomen informatievoorziening betrekking hebben op het aardappelcystenaaltje. Mogelijk kan later uitbreiding
plaatsvinden naar andere bodemziekten.
Voorjaar 1991 zal de informatie-analyse worden afgerond. De rest van het jaar zal
voornamelijk worden besteed aan het opstellen van het functioneel en technisch ontwerp
van hetsysteem.
194. Ontwikkeling vaneengeautomatiseerd informatiesysteem gewasbeschermingsmiddelen

03.3.04

W.A. Dekkers, D. Th.Baumann
In 1990 werd de voorstudie naar de haalbaarheid van een informatiesysteem gewasbeschermingsmiddelen afgerond. De uitgangspunten van dit rapport worden gebruikt voor de
ontwikkeling van een uniform informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen voor de
landbouw met als basis het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf. Het doel is, in
samenwerking met de SIVAK, de huidige informatiesystemen te vervangen door een nieuw
systeem dat op eensnelle manier de informatie over bestrijdingsmiddelen aan gebruikers ter
beschikking stelt. Zodra de financiering van het project rond is, zullen de werkzaamheden
kunnen beginnen.
195. Onderzoek naarde introductie en acceptatie van teeltbegeleidingssystemen
R.F.I.vanHimste, W.A.Dekkers,F. Wanink(NGC), vacature
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nieuw 09.0.08

Reeds enige jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van teeltbegeleidingssytemen.
Tijdens de ontwikkeling vandeteeltbegeleidingssystemen BETA enCERA zijn onderdelen
vandezesystemengetestdooreenaantaltelers.Echtertotnutoezijndesystemennogniet
integraalonder praktijkomstandigheden getest. Indit project zalwordenonderzocht opwelke elementen moet worden gelet, indien deze systemen in de praktijk worden geïntroduceerd.
Veelaandacht zalwordenbesteedaandeanalysevanhetgebruikvandezesystemendoor
telers.Ditbetreftdegebruiksfrequentie,deinzetvanhetsysteembijdeteeltbeslissingen,de
waardering van de - met behulp van het systeem - verkregen informatie en een schatting
vanhetrendementvanhetsysteem.
196. Onderhoudvanteeltbegeleidingssytemen

nieuw09.0.09

R.F.I, vanHimste, W.A. Dekkers, vacature
Deteeltbegeleidingssystemen BETAenCERAzullenin1991onder praktijkomstandigheden
getestwordendooreenaantaltelers.Dezetestkanalleenslagenindiendeinformatie inde
systemenup-to-date gehoudenwordt. Indit project zalwordenonderzocht welketakenverricht dienen te worden met betrekking tot het inhoudelijk onderhoud vanteeltbegeleidingssystemen. De resultaten vandit project zullenworden gebruikt omde eisente kunnenformuleren,diegesteld moetenworden aan hetonderhoud, indiende Produktengecommercialiseerdzijn.
197. Onderzoeknaardemanagementvragenvandeagrarischondernemer

03.0.09

P.W.J. Raven, AT. Krikke
In 1990 iseen in 1988gestarte literatuurstudie naar het beslissen vanagrarischeondernemersende roldie informatie hierbijheeft,afgerond indevormvaneenverslag.Dezevoornamelijk methodische verkenning heeft naast nieuwe onderzoeksvragen, een aantalrichtlijnen en aandachtspunten opgeleverd die van belang zijn voor de ontwikkeling vangeautomatiseerdebegeleidingssystemen.
In1991zalditprojectworden beëindigd.
198. Ontwikkelingvaneeninformatiemodel"groeienontwikkelingvan
gewassen"

09.0.06

P.W.J. Raven, R.F.I. vanHimste
Bij het ontwikkelen van begeleidingssystemen is kennis over processen die zich in enom
een plant of gewas afspelen onontbeerlijk. Om die kennis toe te passen in begeleidingssystemen is het noodzakelijk geblekendeze processente beschrijven inde vormvan
eeninformatiemodel. In1990heeft insamenwerking metCABOenSIVAK eengedetailleerde informatie-analyse plaatsgevonden voor groei- en ontwikkelingsprocessen in de plant.
Processen die zich inde omgevingvan de plant afspelen zijnvooralsnog globaalbeschreven en zullen in andere projecten nader worden ingevuld (o.a. project 03.4.10). Deresultatenvandeinformatie-analysewordenin1991gepubliceerd;daarmeewordt hetprojectbeëindigd.
199. Ontwikkelingvaneeninformatiemodelenbeslissingsondersteunende
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Systemenvoorde graanteelt in Europees verband

nieuw 09.0.07

P.W.J. Raven, vacature(SIVAK)
In samenwerking met DLG & Univ. Giessen (D), ADAS (GB), ACTA, INRA, ITCF & AGPM
(F) en het Ministerie van Landbouw in Spanje wordt gewerkt aan het opstellen van
standaards voor de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor deteelt van
tarwe en maïs. Deze standaards en gemeenschappelijke afspraken zullen worden vastgelegd in een informatiemodel dat uit het Nederlandse "Open Teelten"-model en het informatiemodel "Gewasgroei en-ontwikkeling"wordt afgeleid.
200. Vooronderzoek naar een methode ominformatie alstekst optimaal
overtedragen inteeltbegeleidingssystemen

03.0.12

W.A.Dekkers
Kennisrepresentatie in teeltbegeleidingssystemen gebeurt voor een belangrijk deel in teksten. De manier om informatie als tekst over te dragen is zeer beperkt in de teeltbegeleidingssystemen. In het kader van dit project wordt bestudeerd of met behulp van Hypertekst
de textuele kennisrepresentatie verbeterd kan worden. Naast dit onderzoek naar de technische mogelijkheden vindt onderzoek plaats naar de vormgeving en structuur van de informatieomoptimaal vande mogelijkheden van hypertekst gebruik te maken.
201. Deontwikkeling van een modelvoor deoptimalisatie van bestrijdingsstrategieën

03.3.08

H.B. Schoorlemmer,vacature
De kosten/baten-analyse voor het uitvoeren van bestrijdingen inbijv. Epipré en andere deelsystemen is voor verbetering vatbaar. Doel van dit project is te komen tot een gewasonafhankelijke modelbeschrijving die behulpzaam is bij het vinden van het economisch optimale
tijdstip voor het uitvoeren van bestrijdingen van ziekten, plagen en onkruiden. Het resultaat
van dit onderzoek kan vervolgens worden ingepast in de toekomstige teeltbegeleidingssystemen.
202. Opstellenvan modellenvancomputerprogramma's voor diverse
aspecten vande aardappelteelt

54.4.18

C.B.Bus
Op basis van verzamelde gegevens over het verloop van de opbrengst en de knolsortering
van pootaardappelen wordt geprobeerd samen met het CABO een computerprogramma te
ontwikkelen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om de optimale loofvernietigingsdatum
vast testellen.
203. Bepaling van hetgroeiverloop bijaardappelen

54.4.33

K.Hindriks,K.H. Wijnholds,H.W.G. Floot
Voor informatie over het groeiverloop worden jaarlijks via proefrooiingen groeicurves bepaald op de Prof. J.M. van Bemmelenhoeve (Bintje consumptie-aardappelen), Feddema68

heerd (3 rassen pootaardappelen), 't Kompas en Kooyenburg (3 rassen fabrieksaardappelen).
204. Toetsingadviesmoduleonkruidbestrijdinginsuikerbieten

FH

H.W.G. Flooti.s.m. CABOenLUW
Door het CABO ende LUW is eenonkruidontwikkelingsmodel ontwikkeld waarmee ineen
vroegstadiumdeteverwachten schade aaneensuikerbietengewas kanwordeningeschat.
Hierdoor isvooraf betertevoorspellenofeenbespuitingzinvolisof niet.Omdit modelinde
praktijk tetoetsenwordt op het ROC Kollumerwaard een proef aangelegd,waarin metverschillendefrequenties gespotenwordt enheteffect opdeonkruidbezetting endeopbrengst
wordtnagegaan.
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IX.CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Akkerbouwgewassen engrasvelden
Nieuweprojecten:
205. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

nieuw41.9.14

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen. Het
eerstedeelomvat devoorbeproeving. Hierbijworden39rassenonderzocht op2proeflocaties; één op zand (Vaassen) en één op klei (PAGV). Ook de kwekers beproeven deze
rassenopminimaaltweelocaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving. Deze duurt
drie jaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassen van de voorbeproeving vanvorig
jaar onderzocht, plus een aantal rassendie al éénof tweejaar in de interprovinciale serie
zaten.Aldeze rassenwordenvergeleken metdeaanbevolenAenNrassenvanderassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovinciale serie is dit jaar 22. Ze worden op de
volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't Kompas, Kooyenburg, Prof.van
Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade.
Bovendien liggen er proefvelden in Vaassen, Lelystad, op de proefboerderij De Bouwing
(Randwijk)enopdeproefboerderijvandeRIJP(DeSchreef).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bijtwee behandelingen onderzocht, éénmet
enéénzonderdebestrijdingvanblad-enaarziekten.Dewaarnemingendieindezeproeven
gedaan worden komen overeen met de eigenschappen die in de rassenlijst genoemd
worden.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor de voorbeproeving gebeurt
dit bij Labor Aberhamte Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving
gebeurtditbijhetIGBM.
Naastdezebeproevingenwordt met alleinonderzoekzijnde rasseneenvriesproef (wintervastheid), een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicideproef (gevoeligheid voor
bodemherbiciden) en eenzaaitijdenproef (mogelijkheid laat zaaien) uitgevoerd. Ookvinden
er inoculatieproeven plaats met voetziekten, Fusarium en Septoria. In 1991 zal insamenwerking met het IPOde toetsing op resistentie tegen de verschillende fysio's van gele en
bruineroestopnieuwopgezetworden.HetIPOzalhiervoorinoculumleveren.
DeresultatenwordengerapporteerdaandeCommissie voorSamenstellingvandeRassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
206. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

nieuw41.9.15

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Ook het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van zomertarwe bestaat uit een voorbeproeving eneen interprovinciale serie. Devoorbeproeving omvat dit jaar 8 rassen envindt
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plaats op zand (Ernst) en op klei (Lelystad). Ook de kwekers beproeven deze rassen op
minimaaltwee plaatsen. Hettweede deelvan hetonderzoek bestaat uit de interprovinciale
beproeving. Deze omvat 6 rassen en vindt plaats op de ROC's Ebelsheerd, 't Kompas,
Kooyenburg,Prof.vanBemmelenhoeveende Rusthoeve.Bovendienliggenerookproeven
inErnstenLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bijtwee behandelingen onderzocht, éénmet
enéénzonderdebestrijdingvanblad-enaarziekten.Dewaarnemingendieindezeproeven
gedaan worden komen overeen met de eigenschappen die in de rassenlijst genoemd
worden.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor de voorbeproeving gebeurt
dit bij Labor Aberhamte Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving
gebeurtditbijhetIGBM.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef
(gevoeligheid voor schot), een herbicideproef (gevoeligheid voor bodemherbiciden) eneen
zaaitijdenproef (mogelijkheid vroeg zaaien) uitgevoerd. Ook vinden er inoculatieproeven
plaats metvoetziekten, FusariumenSeptoria. In1991zalinsamenwerking met het IPOde
toetsing op resistentie voor de verschillende fysio's van gele en bruine roest opnieuw
opgezetworden.HetIPOzalhiervoorinoculumleveren.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
207. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwintergerst

nieuw42.9.06

A. Dekking,M.Zeelenberg, L vandenBrink
De voorbeproeving van wintergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in Lochern
(zand) enéén in Lelystad (klei). Hettotaal aantal rassen inde voorbeproeving is30.Deze
rassenwordenookdoordekwekersopminimaal2plaatsenonderzocht.
Inde interprovinciale serieworden17rassenop7proefplaatsenonderzocht. Dezeplaatsen
zijnEbelsheerd,Kollumerwaard,Wijnandsrade,Vredepeel,'tKompas,Lochernen Lelystad.
De rassenworden op vrijwel alle proefvelden bijtwee behandelingen onderzocht, éénmet
en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen die aan deze
proeven worden gedaan komen overeen met de raseigenschappen die in de rassenlijst
vermeldworden.
Vanhetgeoogsteproduktwordtvandetweerijige rassendoor hetNIBEMdebrouwkwaliteit
bepaald.
Naastdebeproevingenwordt metalle inonderzoekzijnde rasseneenvriesproef uitgevoerd
omdewintervastheidvasttestellen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijst engepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
208. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zomergerst

nieuw42.9.07

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Ookdevoorbeproevingvanzomergerstwordt uitgevoerdoptwee proefvelden,ééninErnst
(zand) enééninLelystad(klei).Hettotaalaantalrassenindevoorbeproeving is32.Ookde
kwekersbeproevendezerassenopminimaaltweeplaatsen.
In de interprovinciale serie worden 20 rassen op 15 proefplaatsen onderzocht. Deze
proefplaatsenzijnde ROC'sEbelsheerd,Kollumerwaard,Kooyenburg,Prof.vanBemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Wijnandsrade, Vredepeel en 't Kompas.
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BovendienliggenernogproeveninErnst,Lelystadenopdeproetboerderij DeBouwing.
De rassenwordenop vrijwel alle proefvelden bijtwee behandelingen onderzocht, éénmet
en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen die aan deze
proeven worden gedaan komen overeen met de raseigenschappen die in de rassenlijst
vermeldworden.
Van het geoogste produkt wordt van alle in onderzoek zijnde rassen door het NIBEMde
brouwkwaliteit bepaald.In1991zalinsamenwerking met het IPOdetoetsing opresistentie
tegendeverschillendemeeldauwfysio'suitgevoerdworden.
Naast deze beproevingen wordt met alle inonderzoek zijnde rassen een vriesproef uitgevoerdomdewintervastheidvasttestellen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
209. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek haver

nieuw44.9.01

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Derassenvandevoorbeproevingworden inErnst (zand) eninLelystad (klei) beproefd.Het
aantal rassen in de voorbeproeving is 12. Ook de kwekers voeren deze beproeving op
minimaaltweeproefplaatsenuit.
Deinterprovinciale beproevingwordtuitgevoerdopde ROC's Ebelsheerd,Kollumerwaard,'t
Kompas en Kooyenburg. Bovendien liggen er nogproeven in Ernst en Lelystad. Dewaarnemingendiegedaanwordenkomenovereenmetderaseigenschappendieinderassenlijst
vermeldworden.Deinterprovinciale serieomvat8 rassen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de samenstelling van de
Rassenlijst engepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
210. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek roggeentriticale

nieuw43.9.01

A. Dekking, M,Zeelenberg, L vandenBrink
Devoorbeproevingvantriticalevindt plaatsop2plaatsen,inVaassen(zand) eninLelystad
(klei). Devoorbeproeving van rogge vindt alleenopzandplaats. Erzijndit jaar 4 rassenin
onderzoek. Eén ras rogge en3 rassentriticale. Deze rassenworden ook door de kwekers
opminimaaltweeplaatsenonderzocht.
Derassenindeinterprovinciale seriewordenop5plaatsenonderzocht. Dezeseriebevatin
totaal 10 rassen (7 rogge en 3 triticale). De proeflocaties zijn: 't Kompas, Kooyenburg,
Vredepeel,Vaassenen Lelystad.
Naastde normale beproevingwordt ernogeenvriesproef uitgevoerdomdewintervastheid
vandeverschillende rassenvasttestellen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de samenstelling van de
Rassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
211. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek erwtenencapucijners

nieuw87.9.14

A. Dekking,M.Zeelenberg, L vandenBrink
Hetonderzoek vanerwten encapucijners bestaat uittwee delen.Heteerste deelomvatde
voorbeproeving. Dezewordt in Lelystad uitgevoerd. Indeze voorbeproeving wordenongeveer 17rassenonderzocht. Dezerassenwordenookdoordekwekerszelf onderzocht.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving. Hierbij
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worden 12rassenonderzochtop6verschillende locaties.Dezelocatieszijn:Kollumerwaard,
't Kompas,Kooyenburg, Prot,van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en Lelystad. Dezeproeven
worden beoordeeld op de raseigenschappen die in de rassenlijst vermeld staan. Van het
geoogsteproduktwordtheteiwitgehaltebepaald.
Naast deze proevenworden er nogproeven aangelegdomde gevoeligheid vande rassen
voorvroegeverbanning,topvergelingenkwadehartenvasttestellen.
Deresultatenwordengerapporteerd aandeCommissievoordeSamenstellingvandeRassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
212. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek veldboon

nieuw88.9.09

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Ook het onderzoek naar veldbonen bestaat uit eenvoorbeproeving en een interprovinciale
beproeving. De voorbeproeving omvat 10 rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze
rassenwordenookdoordekwekersonderzocht.
De interprovinciale beproeving bevat dit jaar ook 10rassen. Dezeworden op verschillende
locaties uitgevoerd: Ebelsheerd, 't Kompas, Rusthoeve, Wijnandsrade en Lelystad. De
rassenwordenbeoordeeldopdeeigenschappendieindeRassenlijstvermeld worden.
In het geoogste produkt worden bepalingen gedaan op eiwitgehalte en Anti Nutritionele
factoren.
213. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek vlas

nieuw51.9.05

A. Dekking, M. Zeelenberg, L vandenBrink
Devoorbeproeving vanvlas bevat dit jaar 6 rassen enwordt in Lelystad uitgevoerd.Deze
rassenworden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale serie bevat 6rassen.
DezeseriewordtbeproefdopdeROC'sProf.vanBemmelenhoeveendeRusthoeve.Ookin
Lelystadwordteenproefaangelegd.
De rassenworden beoordeeld opde kenmerken die inde rassenlijst vermeld worden.Het
lintgehalte en de lintkwaliteit wordt door het ATO bepaald. Bovendien worden er proeven
aangelegd om de gevoeligheid voor vlasroest, Fusarium oxysporum en vlasbrand vast te
stellen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
214. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwinterkoolzaad

nieuw50.9.04

A. Dekking, M.Zeelenberg, L vandenBrink
Het onderzoek naarwinterkoolzaad bestaat uit eenvoorbeproeving eneen interprovinciale
serie. De voorbeproeving omvat 12 rassen en wordt uitgevoerd op Ebelsheerd en De
Schreef. Dezerassenwordenookdoordekwekersonderzocht.
De interprovinciale serie omvat 9 rassen. Deze serie wordt beproefd op de ROC's Ebelsheerd en Kollumerwaard. Ook wordt er een proef aangelegd op De Schreef. De rassen
wordenbeoordeeldopdeeigenschappendieinderassenlijstvermeldstaan.
Van het geoogste zaad wordt het oliegehalte bepaald en de gehalten aan erucazuur en
glucosinolaat.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijstengepubliceerdindeverschillendeproefverslagen.
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215. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden

nieuw46.9.11

J.R.vanderSchoot, J.Kassies, L vandenBrink
In 1991 wordt in samenwerking met de NSF (Nederlandse Sport Federatie) op Papendal
(Arnhem) een gazonproefveld aangelegd met daarin alle rassenlijstrassen en alle in
onderzoek zijnde rassen. Daarvanwordt een deel vande veldjes van Engels raaigras en
veldbeemdgras,omdesportveldbespeling tesimuleren,kunstmatig betreden. Eendeelvan
develdjesvanroodzwenkgrasenstruisgraswordtop"green"hoogtegemaaid.
De rassen van Engels raaigras worden op wintervastheid beoordeeld in kunstmatige
vriesproeven.
Erworden2-3sportveldproevenmetrassenvanEngelsraaigrasaangelegd.
Daarnaast liggen ernogdiverse proefvelden die in1991opdiverse eigenschappenworden
beoordeeld,waaronder:
- tweegazonproeveninWanroy,ééninWageningenenééninDronten;
- tweebetredingsproeven in Wageningen;
- tweesportveldproeveninRotterdamenDen Haag;
- eensportveldproef metrassenvanveldbeemdgrasin Almere.
216. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen

nieuw54.9.39

H.Folkers, H. Obbink, R. Wustman
43 consumptie-aardappelrassen zullen op 10 klei- en zandlocaties in drievoud worden
onderzocht op loof-,knol- enopbrengsteigenschappen. Daarnaast zullendeze rassenop9
locatieswordenonderzocht opTGA-gehalte,ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof
enknol, schurft, AM-tolerantie,bladrol,Yn,X-enA-virus,kringerigheid) enopverwerkingskwaliteit (koken,frites,chips, vlokken).
217. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbijzetmeelaardappelen

nieuw55.9.02

H.Folkers,H. Obbink, R. Wustman
12 zetmeelaardappelrassen zullen op 7 dalgrond- en zandlocaties in drievoud worden
onderzocht oploof-, knol- enopbrengsteigenschappen. Daarnaast zullendeze rassenop7
locatieswordenonderzocht opTGA-gehalte,ziekteresistenties (Phytophthora infestans loof
enknol,schurft,AM-tolerantie,bladrol,Yn-enA-virus,kringerigheid).
218. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoeksnijmaïs

nieuw96.9.28

J.Groten, J.Kassies, L.vandenBrink
Het onderzoek bestaat uit eenvoorbeproeving eneenofficiële beproeving. Devoorbeproeving (700 rassen) wordt uitgevoerddoor de bedrijvendie rassenwillen aanmeldenvoorhet
officiëleonderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goeddoorstaan, wordentoegelatentothetofficiëleonderzoek.
Hetofficiëleonderzoekomvatdevolgendeonderdelen:
- Deopbrengstproefvelden:
De eerstejaars rassen (50) en enkele standaardrassen worden onderzocht op circa 12
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proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het PAGV coördineert dit
onderzoekenverwerktderesultaten.
Een 20-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken met de
aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste produkt van minimaal drie
proefveldenwordttevensdevoederwaarde (invitroverteerbaarheid)bepaald.
De proefvelden liggen op of inde buurt van de ROC's Kooyenburg, Aver Heino,VredepeelenCranendonck. Eenvijfdeproefveldligtopeenparticulierbedrijf (oostelijkzand).
- Een legeringsproefveld op het PAGV te Lelystad, waarin een 70-tal rassen (eerste-,
tweede-enderdejaars) beoordeeldwordtoplegeringsgevoeligheid.
- Een plantgetallenproefveld op een particulier bedrijf (oostelijk zand), waar de rassenlijstrassen en een5-tal rassen (derdejaars) bijverschillende plantgetallen zullen wordenonderzochtopdeinteractietussenrassenenplantgetallen.
De gegevens uit het officiële onderzoek worden gepubliceerd in het proefverslag en in
vakbladen. Tevens worden de resultaten besproken met de kweekbedrijven, waarna de
rassenvoorverderonderzoekgeselecteerdworden.
De gegevens uit het officiële onderzoek worden, deels verwerkt, geleverd aan het CRZ.
VanuithetCRZzullendemeerjarige gegevensgepubliceerdwordeninhetrassenbericht.
Deeindresultaten vandriejaar officieel onderzoek worden via het CRZgerapporteerd aan
deCommissievoordeSamenstellingvandeRassenlijst.
219. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs,CornCobMixen
maïskolvenschroot

nieuw98.9.04

J.Groten, J.Kassies, L vandenBrink
Het onderzoek bestaat alleen uit de officiële beproeving. Omtoegelaten te worden tot dit
onderzoek zullen de door de kweekbedrijven aangemelde rassen de cold-test (toetsing
zaaizaadkwaliteit) goed moeten doorstaan. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCMen
MKSomvatdevolgendeonderdelen:
- Deopbrengstproefvelden:
Een25-tal rassen (eerste-,tweede- enderdejaars) wordt opdrie proefvelden vergeleken
metde aanbevolen rassenvande rassenlijst.Van het geoogste produkt wordt tevensde
voederwaarde (invitroverteerbaarheid)bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooyenburg enAver
Heino.Deeerstejaars rassen(18)wordenalleenopVredepeelonderzocht. Detweede-en
derdejaars rassen(7)wordenopallegenoemde ROC'sonderzocht.
- Een legeringsproefveld op het PAGV, waarin een 25-tal rassen (eerste-, tweede en
derdejaars) beoordeeldwordtopdelegeringsgevoeligheid.
De gegevens uit het onderzoek worden gepubliceerd in het proefverslag en invakbladen.
Tevens worden de resultaten besproken met de kweekbedrijven, waarna de rassen voor
verderonderzoekgeselecteerdworden.
Degegevens uit hetonderzoek worden ook,deels verwerkt, geleverd aan het CRZ.Vanuit
deCRZwordendemeerjarigegegevensgepubliceerdinhetrassenbericht.
De eindresultaten van drie jaar onderzoek worden via het CRZ gerapporteerd aan de
CommissievoordeSamenstellingvandeRassenlijst.
220. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek voederbieten

nieuw98.9.05

J.Groten, J.Kassies, L.vandenBrink
In 1991 zullen er, ten behoeve van het rassenonderzoek voederbieten twee opbrengst75

proefveldenwordenaangelegd.EénophetPAGV(klei)enéénopROCAverHeino(zand).
Op elk proefveld worden 15eerstejaars rassen vergeleken met de aanbevolen rassen van
derassenlijst.
Tevenswordt ineenschietersproef ophet PAGVdeneigingtot schietenvandeverschillenderassen beoordeeld.
De gegevens uit het onderzoek worden gepubliceerd in het proefverslag en invakbladen.
Aandehandvandegegevenszullen,inoverlegmetdekwekers,derassenvoor hettweede
onderzoeksjaargeselecteerdworden.Degegevensuithetonderzoekzullen,deelsverwerkt,
geleverdwordenaanhetCRZ.
221. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

nieuw98.9.07

J.Groten, J.Kassies, L.vandenBrink
In 1991 worden er twee stoppelgewassenproefvelden aangelegd met rassen van de
groenbemestingsgewassen gele mosterd en bladrammenas (20) en Italiaans- en Westerwoldsraaigras (40).Opéénvandeproefveldenwordtookbladkool(5)uitgezaaid.Ookwordt
op één van de proefvelden de gele mosterd en bladrammenas op twee tijdstippen
uitgezaaid.
Eén proefveld ligt op het PAGV (klei) en één op een zandlokatie. De rassen van gele
mosterd en bladrammenas worden zo mogelijk, door het 1RS, in het laboratorium onderzochtopresistentietegenhetbietencyste-aaltje.
Bijdebladkoolrassenwordtookdevoederwaarde (verteerbaarheid)bepaald.
Degegevensuithetonderzoekwordengepubliceerdinhetproefverslageninvakbladen.De
gegevenswordengeleverdaanhetCRZ.
Deresultatenwordenbesproken metdekwekers,waarnade rassenvoor verderonderzoek
geselecteerdworden.
222. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

nieuw56.9.24

L vandenBrink
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het 1RSuitgevoerdenbestaatalleenuitofficieelonderzoek.
In1991worden alle inonderzoek zijnde rassen(eerste-,tweede- enderdejaars) invergelijking met de rassenlijstrassen onderzocht (totaal 45 rassen). De opbrengstproefvelden
worden aangelegd op het PAGV en op/of in de buurt van de ROC's Kollumerwaard,
RusthoeveenVredepeel.TevenszalophetPAGVeenschietersproef wordenaangelegd.
Deresultatenvanhetonderzoekwordenbesprokenmetdekwekers,waarnade rassenvoor
verderonderzoekgeselecteerdworden.
Degegevensuithetonderzoekwordengepubliceerdinhetproefverslageninvakbladen.De
gegevens uit het onderzoek worden, deels verwerkt, geleverd aan het CRZ. Het CRZ
publiceertdemeerjarigegegevensinhetrassenbericht.
De eindresultaten van drie jaar onderzoek worden via het CRZ gerapporteerd aan de
CommissievoordeSamenstellingvandeRassenlijst.
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Vollegrondsgroenten
223. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

nieuw65.9.16

L Hoekstra, A. Nelis
Ervindtonderzoekplaatsbijtweegroepenrassen,namelijk:directeafzet endirecteafzeten
bewaring. Deproevenwordenoptweeplaatsenuitgevoerdnamelijk:Noord-Beveland enop
hetPAGVinLelystad.
Het onderzoekwordtdoordeSNUiF uitgevoerdonder verantwoordelijkheid van het PAGV.
Het onderzoek bevat rassen/selecties die in onderzoek zijn en aanbevolen kweekprodukten. Totaal zijn er circa 45 rassen/selecties inde proef opgenomen. Het bewaaronderzoek
endeverwerkingvandemonstersvindtplaatsopROCRusthoeve.
224. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek plantuien

nieuw65.9.17

L.Hoekstra, A. Nelis
Rassendie inonderzoek zijnworden getoetst aan3 standaardrassen. Deproevenworden
aangelegdinKatsenWolphaartsdijk.HetonderzoekwordtuitgevoerddoordeSNUiFenvalt
onderdeverantwoordingvanhet PAGV-CGO.Opkweekvanhet uitgangsmateriaal valtook
binnenditproject.
225. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek sjalot

nieuw65.9.18

L Hoekstra, A.Nelis, R.vandenBroek
Er vindt onderzoek plaats naar de gebruikswaarde van sjalotten. De rassen die in onderzoekzijn,wordenvergeleken metdriestandaardrassen.Hetonderzoek vindt plaatsopROC
ZwaagdijkeninOuddorp.
226. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekzaaiuienopeenBiologischdynamischbedrijf

nieuw65.9.19

L.Hoekstra, W. Sukkel
Aande handvandezeproef hopenwe eenbeter inzicht te krijgen in hoeverre de rasinformatieuitde huidige rassenlijst geschikt isomtot eenjuiste rassenkeuze voor dealternatieveteeltwijzen te komen envoorwelke eigenschappen er eventueel extra informatie verzameld dient te worden. Hiertoe zal een aantal rassen uit de rassenlijst op een biologischdynamisch bedrijf geteeld worden en worden vergeleken met de uitkomsten van het
regulierecultuur-engebruikswaarde-onderzoek.
227. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek andijvie

nieuw71.9.02

F.M.L. Kanters, A.Embrechts, H.C.H. Pijnenburg, J.Jeurissen
Ineendrietalteeltwijzen,vroegeteelt,zomer-enherfstteeltwordtvooronderzoek uitgevoerd
met nieuwe rassen/selectiesvoordeverse markt. Deproevenzijngeplandopde ROC'ste
Breda,MeterikenWestmaas.
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228. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

nieuw69.9.05

F.M.L. Kanters, J. Jeurissen
In1991zalofficieelrassenonderzoekwordengestartvoordegangbareteeltvanasperge.In
dit onderzoek dat wordt gekoppeld aan de geplande EG-rassenproef zullen zowel
NederlandsealsbuitenlandserassenwordenonderzochtopROCNoord-Limburg.
Daarnaastwordt opROCNoord-Limburgdein 1984gestarte rassenproef aandertignieuwe
hybridenrassenvoortgezet, evenals de in 1986en 1988 aangelegde internationale proeven
(P.Boonen,J.vandenBroek)
229. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

nieuw69.9.06

F.M.LKanters, A.Embrechts, R.vandenBroek
Voor de teelt van groene asperge, die wat meer in de belangstelling komt te staan, isde
rassenkeuze moeilijk te maken omdat voor Nederlandse omstandigheden de informatie
ontbreekt. Om de verschillende rassen op hun gebruikswaarde te beoordelen zal op de
ROC'steWestmaasenZwaagdijkgebruikswaarde-onderzoek vanstartgaan.
De door ROC Westmaas behartigde rassenvergelijkingsproef met de rassen Boonlim,
GeynlimenJerseyGiantgaatin1991hetvierdeoogstjaarin(A.Embrechts)
230. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek kropsla

nieuw72.9.03

F.M.L. Kanters, R.vandenBroek, H.C.H. Pijnenburg
Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen; vroege teelt, zomer- en
herfstteelt,zowelvoor-alsvoortgezetonderzoek uitgevoerdopde ROC'ste BredaenMeterik,enoppraktijkbedrijventeHeemskerkenIJsselmuiden.
231. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek prei

nieuw66.9.03

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg, R. vandenBroek, W. vanMaldegem
Voor devroege enlate herfstteelt vindt voortgezet onderzoek plaats opde ROC'steBreda
enMeterik(beideteelten) enteHeemskerkenValthermond(lateherfstteelt).
Indewinter- enlatewinterteelt gaatvooronderzoek vanstartopde ROC'ste BredaenMeterik,enopROC'tKompas.
232. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekstamslaboon

89.9.04

A.R. Biesheuvel, H.P. Versluis
Voor een voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van stamslabonen voor deverse
markt en voor de industrie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd op het PAGV. In dit
onderzoek worden nieuwe rassen op twee zaaidata vergeleken met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel beoordeeld en machinaal geoogst en getoetst op houdbaarheid(bruinverkleuringnaoogst).Debesterassenuit hetonderzoekvan1990wordenin
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het voortgezet onderzoek in Westmaas en Lelystad machinaal geplukt. In Westmaas zijn
twee en in Lelystad drie zaaitijden. Deopbrengst wordt steeds vastgelegd in relatie tot de
rijpheidvandebonen.Ookinditonderzoekwordtgelet opde houdbaarheid vanderassen.
DaarnaastwordtéénproefverwerkttoteengesteriliseerdproduktophetATO.
233. Cultuur-engebruikswaardeonderzoekwitlof voordetrekzonder
dekgrond

73.9.04

A.R. Biesheuvel, C.T.Enserink, JJeurissen,H.C.H. Pijnenburg, R. vandenBroek, H.P.
Versluis
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de vroege
trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de midden vroege trek (lofoogst vanaf
half december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek vindt plaats op het
PAGV ende ROC'ste Breda,Creil,Meterik,WestmaasenZwaagdijk enbijtuinders.Inhet
onderzoekwordt geletopwortelproduktie,lofproduktie,inwendigekwaliteit enhoudbaarheid
vannieuwewitlofrasseninvergelijkingmethetaanbevolensortiment.
234. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniekbij
witlof

73.9.14

A.R. Biesheuvel, G.vanKruistum, H. Stolk
Inhet rassenonderzoek bijwitlof wordenvaakgroteras-xplaatsinteracties vastgesteld.Het
isonduidelijkwelkdeelvandewitlofteelt hiertoe hetsterkstebijdraagt. Doordewitlofteeltop
tesplitsenindeteeltvandewortels,debewaringendetrekendezedriedeelprocessennader te analyseren door uitwisseling vanwortels tussen proefplaatsen,wordt vastgesteld in
welkdeelvandewitlofteeltdegrootsteras-xplaatsinteractieontstaat.
In 1987/'88 t/m 1989/'90 zijn veldproeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven
wordenineenverslagvastgelegd.
235. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwittekoolvoordeversemarkt
84.9.01
A.R. Biesheuvel, R.vandenBroek
In 1989/'90 zijn veldproeven uitgevoerd om de gebruikswaarde van witte koolrassen voor
afzet op deverse markt vastte stellen.Het onderzoek werduitgevoerd op ROCZwaagdijk
enop het PAGVte Lelystad.Hetonderzoek richttezichopdeproduktie vankilokooltjes bij
hoge plantgetallen voor directe afzet (80.000 planten/ha).Tevens werdde bewaarbaarheid
van de late rassen onderzocht bij een standdichtheid van 67.000 planten/ha. De nieuwe
rassen in de proeven werden vergeleken met het aanbevolen sortiment. In het onderzoek
werd onder andere gelet op uniformiteit, ziektegevoeligheid en gevoeligheid voor roodverkleuringvanderassen.Ditonderzoekwordtinhetvoorjaar van1991afgesloten meteen
beoordelingvanuitdebewaarbaarheidenderesultatenwordenineenverslagvastgelegd.
236. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek knolselderij

62.9.02

A.R. Biesheuvel, H.P. Versluis
Vooronderzoek naar de gebruikswaarde van knolselderij voor de verse markt endeindus79

trie.Hetonderzoekwordtuitgevoerdophet PAGVinLelystadenophet ROCteWestmaas.
Inhetonderzoek wordt gelet opproduktiviteit, kwaliteit enbewaarbaarheid.Tevensworden
derassenophetATOonderzochtophungeschiktheidvoorindustriëleverwerking.
237. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek kroot

nieuw57.9.05

H. Hoek
In1991zalvooronderzoek worden gestart voor dezomerteelt. Dit onderzoek zalplaatsvindenophet PAGV ende ROC'sWestmaas enZwaagdijk.Alsvergelijkingsrassen zullendienen:LiberoenRégala.
Daarnaast zullen rassenvoor de herfstteelt worden onderzocht op het PAGV ende ROC's
WestmaasenZwaagdijk.
Alsvergelijkingsrassenfungerenhier:Libero,BikoresenDwergina.
238. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek Radicchio rosso

nieuw76.9.05

J.Hoek, A.Embrechts, R.vandenBroek, W. vanMaldegem, J. Jeurissen
In aansluiting op het vooronderzoek in 1990,zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd
voordezomer- ende herfstteelt. Ditonderzoekzalplaatsvindenophet PAGVendeROC's
Westmaas,Zwaagdijk,'tKompasenMeterik.
Alsvergelijkingsrassenzullenderassenuithetvooronderzoekdienen.
Vande herfstteelt zal het produkt (voor zovervrij vansmet) zo mogelijk eentweetalmaandenwordenbewaard.
Daarnaastzal"uitstalleven"-onderzoek plaatsvindenaanhetverseprodukt.
239. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek spitskool

77.9.07

J.Hoek, R.vandenBroek, A. Embrechts
In 1991wordt bij spitskool vooronderzoek verricht bij de vroege teelt, de zomerteelt ende
overwinterteelt. Daarnaast wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd voor de herfst/bewaarteelt.HetonderzoekzalplaatsvindeninLelystadenopdeROC'sWestmaasenZwaagdijk.
Bijdeverschillendeteeltwijzenzalnaastbepalingvandeopbrengst,ookdekoolvormende
in-enuitwendigekwaliteitwordenbeoordeeld.
240. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek rodekool

81.9.02

J.Hoek, R.vandenBroek, A. Embrechts
Erzalvoortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de herfst/bewaarteelt opde volgende
locaties:PAGV,ROCWestmaasenROCZwaagdijk.
Alsvergelijkingsrassenzullenfungeren:Extaro,Hardoro,RonaenRoxy.
Vandediverserassenzaldekwaliteit I wordenbewaardbij0-1°Ctot mei 1992.De commissiezalworden uitgenodigdomzowelhetteveldestaande gewas,alshet bewaarde produkt
tebeoordelen.
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241. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekschorseneer

59.9.02

J.Hoek, P.M.T.M. Geelen, C.T. Enserink
Erzalvooronderzoek plaatsvinden voor de industrieteelt opde locaties Creil enVredepeel.
De nadruk zal dit eerste jaar liggen op de teeltkundige eigenschappen. Bij het voortgezet
onderzoek in 1992zal -bijde danovergebleven rassenenselecties -tevens verwerkingsonderzoekplaatsvinden.
Alsstandaard(vergelijkings) rasfungeert Lange Jan.
242. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek peen

nieuw58.9.01

H.J.Hylkema, H.C.H. Pijnenburg, J.Jeurissen, ft van denBroek, H.W.G. Floot, C.T. Enserink
- Vooronderzoekbospeen:
Er vindt vooronderzoek plaats bij bospeen. Voor de voorjaarsteelt worden de proeven
begin april gezaaid (300-350 zaden per m2). In de najaarsteelt wordt eind juli gezaaid
(200-250zadenper m2).Voorbeideteeltwijzen zijnde proeflocaties ROC Breda enROC
Noord-Limburg.AlsvergelijkingsrassenwordenMokumenAmprigebruikt.
- Voortgezetonderzoek B-C-peen:
Ervindtvoortgezet onderzoekplaats bijB-C-peenvoordirecteafzet.Zaaienbegin meien
oogstenoktober. Deproevenwordenaangelegdopde ROC'sZwaagdijk,Noord-Limburg,
De Waag en Kollumerwaard. De proef op het ROC in Creil zal in zijn geheel worden
gebruiktvoorhetonderzoek naarCavitySpot.
243. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.9.01

H.J. Hylkema,ftvandenBroek, A. Embrechts
- Vooronderzoek herfstteelt:
Ervindt vooronderzoek plaats inde vroege herfstteelt. Dezewordt mediojuniuitgezaaid.
Deproevenwordenaangelegdopeenbedrijf te Ridderkerk enop het ROCte Zwaagdijk.
Als vergelijkingsrassen worden Plana en Profil gebruikt. De overige rassenlijstrassen
zullen tijdens het vooronderzoek niet in de proeven worden opgenomen. Die zullen wel
meedoeninhetvoortgezetonderzoek in1992.
- Vooronderzoekwinterteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats in de winterteelt. Deze wordt begin juli uitgezaaid. De
proeven worden aangelegd op de ROC's Westmaas en Zwaagdijk. Als vergelijkingsrassenworden Armetta enArmindagebruikt. Deoverige rassenlijstrassen zullentijdens het
vooronderzoek niet in de proeven worden opgenomen. Die zullen wel meedoen in het
voortgezetonderzoekin1992.
- VoortgezetonderzoekWeeuwenteelt:
Het voortgezet onderzoek in bloemkool vindt plaats in de Weeuwenteelt en dejanuarizaai. Half oktober isergezaaid.Inbeideteeltwijzenzullende proeven aangelegdworden
opeenpraktijkbedrijf inRidderkerkenopROCZwaagdijk.
244. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek broccoli

78.9.05

H.J. Hylkema, J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg,ftvandenBroek

81

- Vooronderzoekzomerteelt:
Ervindtopnieuw vooronderzoek plaatsindezomerteelt,daardeze in 1990is mislukt.De
zaaizalomstreeks half meiplaatsvinden.Deproef wordt aangelegdopde ROC'steBreda, Meterik en Zwaagdijk. Als vergelijkingsras wordt Emperor gebruikt. De overige rassenlijstrassen zullen tijdens het voortgezet onderzoek ook in de proeven worden
opgenomen.
- Voortgezetonderzoekvroege-enherfstteelt:
Hetvoortgezet onderzoek vindt plaatsopdezelfde locaties alsbijdezomerteelt. Allerassenlijstrassendienenalsvergelijkingsrassen.
245. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekdoperwt

87.9.02

W. Sukkel, HP Versluis
Ervindtvoor- envoortgezet onderzoek plaats intweeteeltwijzen,teweten:vroeg(zaaieind
maart) en laat (zaai eind mei). Bij beide teeltwijzen worden de proeven aangelegd op het
ROCteWestmaas enop het PAGVte Lelystad.Denieuwe rassenwordenvergelekenmet
derassenuithetvoortgezetonderzoek.
Dit onderzoek zalworden gericht op rassen van hettype lichtgroene kreuk. Bij voldoende
capaciteitzullenookrassenvanhetlichtgroenerondetypewordenonderzocht.
246. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek spruitkool

nieuw83.9.01

W. Sukkel, HP Versluis, H.W.G. Floot
- Vooronderzoek
Het vooronderzoek zal plaats vinden inde vroege- (zaai circa 10 maart) ende lateteelt
(zaai begin april). De proeven voor beide teelten worden aangelegd op het PAGV te
Lelystadenophet ROCteWestmaas.Voordevroegeteelt komtdaarde ROCteMeterik
bij. Als vergelijkingsrassen zullen Oliver, Titurel, Lauris enStephenworden gebruikt. Het
onderzoek aan de nieuw aangeboden rassen zal worden gecombineerd met het
voortgezetonderzoek.
- Voortgezetonderzoek
Hetvoortgezet onderzoekzalplaatsvindenindevroege-,delate-endezeerlateteelt.De
eerstetweeteeltwijzen vinden plaats op het ROCte Westmaas, ROC Kollumerwaard en
praktijkpercelenteZoetermeerenAbbenbroek.
De zeer late teelt wordt gelegd op praktijkpercelen te Ridderkerk en Zoetermeer. De
vroegeteeltwijzevindt,naastbovengenoemde ROC's,ookplaatsopdeROCteMeterik.
247. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoeksuikermaïs

84.9.04

W. Sukkel, H.C.H. Pijnenburg
Er vindt vooronderzoek plaats in de zomerteelt van suikermaïs. Daartoe zal begin mei
gezaaid worden. De proeven worden aangelegd op het PAGV te Lelystad en het ROCte
Breda.Alsvergelijkingsrassendienendeaanbevolenrassenuitderassenlijst.

82

X. ACTUELE KNELPUNTEN
Afgesloten projecten:
* Stikstofdeling bijpootaardappelen (A.H.J. Rops).

54.2.69 WG

* Invloedvanfosfaatrijenbemesting opde opbrengst van veldbonen
(R.D. Timmer).

88.2.07

* Inventarisatie van ziekten ingraszaadgewassen (G.H.Horeman).

46.3.10

* Optimale plantgetalvan snijmaïsrastijpen (J.J.Schröder).

96.0.21

* Brekenvan eenkorst naverslempingbijdeopkomst van suikerbieten
(H.W.G. Floot, K. Hindriks).
* Bestrijding van aardappelstengelboorder insuikerbieten (K.H.Wijnholds

56.4.62 KW/BEM

i.s.m. 1RS).

KP

* Rasgevoeligheidvoor bodemherbicidenbijgranen (H.W.G. Floot).

KW

* Chemische bestrijdingvan overblijvende wortelonkruiden (H.P.Versluis).

WS

* Chemische onkruidbestrijding inmaïs (regionale onderzoekers).

VP,WR,HN,CR,VL

* Drempelwaarden bewerkbaarheid (A.H.J. Rops).
* Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op kalkrijke klei inhet
zuidwesten (J.G.N. Wander i.s.m. IB).
* Kalihoeveelheden- enkalitoestandenproeven op kalifixerende grond (H.P.
Versluis).
* Teeltmethoden vande extra vroege trek vanwitlof (G.van Kruistum).
* Onderzoek naar de groeistofschade bijwitlof (G.vanKruistum).
* Invloedteeltmethodeopdeopbrengst ende bewaring van spitskool
(G.J.M. Schroën).
* Bestudering vangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bij kroot
(M.H. Zwart-Roodzant, J.A. Schoneveld).

KL.WG

25.2.51 RH
25.1.50 WS
73.4.11
73.4.12

NH
57.4.02

* Bestudering vangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bij schorseneren
(M.H. Zwart-Roodzant e.a.).
* De relatietussenwieldruk, bodemdichtheid enplantengroei (J.Alblas e.a.).
* Bestrijding knolvoet inkoolgewassen (H.Pijnenburg).

59.4.01
17.1.04
NB
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Lopendeennieuweprojecten

Akkerbouw
Aardappelen
248. Onderzoeknaarmogelijkhedenombesvormingbijaardappelente
voorkomen

54.3.30

A. Veerman
Het onderzoek naar de mogelijkheden om middels een bespuiting met een groeiregulator
besvorming inaardappelentevoorkomenisdusdanig succesvolgeweest dat hetonderzoek
natweejaarafgeslotenkanworden.Hetonderzoekzalin1991verslagen worden.
OpROCVredepeelwordt hetonderzoekalsregioproef (Geelen) nog1 jaarvoortgezet.
249. Onderzoek naaralternatievenvoordinosebvoordeloofdodingvan
aardappelen

54.3.31

CD. vanLoon
Develdproeven met nieuwe middelenenaangepastetoepassingsmethoden wordengrotendeelsafgesloten.Vanenkele middelenzalnoginhetveldwordennagegaanofzeeventueel
eennegatief effect hebbenopdenateelt.
250. Onderbladbespuitingbijaardappelen

KL/BEM/KW/VP

A.H.J. Rops, K.Hindriks, H.W.G. Floot, P.M.T.M. Geelen
- Vergelijking diverse middelen bij onderbladbespuiting in aardappelen in verband met
verdwijnenvandinoseb.
- Bijde huidige spuittechniek isde verdeling van het middel op aardappelruggenonregelmatig; het talud krijgt namelijk een lagere dosering.Op ROC De Kandelaar wordt nagegaanhoeditdoordestandendeplaatsingvandespuitdoppenkanworden verbeterd.

Suikerbieten
251. Zaaibedbereidingvoorsuikerbietenopleemhoudendezand-en
zavelgronden

56.1.61WR

P.M.TM Geelen, J. Alblas
Opde lichtelemigezavelgronden metweinig humus indebovengrond,inhet stroomgebied
vanMaasenRoer,treedt regelmatigverslempingenstructuurvervalop. Degrondbewerking
en zaaibedbereiding vormen hier een belangrijk probleem. De gevolgen zijn een slechte
opkomst enslechte groei.Nagegaanwordt hoeopdezegrondeneenzaaibedgemaakt kan
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wordenwaarbijeenbedrijfszekereteeltvansuikerbietenmogelijkis.
252. Zaaibedbereidingvoorsuikerbietenoplössgrond

WR

P.M.T.M. Geelen
Dezaaibedbereiding voor suikerbieten is in het lössgebiedde laatste jaren sterkgewijzigd.
Incidenteelwordtdezaaibedbereiding enhetzaaienzeltsinéénwerkganguitgevoerd,waar
voorheen3werkgangen gebruikelijk waren. Demogelijkheden omeenaantal bewerkingen
tecombinerenwordt indezeproef onderzocht. Ookde interactie met het ploegtijdstipwordt
inditonderzoekbetrokken.Ditonderzoekwordtafgeslotenmetverslagleggingin1991.
253. Methodenvanvoorbewerkingploegsnedenenzaaibedbereidingop
opkomstenopbrengst bijsuikerbieten

WS

H.P.Versluisinsamenwerkingmet1RSenLUW
Vergelekenwordenvorenpakker,snedenverkruimelaarenrotorkopegalsvoorbewerkingvan
de ploegsnede in herfst endaarbijwordt inhetvoorjaar de intensiteit vandezaaibedbereidinggevarieerd(o.a.1 en2maalSteketeeenstrokenverkruimelaar).

Granen/peulvruchten
254. Bestrijdingvanhetgerstvergelingsvirus ingranen

nieuw40.3.01

R.D. Timmer, A.Darwinkel, J.G.N. Wander, H.P. Versluis, P.M.T.M. Geelen
De afgelopen twee groeiseizoenen zijn vele Nederlandse graantelers geconfronteerd met
een aantasting van hun gewas door het gerstvergelingsvirus (Barley Yellow Dwarf-virus),
eentot voor kortweinigvoorkomende schadeverwekker. Degunstige omstandigheden voor
bladluizen ende zachte winters zijn eendirecte oorzaak vande sterke uitbreiding van het
virusdatdoorbladluizenwordtovergebracht.Vanuitdepraktijkzijnervelevragenaangaandede schadedie het virus kan aanrichten ende mogelijkheden die erzijnom eenaantasting tegente gaan. Uit buitenlands onderzoek is bekenddat afhankelijk van debladluizendruk endevirusbesmetting eenbestrijding vanbladluizen inhet najaar grote opbrengstdervingenkan voorkomen.
Omdat voor Nederlandse omstandigheden nauwelijks gegevens beschikbaar zijn is het
PAGV,inoverlegmethetIPOendeLUW(vakgroepVirologie) onderzoekgestart.
Opeendrietal ROC's(Rusthoeve,Prof.vanBemmelenhoeveenWijnandsrade) zijnproeven
aangelegd met wintertarwe of wintergerst waarin in het najaar op verschillende tijdstippen
luisbestrijdingenworden uitgevoerd. Dit gebeurt zowel ineenvroeg (eind september) als in
een later (eindoktober) gezaaid gewas. Indeze proevenworden de aanwezigheid enontwikkeling van de bladluizen vastgelegd door middel van vangbakken, zuigval (ROC Rusthoeve) enveldtellingen.Ookzalwordenvastgesteldwelkpercentage vandebladluizenmet
het virus isbesmet. Eenopbrengstbepaling zal uiteindelijk moetenaangeven hoeveelschadehetviruskandoen.
Het gelijknamige onderzoek in zomergerst dat vanaf 1989 op de ROC's Westmaas en
Rusthoeve wordt uitgevoerd zal onderdeel uitmaken van dit project en ook komend jaar
worden voortgezet. Op ROCWijnandsrade istevens eenproef aangelegd ingraszaadmet
eenvergelijkbareopzetalsin granen.
85

255. Bestrijding van blad- enaarziekten ingranen

EH

H.W.G.Floot
- Voortzetting vergelijking nieuwe fungiciden/-combinaties ter bestrijding van Septoria en
Fusarium inwintertarwe.
- Hetonderzoek inwintergerst wordt afgesloten.
256. Zaaizaadontsmettingenopkomst bijwintertarwe

EH

H.W.G. Floot
In het Oldambt isde opkomst bijwintertarwe nogal eens teleurstellend waarbij de zaaizaadontsmetting waarschijnlijk een rol speelt. In een proef op Ebelsheerd worden diverse zaadontsmettingsmiddelen vergeleken waarbij met name het effect op Fusariumwordt gevolgd.
257. Chemische bestrijdingvanduist inwintertarwe

EH

H.W.G. Floot
De bestrijding van duist in de herfst geeft vaak teleurstellingen. Bij toepassing van bodemherbiciden naopkomst isdewerking vaak beter. Mogelijk iserook sprake van resistentie.
- Om na te gaan of er sprake is van resistentie tegen Chloortoluron worden duistmonsters
verzameld en inde kas (Van Hall instituut) getoetst. Tevens isdaartoe eenproef met middelen/doseringen aangelegd.
- Nagaan mogelijkheden bestaande en nieuwe herbiciden bij latere toepassing en bij laag
doseringsysteem
258. Bestrijding vandonkere vlekkenziekte inerwten

87.3.09

R.D.Timmer
Het optreden van donkere vlekkenziekte in erwten kan in veel gevallen ernstige opbrengstderving enkwaliteitsverlies veroorzaken. Deziekte komt vooral bijvochtig weertijdens en na
de bloei naar voren zoals in 1985, 1987 en 1988 het geval was. In droge jaren als 1986,
1989 en 1990 is de ziekte niet van betekenis. Uit het onderzoek tot heden is gebleken dat
het gebruik vangezondzaaizaad eneenzaadbehandeling metcarbendazimbelangrijk is.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbespuitingen ter voorkoming van de donkerevlekkenziekte zalkomendjaarworden beperkttot eenproef op ROC 't Kompas. Indeze
proef zullen een aantal fungiciden worden onderzocht op de preventieve werkzaamheid
tegen dedonkere vlekkenziekte bijeenverschillende intensiteit vantoepassing.
Daarnaast zal in Lelystad het perspectief van een mengteelt met een geringe hoeveelheid
gerst ter ondersteuning van het erwtegewas worden nagegaan. Door op deze wijze het
inzakken/legeren te vertragen kan mogelijk de ziektegevoeligheid van het gewas worden
verminderd.
259. Onderzoek naarde invloedvan het plantaantal opde opbrengst van
veldbonenrassen
P.M.T.M.Geelen, R.D.Timmer
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88.4.50 WR/VP

- Het onderzoek naar de optimale zaaidichtheid bij diverse rassen op ROC Vredepeel en
ROCWijnandsradewordtafgesloten.
- Het onderzoek over het opbrengstvermogen van dwergtype-rassen (CPO-lijnen) bijtwee
dichthedenopbeideROC'swordtvoortgezet.
260. Ziektebestrijdingbijveldbonen

KP/RH

K.H.Wijnholds, J.G.N. Wander
- Op 't Kompas worden verschillende bestedingsmogelijkheden getoetst. Het eventueel
nodigzijnvaneenbestrijding is meebepalendvoorde aantrekkelijkheidvanditgewasin
hetbouwplan.
- HetonderzoekoverbestrijdingvantopvergelingopROCRusthoevewordtafgesloten.
261. Onkruidbestrijding inerwtenenveldbonen

KP/KL/BEM

K.H.Wijnholds, A.H.J. Rops, K. Hindriks
- Voortzetting onderzoek in erwten naar alternatieve herbiciden voor dinoseb endinosebacetaat bevattende middelen op de ROC's 't Kompas, De Kandelaar, Prof. v. Bemmelenhoeve. Hierbij worden ook middelencombinaties en gedeelde toepassingen getoetst.
Deproef metveldbonenopROC'tKompaswordtafgesloten.
- Indeze proevenwordt tevens graszaad ondergezaaid omde gevoeligheid vangraszaad
bijdekvruchtpeulvruchtennategaan.
- Vooronderzoek naarbestrijdingssystemenwaarbijmechanische bestrijdingcentraalstaat,
zieproj.36.3.12.

Handelsgewassen
262. Fosfaatbemestinggraszaadgewassen

46.2.08

S.Vreeke, G.E.L. Borm
Inde adviesbasis voor de bemesting van bouwland worden graszaadgewassen als weinig
fosfaatbehoeftige gewassenaangemerkt.Volgensdepraktijk echtergeeft eenfosfaatgift een
positief effect opdezaadopbrengst. Omdat hieroveronderzoeksresultaten ontbrekenzijnop
het PAGV-proefbedrijf inEngels raai,veldbeemdenroodzwenkgras proevenaangelegd.Het
effectvandehoogteenhettijdstipvandetoedieningvandefosfaatgift opdezaadopbrengst
enkiemkrachtzalwordenonderzocht.
Daarnaast wordt in samenwerking met het IBdit jaar bij een tweedejaarsteelt van Engels
raai en roodzwenkgras onderzoek verricht op de meerjarige fosfaattrappenproefvelden op
DeKandelaarendeLovinkhoeve.
263. Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemden
roodzwenk

46.4.07

G.E.L. Borm, S.Vreeke, J.G.N. Wander
Omdat TCA waarschijnlijk ook voor de graszaadteelt op korte termijn zal verdwijnen wordt
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deteeltvanveldbeemd onder dekvrucht tarwe problematisch.
De eerste resultaten van het onderzoek naar alternatieve dekvruchten (droog te oogsten
erwten, veldbonen) geeft aan dat deze perspectief bieden. Met name roodzwenk lijkt probleemloos onder peulvruchten als dekvrucht te telen. Bijveldbeemd is de zekerheid over de
opkomst bij zaai in het voorjaar minder dan in bij zaai in het najaar. Het onderzoek concentreert zichmet name opdeze problematiek. Devolgende proevenworden uitgevoerd:
- vergelijking van de geschiktheid van verschillende dekvruchten met veldbeemd en roodzwenk alsondervrucht (PAGV-proefbedrijf en ROC Rusthoeve);
- effect van zaaitechniek van veldbeemd (effect van rolsystemen) bij dekvrucht erwten
(PAGV-proefbedrijf en ROC Rusthoeve);
- effect van zaadontsmetting veldbeemd bijdekvrucht erwten (PAGV-proefbedrijf);
- onkruidbestrijding indedekvrucht erwt enveldbonen (36.3.14).
264. Onkruidonderzoek ingraszaad

36.3.14

A. Zweep, D.Baumann, S.Vreeke
Het onderzoek naar mogelijkheden van onkruidbestrijding in graszaden zal in 1991 twee
ingangen hebben:zuiver chemisch en mechanisch/geïntegreerd.
- Op het chemische vlak zijn een screeningsproef op het PAGV, één ruwbeemdbestrijdingsproef op ROC Prof. van Bemmelenhoeve, twee erwten herbicidenscreeningsproeven op respectievelijk de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve en ROC De Kandelaar gepland.
Vooruitlopend opde veldproeven zal inde PAGV-kas vooronderzoek naar doseringen van
herbiciden wordengedaan.
- Op ROC de Rusthoeve wordt een uitgebreide tarwe-opslagbestrijdingsproef in veldbeemdgras aangelegd. Hierin worden drie kalkstikstofniveau's, twee egbewerkingen, en
twee borstelbewerkingen, alof niet met elkaar gecombineerd.
Op het PAGV is een mechanische onkruidbestrijdingsproef in veldbeemdgras met twee
rijenafstanden, een egbewerking, een schoffelbewerking, en een borstelbewerking aangelegd.
265. Onkruidbestrijding invlas

RH/BEM/KP

J.G.N. Wander, K.Hindriks, K.H.Wijnholds
- Bestrijding van varkensgras vormt een groot probleem. De meeste middelen tegen dit
onkruid geven schade aan het gewas. Op ROC Rusthoeve worden enkele nieuwe methoden getoetst waarbij vooral de verbreding van de inzetbaarheid van Basagran wordt
bekeken.
- Het onkruidbestrijdingsonderzoek op de ROC's 't Kompas en de Prof. van Bemmelenhoeveworden afgesloten.

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-envruchtgroenten
266. Afdekkenvan andijvie terverkrijging van eengeel hart
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ZW

A. Embrechts
Denadrukbijditonderzoek ligtophetgebruikvanuit Frankrijk afkomstige plastic dekseltjes
(ookwel klokkengenaamd). Deaandacht zalvooralopdetoepasbaarheid inteeltsystemen
gericht zijn. Mogelijk worden ook een aantal rassen opgenomen met een van nature geel
hart.
267. Teeltoptimalisatievanasperge

69.4.53MV

P. Boonen, J.vandeBroek, J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg
Indit project worden alle lopende en nieuwe projecten van ROC Noord-Limburgondergebrachtdiebetrekkinghebbenopteeltverbetering.
- Onderzoeknaardemogelijkhedenvanherinplant.
Eengrootprobleembijdeteelt vanasperge isde bodemmoeheid.Ervaring heeftgeleerd
dat degroei enproduktie oppercelenwaar aleerder aspergewerdgeteeld,sterk achterblijft. Inhetonderzoekwordeneffectenvangrondbewerking,ontsmetting enplantgetallen
bestudeerdopeenperceeldatin1983isaangelegd.In1989ishetherinplantgedeeltevan
deze proef beëindigd. Het effect van grondbewerking, ontsmetting en plantgetallen op
versegrondzalechternogvoortgezetworden.
- Oorzakenenvoorkomenvan scheuren.
Het isnietduidelijkwathetscheurenvanaspergeveroorzaakt of beïnvloedt.Aanmogelijke oorzaken van dit euvelwordt gedacht aan raseigenschappen, grondsoort, vochtvoorziening,weersomstandigheden of combinaties hiervan. Insamenwerking met het CBTen
hetPAGVzaleenstagiaireonderzoekverrichtennaardeoorzakenvanhetscheuren.
- Opkweekplantmateriaal.
Deopkweek vanplantmateriaal bijasperge staatter discussie.Vandiverse zijdenkomen
berichten over betere resultaten,verkregen met een andere plantopkweek. Indit onderzoek worden diverse methoden van plantopkweek vergeleken. Deze proef is gezaaid in
1989. In 1990 is geplant op een veldproef. Hier wordt het effect op de produktie inde
eersteoogstjarengevolgd.
- Forceringasperge.
Bij de forcering van asperge in water of potgrond (PAGV 69.4.02) blijft de stengeldikte
gering. Dit resulteert in een lagere verkoopprijs per kilo. Door niet uit te gaan vanopgerooidepollen,maardeplantenhetgeheleseizoentelatengroeienindebakkenwaarinze
geforceerd worden, zou een grotere stengeldikte verkregen kunnen worden. Verder kan
de plant meerdere jaren geforceerd worden, waardoor de economische perspectieven
sterktoenemen.
- Oogstverlengingbijasperges.
ViahetoproepenvanbeurtjarenwordtteBredagetrachtvoorzoweldewittealsdegroene
aspergeeenverlengingvandeaanvoerperiodetebewerkstelligen.
268. Verbeteringvandegewasbescherming inasperge

69.3.54MV

J.Jeurissen, J.v.d. Broek
Indit project worden alle lopende en nieuwe projecten van ROC Noord-Limburg ondergebrachtdiebetrekkinghebbenopdegewasbeschermingbijasperge.
- BestrijdingvanPucciniaasparagi.
Jarenlang is aantasting van het loof van asperge door roest niet voorgekomen. Sinds
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enkele jaren wordt weer melding gemaakt van het optreden van deze schimmel op een
groot aantal percelen. In een veldproef zal een aantal hiervoor in aanmerking komende
bestrijdingsmiddelenwordenbeproefd,indiendeaantastingzichvoordoet.
- Bestrijdingvanaspergevliegenaspergekever.
Bijdebestrijdingvanplagen inaspergezijnde aspergevlieg enaspergekever debelangrijkste insekten. Met name tegen de aspergevlieg moet zeer frequent een bespuiting
wordenuitgevoerd.Hetonderzoek iseropgericht eenbestrijdingsmethodete ontwikkelen
(onderzoek insamenwerkingmetPAGVen"deGroeneVlieg").
- Onkruidbestrijding.
In dit voortgezet onderzoek wordt aandacht besteed aan de onkruidbestrijding in het
produktieperceel.
- BestrijdingvanPhytophtora.
Deze aantasting is reeds vele jaren geconstateerd, echter zonder grote schade aan te
richten. In 1988 ontstonden erwel problemen. Indiendeweersgesteldheid eindjunidaar
aanleidingtoegeeft,zaleenmiddelenscreeningwordenuitgevoerd.
269. Bestrijdingvalsemeeldauwinaugurk

NB+ MV

J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg
Valse meeldauw in augurk vormt een steeds groter probleem. Er wordt, gezien de grote
verschillen tussen de bedrijven, verwacht dat het bespuitingsinterval niet juist is. Naar
aanleiding van de resultaten in 1989 en 1990 zal dit onderzoek worden voortgezet opde
ROC'steBredaenMeterik.
270. Bestrijdingbobbelbladvirus bijsla(ijssla)

ZW

A. Embrechts
In1991 wordthieraangeenaandachtbesteed.
271. Pythiumbestrijdingbijspinazie

ZW

A. Embrechts
Wegvalvanspinazie iseenlastigprobleemdatveroorzaakt wordt door Pythium. Erzaleen
middelenproefwordenuitgevoerd.
272. Verbeteringvandeveldopkomstbijwitlof

73.4.09

G.vanKruistum, J.J. Neuvel
Uitstatistische analysevandeverkregenproefveldgegevens isnaarvorengekomendatde
ontwikkeling van een vigourtoets voor witlofzaad zinvol is. Getracht zal worden om deze
toetsinsamenwerkingmethetCRZ,zaadfirma'sendeNAK-Gverderuitte werken.
273. Perspectievenvandeteeltvanwitlofop50cmruggenopkleigrond

ZW

HP. Versluis, J. Alblas
- Teelt op ruggen van 50 cm geeft mogelijk eerder een capillaire aansluiting met de
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ondergrond door kortere afstand zaaibed/ondergrond en sneller aanregenen van de
kleinererug.OokdeLUWisbijdezeproefbetrokken.
- Ineenandere proef wordt bezienof de uniformiteit vanwitlofwortels iste vergrotendoor
ruggenteelt op 50 cm. Dit object wordt vergeleken met ruggenteelt op 75 cm en met
vlakveldsteelt.
274. BestrijdingvanPhytophthoraspp.bijdetrekvanwitlofopwater

73.3.18

A.C.M.Jansen, G.v. Kruistum, R. Meier, H.C.H. Pijnenburg, R. v.d. Broek
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de trek nu vooral de soort Phytophtora
cryptogea wordt aangetroffen. Deepidemiologie alsook het effect van verschillende bestrijdingsmiddelentegendebetreffende schimmelwordenonderzocht.
Insamenwerking met de ROC's te Breda enZwaagdijk worden de mogelijkheden vaneen
vooropslagbehandelingvandewortelsmetenkelechemische middelennagegaan.
275. BestrijdingvanErwinia-bacteriënbijdetrekvanwitlof opwater

73.3.19

A.C.M. Jansen, G.v. Kruistum, N.Roozen, T. Enserink, H. Versluis
Ineerste instantieisisolatieenidentificatie vandemeestvoorkomendepathogènebacteriën
van belang. Vervolgens wordt de epidemiologie van de betreffende bacteriën onderzocht,
evenals de mogelijkheidvan eentoepassing van eenbestrijdingsmiddel of -methode tegen
deze bacteriën.Het meer praktijkgerichte deelvan hetonderzoek vindt plaats opdeROC's
teCreilenWestmaas.
276. Magnesiumbemestingbijwitlof

nieuwWG

C.T. Enserink
Deadviezenvoor magnesiumbemesting bijdewitlofwortelteelt opkalkrijke lichtezavelgrondenzijnonduidelijk.Onderzochtwordtof magnesiumbemesting indevormvaneenbasisbemesting en/of bladbemestingen tijdens de wortelteelt zinvol is. Gelet wordt op kwaliteit,
ziekteenopbrengstindetrek.
277. Verbeteringvandetrekrijpheidvanfijnewitlofwortels indevroegetrek

NH

R.v.d. Broek
De opbrengst en de kwaliteit van met name fijne wortels inde vroege trek zijn vaak zeer
matig; de wortels zijn nog te jong. Op ROC Zwaagdijk worden het trekresultaat vanfijne
wortelsbeoordeelddiewelof nieteerstzijn voorgekoeld.
278. Deinvloedvansorterenvandewortelsopdelofopbrengst ende
kwaliteitvanwitlof

WS/NH

R.v.d. Broek, H.P. Versluis
Demeestewortelswordennahetrooiengesorteerdomtekleinewortels,grondeneventuele onkruidresten niet op te slaan in de bewaring. Het oogsten van een gemengde partij
wortels vindt voor de kleinewortels vaak op eente laat tijdstip plaats. Het sorteren vande
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wortels biedt de mogelijkheid omde oogst perwortelsortering op eenoptimaler momentte
laten plaatsvinden. Bovendien zijn de verschillen in kropdiameter binnen een bepaalde
wortelsortering beperkt,waardoor een uniformere partij lof op diameter enop rijpheid inde
doos kanworden verpakt. De gecontracteerde wortels worden betaald vanaf 3,25 cmdiameter. Ineenaantaltrekken nagaanwatde invloedisvanalof niet sorterenvandewortels
opdeopbrengstendekwaliteitvanhetlof.
InWSzaleenproefwordenuitgevoerdomverschilleninbewaarbaarheidvandeafzonderlijke sorteringen nate gaan. Desortering is medeeenfactor bij het optreden van bruine pit.
Deproef is erdaarom opgericht differentiatie aante brengen inde afzetperiode persorteringomdekwaliteit vanhetlofteverbeteren.Ineenandereproefzullenwortelsnabewaring
wordenherbevochtigd,onderanderemettoepassingvancalciumchloride.

Koolgewassen
279. Verbeteringoverwinteringsmogelijkheidvandewinterteeltvanbloemkoolenbroccoli

NH/ZW

R.v.d. Broek, A. Embrechts
De overwintering bij deteelt vanwinterbloemkool gaat gepaard met soms veel uitval door
vorst of wateroverlast. In het onderzoek van 1991/1992 te Westmaas en Zwaagdijk zal
aandacht worden besteed aan een aantal teeltvariabelen, zoals aanaarden en foliebedekkingomuitvaltebeperken.Ineenoriënterende proefteWestmaaswordt aandacht besteed
aanhetplanttijdstipvanwinterbroccolienafdekkingmetagryl.
280. Invloedgrondbewerkingopdeteeltvanbloemkool

NH

R.v.d. Broek
InhetonderzoekteZwaagdijkwordt nagegaande invloedvandegrondbewerkingvlakvoor
het plantenopdehergroei,deopbrengst endekwaliteit vanbloemkool.Vergelekenworden
rotorkopeg,hakenfreesenovertopfrees.
281. Plantafstandenenplanttijdstippenbijzeerlateherfstbloemkool

ZW

A. Embrechts
In dit onderzoek wordt de invloed van plantafstand en planttijdstip nagegaan op de opbrengst en kwaliteit. In deze proef komen meerdere rassen met een verschillend aantal
groeidagen.
282. Onkruidbestrijdingmetkalkstikstof inbloemkool

MV

J. Jeurissen
Naaraanleidingvandepositievegeluidenmetbetrekkingtotdewerkingvankalkstikstof als
onkruidbestrijdingsmiddel is in 1989onderzoek gestart naar de benodigde hoeveelheid en
het tijdstip van toedienen. Voor dit onderzoek wordt in 1991 nog een laatste veldproef
aangelegd.

92

283. Reguleringvandegroeiduurbijbloemkoolinrelatietotde oogstplanning

78.4.06

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Hetonderzoekwordtin1991meteenverslagafgesloten.
284. Optimalisatievandeteeltvanbroccoli

NH/KP

R. v.cf.Broek, W. vanMaldegem
Deproef metverschillende rijenafstanden enplantdichtheden op het ROCZwaagdijk wordt
in 1991 herhaald,opnieuw in een vroege teelt. Ook de stikstofbemestingsproef met giften
variërendvan0tot300kgNperhawordt herhaald.Behalve hetgrondonderzoek zullenook
gewasmonsters genomenwordenomde nutriëntenopname te kunnen bepalen. Destikstoftrappenproef wordt ook op ROC 't Kompas uitgevoerd, waarbij ook gelet wordt op het
optredenvanschermrot.
285. Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool

83.4.06

A.P. Everaarts, C.P. deMoei
Voordeadviseringbetreffende teeltmaatregeleniseengoedinzicht inhetverloopvangroei
en ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In een veldproef te
Lelystad,waarin planttijdstip, ras en plantdichtheid worden gevarieerd, zal door periodieke
waarnemingen gedurende de groei inzicht worden verkregen in het patroon van groei en
ontwikkeling van het gewas. Met behulp van de verkregen gegevens zal getracht worden
eensimulatiemodelvandegroeivanhetgewasoptestellen.
286. Optimalisatieplantdatumspruitkoollateoogstperiode

ZW

H.P. Versluis
Als vervolgop het opkweekonderzoek zullen eenaantal spruitkoolrassen inde kasworden
opgekweekt en op verschillende data worden uitgeplant. Het onderzoek is gericht op het
behalenvaneenoptimaleopbrengst enkwaliteit indeoogstperiodevanaf medionovember.
287. Optimalisatievanteelt,gewasbeschermingenbewaringvanwittekool

NH

R.v.d. Broek
- Bestrijdingbladvlekken.
Onderzoek naardebestrijding vanbladvlekkenziekten endeverbetering vantoedieningstechniekenvandemiddelenviaverlagingvandoseringenendehoeveelheidwater.
Debestrijding van bladvlekken gaat goed aande handvande bepaling van de relatieve
luchtvochtigheid. Echter er komen nieuwe apparaten op de markt die de bladvlekken
proberentebestrijdenaandehandvaneenbladnat-periode.Voldoendeze methodenook
enkanhierdooreenreductievanhetbestrijdingsmiddelplaatsvinden.
- Tripsbestrijding.
Zoeken naar geschikte indicatorplanten (boon,tabak en ui) die ziektebeelden laten zien
dieovereenkomen metgewaswaarnemingen. Hetdoel isomindetoekomst aandehand
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van beschadigingen aan indicatorplanten op het juiste moment een bespuiting uit te
kunnen voeren.
- Houdbaarheid.
Uit engelse literatuur komt naar voren dat het middel Semperfreshde kwaliteit vanwitte
kool nabewaringverbetert. Naast behandelingvanwitte koolzullenook anderesluitkoolsoortenbehandeld worden.
288. Bepalinggroeicurvevansluitkoolinrelatietot ras,planttijdstipen
plantafstand

84.4.11

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Hetonderzoekwordtin1991meteenverslagafgesloten.

Bol-,knol-enwortelgewassen
289. Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen

58.4.05

J.A.Schoneveld, W. vanMaldegem
Devariatie inveldopkomst bijpeeniszeergroot. Erzijngeenkwantitatieve richtlijnendieop
het moment vanzaaien de beslissing over de standdichtheid kunnen ondersteunen. Nude
ontwikkelinggaat inderichtingvanhoogwaardigerzaadenmogelijk minderzaadverbruik,is
kennis gewenst over de samenhang tussen de gebruikte hoeveelheid zaaizaad en de
veldopkomst, met daarbij de omgevingsfactoren. In 1991 zal de invloed van dezaadkwaliteitonderzochtwordenindekasvanhetproefstationenophetveldophet ROC'tKompas.
290. Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren

nieuwVP

P. Geelen
In 1991 zal op ROC Vredepeel een veldproef worden uitgevoerd gericht op de bestrijding
vanwitteroestinschorseneren.
291. Verbeteringvandechemischebestrijdingvanbladvlekkenziektein
uienenhetneveneffect hiervanopkoprot

65.3.10

A.L.Nelis, L Hoekstra
Develdproevenomhetneveneffect opkoprottetoetsenwordenmeteenverslagafgesloten.
Misschien wordt de proef in de kas met kunstmatige infectie voortgezet in Lelystad. De
middelentoets voor de effectiviteit van de bestrijding van bladvlekkenziekte in eerstejaars
plantuitjeswordtvoortgezetopROC "Rusthoeve".
292. Verbeteringvandebestrijdingvantripsinuien

65.3.12

A.L.Nelis, L Hoekstra
Trips kunnen bij massale aanwezigheid in de praktijk problemen veroorzaken, doordat
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uitgevoerde bespuitingen onvoldoende effect sorteerden. In veldproeven zal de gebruikswaarde vaneenaantal middelengetestworden.Dezeproefwordt uitgevoerdwanneer erin
1991voldoendedrukvantripsaanwezigis.Verderzalereenstudiegemaaktwordenvan de
toepasbaarheid van schadedrempels voor de bestrijding vantrips inzaaiuien.Wellicht kan
dezestudieleidentotveldproevenin1991opROCRusthoeveenROCdeKandelaar.
293. Onkruidbestrijdinginuien

65.3.05

A.L.Nelis, L Hoekstra
Opde ROC's"Prof.vanBemmelenhoeve","Rusthoeve"en"deWaag"zullenonkruidbestrijdingsproeven inzaaiuienworden aangelegd.Hetdoel hiervan is het bestrijden vanonkruid
in eenjong uiengewas. Indeze proeven zullen een aantal middelen op diverse tijdstippen
worden aangewend. Bijdit onderzoek wordt getracht het onkruid op zodanige wijze tebestrijdendatgeengewasbeschadiging optreedt enhetonkruidmetzoweinig mogelijk middel
kan worden bestreden. In dit kader zal ook het lage doseringssysteem worden beproefd,
waarbijfrequenter metweinigwaterenweinigmiddelwordtgespoten.
294. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuien

65.4.03

C.L.M, de Visser
Het project wordt in 1991metverslaglegging afgesloten.Afgelopenjaar isgebruikt voorde
verwerkingvanresultatenendebouwvaneensimulatiemodelvoordegewasgroei.

Algemeen
295. Incidenteelentomologischonderzoek

35.3.08

A.Ester, H.C.H. Pijnenburg, A.Darwinkel, C. deMoei, S. Vreeke
- Diagnostisch onderzoek aan insektenplagen in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit
oriënterendbestrijdingsonderzoek kan voortvloeien.
- Uievliegbestrijding inpreidoor middelvangecoat zaad met enkele insekticiden endoseringenwordtvoortgezet(NB-regio).
- Onderzoek naar de bestrijding van de aspergevlieg in asperge door middel van steriele
insektentechniek (PAGV).
- Hetonderzoekomtrenteengewasbehandeling metinsekticideopkarwijterbestrijdingvan
dewolligekarwijluiswordtmeteenpublikatieafgesloten.
- Bestrijding vande grauwe aardslak (Deroceras reticulatum) in akker- entuinbouwgewassen. Gestart wordt met een inventarisatie van de soorten slakken in kool en tarwe.Tevenszullenenkelelaboratoriumexperimentenwordenuitgevoerd.
296. Bestrijdingvandenerfmineervlieg inbladgroenten

nieuw35.3.11

A.Ester, A. Embrechts
- Via gewasbehandeling en zaadcoating met verschillende insekticiden in enkele doseringen wordt het bestrijdingseffect, de fytotoxiciteit (zaadcoating) en het residu van de
gebruikte middelen in kropsla en radijs (modelgewas) onderzocht (ZW). Dit onderzoek
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wordtinsamenwerkingmetdeproefstations NaaldwijkenAalsmeerenPD uitgevoerd.
297. Incidenteelplanteziektekundigonderzoek

34.3.03

R. Meier
- Diagnostisch onderzoek aan schimmelziekten in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit
oriënterendgewasbeschermingsonderzoekkan voortvloeien.
- Ontwikkeling van een biotoets voor het aantonen van knolvoetinfectie inpotgrond,wordt
afgesloten.
- Inventarisatieonderzoekknolvoetbestrijdingophetveld.
- InventarisatiemogelijkhedenbestrijdingSeptoriain selderijgewassen.
298. Onderzoeknaardetoepasbaarheidvanfungicidenindekleinegroentegewassen

34.3.04

R. Meier
- Door onderzoek wordt getracht om voor de meest schadelijke schimmelziekten een
gelegaliseerdetoepassingvan reeds inanderegewassentoegelatenfungicidenteverkrijgen.
- Bestrijdingbladvlekkenziekte invingerhoedskruid.
299. Onderzoeknaardetoepassingsmogelijkhedenvanherbicideninkleine
groentegewassen

36.3.07

J. Jonkers
Regelmatigworden nieuwegewassengeïntroduceerd. Omdezegewassente kunnentelen
isook hiereengoedeonkruidbestrijding noodzakelijk. Hetonderzoek isvooralgericht opde
toepassingvanmiddelendie ingroteregewassen reedszijntoegelaten.Tevenswordtwaar
mogelijk gekekennaargedeeldetoepassingenof lagedoseringsystemen (LSD).Hetonderzoekin1991wordt uitgevoerdinknolvenkel(Zwaagdijk,Valthermond)enrabarber(Meterik).
300. Vervangendegewassennauitwintering

EH

H.W.G. Floot
Door het gebruik van bodemherbiciden kan bij uitwintering bij in te zaaien vervangende
gewassen soms schade optreden. Hoewel hierover al veel informatie bestaat zijn er toch
enkele leemtes in de huidige advisering. Op Ebelsheerd wordt daartoe in een proef de
tolerantievanenkelegewassenvooreenaantalbodemherbicidennagegaan.
301. Zaai-enplantbedbereidingvoordewinter

12.1.01

J.Alblas, G.vanKruistum, JA. Schoneveld
Kieming,opkomst enbegingroeizijngoedalsingoedbezaktegrondwordt gezaaid.Gestart
is met het makenvan ruggen inde herist omwitlof enwinterpeen opte zaaien.Erworden
veel bodemkundige waarnemingen gedaan (in samenwerking met de Vakgroep Grondbe96

werkingvandeLUenROCWestmaas).In1991 wordtonderzoekverslagen.
302. Invloedvanhetlosmakenvandeondergrondvanzavel-enkleiplaatgrondenopvochtvoorziening,bewortelingenproduktievanlandbouwgewassen

21.1.51WS/RH

J.Alblas, H.P. Versluis, J.G.N. Wander
In 1991 wordt alleen de proef op ROC Rusthoeve voortgezet waarbij het effect van altijd
spitten ten opzichte van altijd ploegen op de gewasopbrengst en de verdichting van de
ondergrondwordtnagegaan.
303. Invloedvanhetlosmakenvandeondergrondinhetwestenvan de
NOPopdewaterhuishouding,debewortelingendeproduktievan
landbouwgewassen

21.1.52 WG

A.H.J. Rops
Insamenwerking met het PAGV,Staringcentrumisinhet najaarvan 1984eenproefaangelegdwaarinhetvolgendewordtnagegaan:
- heteffectvanlosmaken/brekenvandeondergrond(4en8mdrainafstand);
- heteffectvantussendrainageopdeontwatering(4en8mdrainafstand);
- degroei-enopbrengstvormingvande gewassen.
Nadeteelt vanverschillende gewassen invoorgaandejarenzullen er in 1991tulpen opdit
proefveldworden verbouwd.
304. Verbeteringdoorlatendheidvaneenlichtezavelgronddooreen dieperegrondbewerking

21.1.54 WG

A.H.J. RopsinsamenwerkingmetStaring Centrum
DedoorlatendheidvandelichtezavelgrondinhetwestenvandeNoordoostpolder isbeperkt
als gevolgvande storende lagentot beneden dedrains. Eeneerder uitgevoerd onderzoek
metgrondbewerkingentot70cmdieptegeeftdeindrukdatdevochtafvoer isverbeterdmaar
dezemoet nogalsonvoldoendewordenbeoordeeld.Naadviesvanhet StaringCentrumzal
een onderzoek worden uitgevoerd met het mengenvande ondergrond. Hierbij zalworden
nagegaanof dewatertoe-enafvoer zalwordenverbeterdenwelke invloeddezebewerking
heeftopdeteeltvande gewassen.
305. pH-trappenproef oplössgrondbijverschillendekalitoestandenvan de
grond

25.2.53 WR

P.M.T.M. Geelen
De laatste jaren is in het lössgebied algemeen de kalktoestand van de bodem sterk verhoogd.Hetkali-advies ishierbijmaarbeperktaangepast.
- In deze proef wordt nagegaan, welke kalitoestand gewenst is voor een optimale opbrengstoplössgrond,bijeenverhoogdepH.
- Nagegaanwordtbovendienofdehoeveelheidkali,dienodigisomhetkaligehaltetedoen
stijgen,overeenkomt metdeadvieshoeveelheid.
In1991wordtwitlof geteeldopditproefveldwaarbijdetrekop het PAGVgeschiedt inhet
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kadervanhetkwaliteitsonderzoek bijwitlof (proj. 73.2.16).
306. InvloedvandepHopdegroeienkwaliteitvangewassen

VP, KP

P.M.T.M. Geelen, K.H. Wijnholds
Door het 1RSzijn in 1982 een vijftal pH-trappenproeven aangelegd op dalgrond enzandgrond. Vooral gericht op de optimale pHvoor suikerbieten in bouwplanverband. Inde niet
bietenjarenwordt het effect bij andere inde regio gebruikelijke gewassengevolgd. In1990
zijndatdegewassensuikerbieten(2x),aardappelen(2x) entarwe.
307. Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelhedenopzwareklei

KL

A.H.J. Rops(PAGV, IB)
Op dit meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen is in 1990
graszaad geteeld.Hiermeewordt aan eenverzoek voldaan van enkele landelijke specialisten. Erzounogonvoldoende bekendzijnoverdeinvloedvanhetfosfaatgehalte opdegroei
enopbrengstvangraszaad.In1991zaldetweedejaarsgraszaadteeltwordengevolgd.

LEI-Detachement
308. Liquiditeitsbewakingopakkerbouwbedrijven(334)

03.8.51

J.G.Groenwold, S.R.M.Janssens
Inde afgelopenjaren is door diverse medewerkers van het LEI-detachement bij het PAGV
en door studenten gewerkt aan de ontwikkeling van een onderzoeksprototype van een
liquiditeitsbewakingssysteem (LBS) voor de akkerbouw. Gezien de gebleken perspectieven
zalinhetkomendejaarverderwordengewerktaandeontwikkelingvanhetsysteem,zomogelijk metinschakelingvaneenstudent.
309. ProefstationvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond
(Algemeen) (347)
S.R.M.Janssens,J.G.Groenwold

09.050

Onder dit project vallen allewerkzaamhedenvan LEI-gedetacheerdenbij het PAGVophet
gebiedvandeakkerbouw endeakkerbouwmatigegroenteteelt,voorzover deze eengevolg
zijn van de detachering, met uitzondering van werkzaamheden waarvoor een afzonderlijk
project isgemaaktenvanwerkzaamhedenvoorexternecommissies.
310. Ontwikkelingrepresentatief bedrijfsmodelakkerbouw(349)

03.8.57

S.R.M. Janssens
De akkerbouwer is genoodzaakt zijn bedrijfsvoering voortdurend aan te passen aan
veranderendeomstandigheden,zoalsdesterkeprijsdalingvangranenenandereprodukten,
beperkingenomhetmilieuinstandtehoudenetc.
Daarnaast is het interessant omte weten hoe op bedrijfsniveau op bepaalde maatregelen
zalwordengereageerdenwatdeconsequentiesvandezemaatregelenzijn.
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Om snel op deze actuele ontwikkelingen en vragen in te kunnen spelen, zal in
samenwerking met het PAGV een representatief bedrijfsmodel ontwikkeld worden voor de
akkerbouwgebieden. Erwordt naargestreefd in 1991 eenoperationeel systeem beschikbaar
te hebben.
311. Economische perspectievenvangeïntegreerde en biologische
plantaardige produktie (350)

01.8.50

S.R.M. Janssens, J.G. Groenwold
Van het proefbedrijf OBS te Nagele worden de drie bedrijfssystemen (gangbaar, geïntegreerd en biologisch-dynamisch) ieder jaar met elkaar vergeleken.Op basis vande beschikbare LEI-boekhoudingen zal een economische analyse van het bedrijfssystemenonderzoek
over deafgelopen 10jaar uitgevoerdworden.
312. Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw (351)

01.8.51

S.R.M. Janssens, J.G. Groenwold
In 1990 is door de overheid een uitvoerig programma van start gegaan om geïntegreerde
bedrijfssystemen inde akkerbouw te introduceren. Indit kader zijn ongeveer 35 studiebedrijven verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden in administratie genomen. De bedrijfsuitkomsten zullen jaarlijks worden geanalyseerd, waarbij ook technische kengetallen
zullen worden betrokken die door anderen in het kader van dit onderzoek zijn verzameld.
Verder zal jaarlijks een bedrijfsvergelijkend onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze bedrijven worden vergeleken met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven met eengangbaar bedrijfssysteem.
313. Perspectief-onderzoek ecologische enbiologisch-dynamische land- en
tuinbouwprodukten (4523)

03.4.54

J.G. Groenwold
In het kader van een marktonderzoek is het afgelopen jaar meegewerkt aan een enquête
onder ecologische en biologisch-dynamische bedrijven. Dit onderzoek heeft tot doel de
produktie, verwerking en afzet van ecologische en biologisch-dynamische produkten in kaart
te brengen. In het komende jaar zal waarschijnlijk een vervolgopdracht worden verkregen,
waarbij onder meer onderzocht moet wordenwelke bedrijfsopzet haalbaar isvoor ecologisch
enbiologisch-dynamische bedrijven.
314. Ontwikkeling vande bodemgezondheidop akkerbouwbedrijven:
Aardappelmoeheid (352)

03.4.53

S.R.M. Janssens, H.Jansen, J.G. Groenwold
In samenwerking met het PAGV is het afgelopen jaar begonnen met een onderzoek naar
diverse aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van de bodemgezondheid. Het project
moet enerzijds resulteren ineenbedrijfsbegeleidingssysteemvoor de ondernemer, waarmee
hij kan nagaan hoe het verloop van de bodemgezondheid zalzijn bij uiteenlopend bodemgebruik en uiteenlopende teeltmaatregelen. Anderzijds zal worden getracht een instrument te
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ontwikkelen waarmee de gevolgen zowel op bedrijfsniveau als op regionaal en nationaal
niveaukunnenwordenberekenden geanalyseerd.
In1991zaleerstwordengewerktaandeafstemmingendetailleringvanrelevantegedeelten
vandeinformatiemodellen'OpenTeelten'-bedrijf van'Gewasgroeien-ontwikkeling'.Daarnazalwordengewerktaanhetfunctioneelentechnischontwerp.
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OVERZICHTVAN PROJECTEN PER
GEWASGROEP/DISCIPLINE
Akkerbouwgewassen
Aardappelen
Volg- Titel
nr.

proj.nr.

1 Optimaliseringvandeteelt,bewaringenverwerkingvannieuwe AMresistenteconsumptie-aardappelrassen
54.7.27
2 Ontwikkelingvaneenmethodeomdebakkleurvan aardappelente
voorspellen
54.7.34
3 Deinvloedvanvoorjaarsdrijfmestaanwendingopdekwaliteitvanconsumptieaardappelen
54.2.35
4 Onderzoeknaarde oorzakenvanvroegtijdigoptredenvaneenslechte
bakkleurinsommigeaardappelbewaarplaatsen
nw54.7.38
5 Mogelijkhedenvoorkwaliteitsverbeteringbijconsumptieaardappelen
dooraanlegvanspuitbanen
54.7.73RH
6 OptimaleN-giftvoorconsumptieaardappelenopsterk mineraliserende
gronden
KL
7 Aardappelteeltvoorindustriëleverwerkingopdezuidelijkezandgronden
VP
8 OptimalisatieN-voedingfabrieksaardappelen metbehulpvannitraatbepalinginbladsteeltjes
nw55.2.01
9 Invloedvanteeltvervroegingsmaatregelenopdeopbrengst en de
kwaliteitvanfabrieksaardappelen
55.4.55KP/KB
10 Beïnvloedingvanhetknoltalensorteringvanaardappelen
54.4.25
11 Toepassingvangroeiregulerende stoffenbijpootaardappelen
54.4.71BEM/KW
12 Optimaliseringvandeteeltbijdevermeerderingvanpootaardappelen
uitminiknollen
54.4.29
13 Onderzoeknaarmaatregelenterbeperkingvanhetbacterieziektenprobleembijpootaardappelen
54.3.32
14 Onderzoeknaarbedrijfshygiënischeaspectenbijdeaardappelteelt
54.3.23
15 Perspectievenvangroenrooienenonderdekkenbijpootaardappelen
nw54.3.37
16 BestrijdingYn-virusinpootaardappelen
nw54.3.75RH
68 Vruchtwisselingsonderzoek opveenkolonialegrond
nw28.4.58KP/KB
69 Onderzoekvanhetvoorvruchteffect vanpeulvruchtenvooraardappelen
28.4.57
82 Debeheersingvanhetaardappelcysteaaltje inhetbouwplan
33.3.10
84 Rhizoctoniabestrijding inconsumptieaardappelend.m.v.knolbehandeling
BEM
86 Epidemiologischonderzoekaardappelcysteaaltje
HLB1.1
87 Pathotypeonderzoekaardappelcysteaaltje
HLB 1.2
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88 Chemische bestrijdingvan aardappelcysteaaltje
89 Onderzoek naarde mogelijkheden van biologische bestrijding van
aardappelcysteaaltjes
92 Wratziekte (fysio 2)
135 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemenin
akkerbouwgewassen
143 Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg
148 Mogelijkheden voor aanaardenvan pootaardappelenopzand- en dalgrond
154 Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwetoedieningstechnieken
155 Het effect vanverlaging vandoseringenvan middelen engrotere intervallentussen bespuitingenopde bestrijdingvan Phytophthora inaardappelen
156 Toepassingsmogelijkheden vanbacterisatie inakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
157 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen
163 Vermindering herbicidegebruik
165 Toepassing van LSDvoor onkruidbestrijding in aardappelen
168 Ontwikkeling van eenadviessysteem voor hetgebruik van dierlijke
mest inde akkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
172 Verhoging vande efficiëntie vande N-bemesting bijaardappelen door
middelvan rijenbemesting
191 Vooronderzoek naarde haalbaarheid vaneenteeltbegeleidingssysteemvoor aardappelen
193 Ontwikkeling van eengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor de
bodemgezondheid
196 Onderhoud vanteeltbegeleidingssystemen
202 Opstellenvan modellenvancomputerprogramma's voordiverse aspecten vande aardappelteelt
203 Bepaling van hetgroeiverloop bij aardappelen
216 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen
217 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen
248 Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bijaardappelen te
voorkomen
249 Onderzoek naar alternatievenvoor dinosebvoor de loofdoding van
aardappelen
250 Onderbladbespuiting bij aardappelen

HLB1.3
HLB
HLB 4.2.2
36.3.12
15.1.50WR
KB
nw 34.3.14
54.3.36

32.4.03
34.3.02
36.3.11
BEM/WS/KP

26.2.09
nw25.2.10
nw 03.8.15

03.4.10
nw 09.0.09
54.4.18
54.4.33
nw 54.9.39
nw 55.9.02
54.3.30
54.3.31
KL/BEM/KW/VP

Suikerbieten
17 Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm
56.6.19
68 Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond
nw 28.4.58 KP/KB
81 Bestudering vanfactoren die de symptoomexpressie en ontwikkeling
van Rhizomanie in hetveldbeïnvloeden
34.3.11
108 Perspectievenvan mengteelt vanpopulieren met akkerbouwgewassen engras
97.4.01
135 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen
36.3.12
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142 Optimalisatievangeïntegreerdeteeltwijzenvanakkerbouwgewassen
inhetZW-kleigebied
39.8.50RH
143 BestrijdingvanwatererosieindeakkerbouwinZuid-Limburg
15.1.50 WR
144 Teelttechniek inrelatietotopkomstzekerheidenonkruidbestrijdingbij
suikerbietenopwind-enwatererosiegevoelige gronden
56.8.23
153 Beperkinginzetinsekticidenindesuikerbietenteelt
nwEH
154 Verminderingvanbestrijdingsmiddelendoorinzetvannieuwetoedieningstechnieken
nw34.3.14
164 Perspectief vandeLDS-methodebijdeonkruidbestrijding insuikerbieten
56.3.20
166 Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien
nwKL/WG
168 Ontwikkelingvaneenadviessysteemvoorhetgebruikvandierlijke
mestindeakkerbouwendevollegrondsgroenteteelt
26.2.09
173 Onderzoeknaardemogelijkhedenvanverbeteringvandestikstofbenuttingbijdesuikerbietenteelt
56.2.21
174 Onderzoeknaarhettijdstipvandestikstofbemestingvoorsuikerbieten 56.2.64WR/VP
175 Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten
KW/KUBEM/RH
189 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
suikerbieten
03.8.03
196 Onderhoudvanteeltbegeleidingssystemen
nw09.0.09
204 Toetsingadviesmoduleonkruidbestrijdinginsuikerbieten
FH
222 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
nw56.9.24
251 Zaaibedbereidingvoorsuikerbietenopleemhoudendezand-en
zavelgronden
56.1.61WR
252 Zaaibedbereidingvoorsuikerbietenoplössgrond
WR
253 Methodenvanvoorbewerkingploegsnedenenzaaibedbereidingopopkomstenopbrengstbijsuikerbieten
WS

Granen
18
19
20
21
22
73
94
95
135
140
141
142
146
147
154

Teeltvantarwevoorzetmeel-englutenproduktie
41.7.55RH
Invloedvanzwavelopdebakkwaliteitvanwintertarwe
EH
RassenonderzoekvoorZeeuwsBoerenbrood
nw41.9.57 RH
Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvanzomergerst
42.7.05
Verbeteringvandeoogstzekerheidenkwaliteitvanhaver
44.7.50KP/KL
Zelfverdraagzaamheidvanwintertarwerassen
EH
Optimalisatievandeteeltenafzetvanrogge
nw43.4.02
Perspectievenvooragrorefinerybijwintertarwe
41.8.13
Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemenin
akkerbouwgewassen
36.3.12
Opbrengstenkwaliteitvanwintertarwebijextensivering
41.4.12
Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhetnoordelijk kleigebied 41.4.56KW/EH
Optimalisatiegeïntegreerdeteeltwijzenvanakkerbouwgewasseninhet
ZW-kleigebied
39.8.50RH
Onderzoeknaardeinvloedvanorganischebemestingenopdestructuurvandegrondendeopbrengstenkwaliteitvangewassen
27.2.53BEM
Mogelijkhedenvoordeteeltvangroenbemestersonderbladrijke
wintertarwe
WS/BEM
Verminderingvanbestrijdingsmiddelendoorinzetvannieuwetoedieningstechnieken
nw34.3.14
103

156 Toepassingsmogelijkheden vanbacterisatie inakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
158 Geleide ziektebestrijding inwinter- enzomergerst
168 Ontwikkeling vaneenadviessysteem voor hetgebruik van dierlijke
mest inde akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt
190 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
granen
199 Ontwikkeling vaneen informatiemodel en beslissingsondersteunende
systemen voordegraanteelt in Europees verband
205 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe
206 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
207 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst
208 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomergerst
209 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek haver
210 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale
254 Bestrijding van hetgerstvergelingsvirus ingranen
255 Bestrijdingvanblad- enaarziekten inwintertarwe
256 Zaaizaadontsmettingenopkomst bijwintertarwe
257 Chemische bestrijdingvanduist inwintertarwe
300 Vervangende gewassen nauitwintering

32.4.03
03.3.07
26.2.09
03.8.02
nw 09.0.07
nw41.9.14
nw41.9.15
nw 42.9.06
nw 42.9.07
nw 44.9.01
nw 43.9.01
nw 40.3.01
EH
EH
EH
EH

Peulvruchten
23 Optimalisering vandezaaizaadproduktie van erwten
69 Onderzoek van hetvoorvruchteffect vanpeulvruchten voor
aardappelen
72 Onderzoek naarde zelfverdraagzaamheidvan eenaantal akkerbouwmatige teelten
135 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
163 Vermindering herbicidegebruik
211 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek erwten en capucijners
212 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldboon
258 Bestrijdingvandonkere vlekkenziekte inerwten
259 Onderzoek naarde invloedvan het plantaantal opde opbrengst van
veldbonenrassen
260 Ziektebestrijding bij veldbonen
261 Onkruidbestrijding inerwten en veldbonen
263 Degeschiktheid vanpeulvruchten alsdekvrucht voorveldbeemden
roodzwenk

87.7.12
28.4.57
28.4.09
36.3.12
36.3.11
nw 87.9.14

nw88.9.09
87.3.09
88.4.50 WR/VP
KP/RH
KP/KLVBEM
46.4.07

Handelsgewassen
24
25
26
27
28
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Verbetering vandeoogstzekerheid endekwaliteit vankoolzaad
Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit vanvezelvlas
Invloedvanteeltmaatregelenopde kwaliteit vankruiden
Detoepassing vangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen
De invloedvandegewasstructuur opdeproduktie van bloeihalmen en
zaad bijgraszaadgewassen

50.4.03
51.6.02
52.8.06
46.4.02
46.4.03

72 Onderzoeknaardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten
96 Graszaadteeltoplichtegronden
97 Onderzoeknaarbeperkingvanhetoptredenvanendeschadedoor
vroegeverbruiningsziekte inkarwij
98 Vergelijkingcarvonproduktievandilleenkarwij
99 Optimaliseringvandeteeltvanhennepalsgrondstof voorde papierindustrie
100 OptimaliseringvandeteeltvanMiscanthusalsgrondstofvoordepapierindustrieenenergiewinning
101 Oriëntatieoppotentiële nieuwegewassen
102 Plantaardigetechnischeoliënalsnieuwelandbouwgrondstoffenvoor
deindustrie
103 Optimaliseringvandeteeltvangierstmeldealsgrondstof voordezetmeel-eneiwitindustrie
104 Verbeteringopkomstzekerheidenbegingroeibijkruidenteelt
105 Teeltperspectievenvannieuwekruidengewassen
106 Teelt-enoogstoptimalisatiebijwortelgewaskruiden
107 Onderzoeknaartoepassingsmogelijkhedenvanherbicideninkleineen
nieuweakkerbouwgewassenen(bloem)zaadteelten
111 Mogelijkhedenvoordevlasteelt indeveenkoloniën
112 Debuitenteeltvandroog-enzomerbloemen
135 Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemenin
akkerbouwgewassen
213 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vlas
214 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwinterkoolzaad
215 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek grassenvoorgrasvelden
262 Fosfaatbemestinggraszaadgewassen
263 Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemd en
roodzwenk
264 Onkruidbestrijdingingraszaad
265 Onkruidbestrijdinginvlas

28.4.09
46.4.09
52.3.11
nw52.7.12
51.7.03
nw51.7.04
52.0.04
52.0.09
nw52.0.13
52.4.05
52.0.07
52.6.08
36.3.10
KP
nwRH
36.3.12
nw51.9.05
nw50.9.04
nw46.9.11
46.2.08
46.4.07
36.3.14
RH/BEM/KP

Voedergewassen
29 Opbrengst-enkwaliteitsverloopvannieuwerastypensnijmaïstijdens
derijpingsfase
96.6.23
72 Onderzoeknaardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten
28.4.09
78 Vruchtwisselingsproblemenbijsnijmaïs
96.4.22
85 Effectvanbewortelingophetinstandhoudenvandestructuurvande
ondergrond
21.4.02
108 Perspectievenvanmengteeltvanpopulierenmetakkerbouwgewassen
engras
97.4.01
109 EvaluatievandeteeltperspectievenvoorCornCobMixenkorrelmaïs
nw98.4.03
110 Teeltoptimalisatiebijluzerne
98.4.02
135 Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen
36.3.12
143 BestrijdingvanwatererosieindeakkerbouwinZuid-Limburg
15.1.50 WR
163 Verminderingherbicidegebruik
36.3.11
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176 Beperking van de stikstofuitspoeling door deteelt van wintergewassen
bijcontinuteeltvan snijmaïs
177 Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs
178 Ondiepetoedieningvanorganische mestop maïsland inrelatietotgewasgroei en meststofbenutting
179 Effect hoogte N-rijenbemesting opopbrengst en N-bemesting bij maïs
180 Inzaaivangrasonder snijmaïs
218 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
219 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs,Corn Cob Mix en
maïskolvenschroot
220 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek voederbieten
221 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

96.2.24
96.2.25
96.2.27
nw96.2.29
96.4.50 RH/VP

nw96.9.28
nw98.9.04
nw98.9.05
nw98.9.07

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-envruchtgroenten
Andijvie
227 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek andijvie
266 Afdekkenvan andijvieter verkrijging van eengeel hart

nw 71.9.02
ZW

Asperge
79 Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbij asperge
114 Forcerenvan asperge
115 Teeltmethodenter verbetering vanopbrengst enkwaliteit van de
groene asperges bijgebruik van manlijke hybriden
116 Oogstverlenging van asperge
228 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witte asperge
229 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groene asperge
267 Teeltoptimalisatievan asperge
268 Verbetering vandegewasbescherming inasperge
295 Incidenteel entomologisch onderzoek

32.4.07
69.4.02
69.4.03
nw 69.4.04
nw 69.9.05
nw 69.9.06
69.4.53 MV
69.3.54 MV
35.3.08

Augurk
269 Bestrijding valse meeldauw in augurk

NB/MV

Bladselderij
297 Incidenteel planteziektekundig onderzoek
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34.3.03

Courgette
120 Verlatingbijcourgette

ZW

Lamsoor
124 Deteeltvanlamsoor

nwRH

Paksoi
152 Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding

35.3.10

Pompoen
119 Bewaringvanpompoen

nw MV

Prei
30 Invloedvanweersomstandigheden ronddeoogstenvanhandlingop
dehoudbaarheidvangroentegewassen
31 Bewaringwinterprei
32 Invloedvanstikstofbemestingopbladvlekkenziektenbijprei
33 Bestrijdingbladvlekkenziekteninprei
231 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekprei
295 Incidenteelentomologischonderzoek

nw68.7.01
66.7.05
66.3.06
34.3.13
nw66.9.03
35.3.08

Radicchiorosso
122 Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen
238 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek Radicchiorosso

76.4.03
nw76.9.05

Sla(kropsla,rodesla,ijssla)
34 Bestrijdingbolrotenrandinsla(ijssla)
74 Onderzoeknaardeeffectenvanteelt-encultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemenindeintensievevollegrondsgroenteteelt
152 Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding
160 Aanpassingteelttechniekvanbladgewassenomdeziektedrukte
verlagen
230 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek kropsla
270 Bestrijdingbobbelbladvirusbijsla(ijssla)
296 Bestrijdingvandenerfmineervlieginbladgroenten

KW
28.4.12
35.3.10
NB
nw 72.9.03
ZW
nw 35.3.11
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Spinazie
35 Oorzakenenbestrijdingvanhet"wit"inspinazie
271 Pythiumbestrijdingbijspinazie

70.2.02
ZW

Suikermaïs
123 Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen,metname
suikermaïs
247 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek suikermaïs

94.4.01
84.9.04

Witlof
36 Onderzoeknaarfactorenenprocessendiedeproduktieenkwaliteit
vanwitlof beïnvloeden
37 Onderzoekgerichtophetvoorkomenenhetbestrijdenvannatrotin
witlof
38 Onderzoekgerichtophetvoorkomenvanlagetemperatuurbederf bij
witlof
39 OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofop
hetveldtevoorkomen
156 Toepassingsmogelijkhedenvanbacterisatie inakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
188 Onderzoeknaardeemissievanbestrijdingsmiddelen ennutriëntenin
afvalwaterbijdehydrocultuurvanwitlof
233 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwitlofvoordetrekzonder
dekgrond
234 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek optimalisatieproeftechniek bij
witlof
272 Verbeteringvandeveldopkomstbijwitlof
273 Perspectievenvandeteeltvanwitlof op50cmruggenopkleigrond
274 BestrijdingvanPhytophthoraspp.bijdetrekvanwitlofopwater
275 BestrijdingvanErwinia-bacteriënbijdetrekvanwitlofopwater
276 Magnesiumbemestingbijwitlof
277 Verbeteringvandetrekrijpheidvanfijnewitlofwortels indevroegetrek
278 Deinvloedvansorterenvandewortelsopdelofopbrengstende
kwaliteitvanwitlof
301 Zaai-enplantbedbereidingvóórdewinter

73.2.13
73.3.15
73.2.16
34.3.06
32.4.03
73.3.17
73.9.04
73.9.14
73.4.09
ZW
73.3.18
73.3.19
nwWG
NH
WS/NH
12.1.01

Koolgewassen
Algemeen
41 Bladvlekkenziekten inkool
151 Optimalisatievandekoolvliegbestrijding
108

34.3.12
35.3.06

185 Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen
192 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen
297 Incidenteelplanteziektekundigonderzoek

77.2.06
03.8.11
34.3.03

Broccoli
244 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek broccoli
279 Verbeteringoverwinteringsmogelijkheidvandewinterteeltvan
bloemkoolenbroccoli
284 Optimalisatievandeteeltvanbroccoli

78.9.05
NH/ZW
NH/KP

Bloemkool
74 Onderzoek naardeeffectenvanteelt-encultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemenindeintensievevollegrondsgroenteteelt
243 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek bloemkool
279 Verbeteringoverwinteringsmogelijkheidvandewinterteeltvan
bloemkoolenbroccoli
280 Invloedgrondbewerkingopdeteeltvanbloemkool
281 Plantafstandenenplanttijdstippenbijzeerlateherfstbloemkool
282 Onkruidbestrijdingmetkalkstikstof inbloemkool
283 Reguleringvandegroeiduurbijbloemkoolinrelatietotdeoogstplanning

28.4.12
78.9.01
NH/ZH
NH
ZW
MV
78.4.06

Chinesekool
118 Stikstof-enkalibemestingbijchinesekool
152 Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding

MV/KP
35.3.10

Rodekool
240 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek rodekool

81.9.02

Spitskool
239 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek spitskool

77.9.07

Spruitkool
40 Onderzoeknaardeinvloedvanstikstofbemestingopopbrengsten
kwaliteitbijdiversespruitkoolrassen
42 CA-bewaringvanspruitkoolrassen
183 ToetsingP-enK-bemestingsadviesvoordeakkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt

83.2.51WS
WG
nw25.2.08
109

246 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spruitkool
285 Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool
286 Optimalisatieplantdatumspruitkoollateoogstperiode

nw83.9.01
83.4.06
ZW

Wittekool
235 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwittekoolvoordeversemarkt
287 Optimalisatievanteelt,gewasbeschermingenbewaringvanwittekool
288 Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanwittekool

84.9.01
NH
84.4.11

Bol-,wortel-en knolgewassen
Knolvenkel
122 Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

76.4.03

Knolselderij
43 Hetvoorkomenvaninkapselenvanpotgrondbijgebruikvan
kluitplantenbijknolselderij
44 Bewaarbaarheidknolselderij
236 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek knolselderij

62.4.06
WS
62.9.02

Kroot
45 Zwartinkroten
237 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkroot

57.3.04
nw57.9.05

Peen
46 Vergelijkenvandekwaliteitvanfijnepeenbijbewaringophetveldofin
denattekoeling
47 Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelhedenen-verdelingopopbrengst,
sortering-enkwaliteitsverloopbijpeen
48 Invloedvanhetvochtregimeophetoptredenvanschurftinpeen
80 Onderzoeknaarhetverschijnselcavityspotinpeen
117 Zeervroegzaaienvanbospeen
150 Optimalisatievandewortelvliegbestrijding
242 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek peen
289 Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen
301 Zaai-enplantbedbereidingvóórdewinter

Radijs
110

58.6.06
58.4.04
58.3.07
32.3.06
MV/NB
35.3.07
nw58.9.01
58.4.05
12.1.01

122 Bestuderingvandiverseteeltaspectenvan(kleine)bladgewassen

76.4.03

Rettich
121 Plantafstandenbijdebeddenteeltvanrettich
122 Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen
152 Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding

MV
76.4.03
35.3.10

Schorseneer
241 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek schorseneer
290 Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren

59.9.02
nw VP

Sjalot
49 Tarreringenkwaliteitsvaststellingvanpartijenuien,bijleveringafland
enuitdebewaring
50 Onderzoek naarventilatieregimes,ventilatiecapaciteitenenautomatischebesturingvanbewaaromstandigheden bijzaaiuien
51 Onderzoekinzaaiuiennaardemogelijkhedentot reductievanMHdoseringd.m.v. toevoegingvaneenhulpstof
52 Onderzoeknaardemogelijkhedenvanvoorspellingvankoprot inuien
53 Kwaliteitsverbeteringzaaiuiendoorteeltopruggen
54 Verbeteringvandekwaliteitvanzaaiuien
136 Geïntegreerdeonkruidbestrijding inzaaiuien
159 Ontwikkelingvaneensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziekte inzaaiuien
166 Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien
186 OnderzoeknaardetoepassingvanhetNBS-systeeminzaaiuien
223 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien
224 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek plantuien
225 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoeksjalot
226 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuienopeenBiologischdynamischbedrijf
291 Verbeteringvandechemischebestrijdingvanbladvlekkenziektein
zaaiuienenhetneveneffect hiervanopkoprot
292 Verbeteringvandebestrijdingvanthripsinuien
293 Onkruidbestrijdinginuien
294 Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuien

65.7.08
65.6.07
65.4.09
65.3.13
KW
65.4.53BEM
nw65.3.15
65.3.11
nwKL/WG
nw65.2.14
nw65.9.16
nw65.9.17
nw65.9.18
nw65.9.19
65.3.10
65.3.12
65.3.05
65.4.03

Groenteoogsten peulvruchten
Doperwt
m

55 Verbeteringvandehelderheidvandeopgietbijpeulvruchten
245 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek doperwt

87.7.13
87.9.02

Stamslaboon
56 Opsporenvanfactorendiedekwaliteitsachteruitgang vanslaboonin
dena-oogstfasebeïnvloeden
161 EffectvanrijenafstandenplantdichtheidopmatevanBotrytisaantastingbijstamslaboon
187 VerminderingvandestikstofbemestingdoortoepassingvanRhizobium
bacteriënbijstamslaboon
232 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek stamslaboon

89.7.09
89.8.11
89.2.10
89.9.04

Groentenalgemeen
75 Samenstellingvaneenkennisoverzichtovervruchtwisselingbij
vollegrondsgroenten
76 Vaststellenvaneffectenvanintensievebouwplanneninhetwestenvan
deNOPopdebodemstructuurendeoogstzekerheidvangewassen
125 Projectproduktverbreding
126 Produktverbreding inNoord-Oost Nederland

nw28.4.14
28.4.56WG
NH
KP

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

112

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwintertarwe
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekwintergerst
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zomergerst
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek haver
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek roggeentriticale
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek erwtenencapucijners
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek veldboon
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek vlas
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek grassenvoorgrasvelden
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs,CornCobMixen
maïskolvenschroot
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek voederbieten
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek plantuien
Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek sjalot

nw41.9.14
nw41.9.15
nw42.9.06
nw42.9.07
nw44.9.01
nw43.9.01
nw87.9.14
nw88.9.09
nw51.9.05
nw50.9.04
nw46.9.11
nw54.9.39
nw55.9.02
nw96.9.28
nw98.9.04
nw98.9.05
nw98.9.07
nw56.9.24
nw65.9.16
nw65.9.17
nw65.9.18

226 Cultuur- en
dynamisch
227 Cultuur- en
228 Cultuur- en
229 Cultuur- en
230 Cultuur- en
231 Cultuur- en
232 Cultuur- en
233 Cultuur- en
dekgrond
234 Cultuur- en
witlof
235 Cultuur- en
236 Cultuur- en
237 Cultuur- en
238 Cultuur- en
239 Cultuur- en
240 Cultuur- en
241 Cultuur- en
242 Cultuur- en
243 Cultuur- en
244 Cultuur- en
245 Cultuur- en
246 Cultuur- en
247 Cultuur- en

gebruikswaarde-onderzoek zaaiuienop eenBiologischbedrijf
gebruikswaarde-onderzoek ; andijvie
gebruikswaarde-onderzoek ;iwitte asperge
gebruikswaarde-onderzoek;igroene asperge
gebruikswaarde-onderzoek ;ikropsla
gebruikswaarde-onderzoek| prei
gebruikswaarde-onderzoek i stamslaboon
gebruikswaarde onderzoeki;witlof voordetrek zonder
gebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek
gebruikswaarde-onderzoek

witte koolvoorde verse markt
knolselderij
kroot
Radicchio rosso
spitskool
rode kool
schorseneer
peen
bloemkool
broccoli
doperwt
spruitkool
suikermaïs

nw 65.9.19
nw 71.9.02
nw 69.9.05
nw 69.9.06
nw 72.9.03
nw 66.9.03
89.9.04

73.9.04
73.9.14
84.9.01
62.9.02
nw 57.9.05

nw 76.9.05
77.9.07
81.9.02
59.9.02
nw 58.9.01
78.9.01
78.9.05
87.9.02
nw 83.9.01
84.9.04

Bodem
77 Alternatieven voor eengrondontsmettingtegenvrijlevende aaltjes
85 Effect van bewortelingop het instand houdenvande structuur vande
ondergrond
113 Verruiming vande gewaskeuze opzware kleidoor het lichter maken
vande bouwvoor
138 Vergelijking vanbedrijfssystementen aanzienvande fysische
bodemvruchtbaarheid
143 Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg
144 Teelttechniek in relatietot opkomstzekerheid enonkruidbestrijding bij
suikerbieten opwind- enwatererosiegevoelige gronden
251 Zaaibedbereiding voor suikerbieten op leemhoudendezand-en
zavelgronden
252 Zaaibedbereiding voor suikerbieten op lössgrond
253 Methoden vanvoorbewerking ploegsneden enzaaibedbereiding op
opkomst enopbrengst bij suikerbieten
272 Verbetering vande veldopkomst bijwitlof
273 Verbetering vandeopkomst bijwitlof door ruggenfrezen inhet najaar
enteelt op ruggenvan50 cm
301 Zaai-enplantbedbereiding vóórdewinter
302 Invloedvan het losmakenvandeondergrond vanzavel-en
kleiplaatgronden opvochtvoorziening,beworteling en produktie van
landbouwgewassen

nwWG
21.4.02
21.1.53 KL
10.1.03
15.1.50 WR
56.8.23
56.1.61 WR
WR
WS
73.4.09
ZW
12.1.01
21.1.51 WS/RH
113

303 Invloedvan het losmaken vande ondergrond inhetwesten vande
NOPopdewaterhuishouding, de beworteling ende produktie van
landbouwgewassen
304 Verbetering doorlatendheid vaneen lichte zavelgronddoor een diepere
grondbewerking

21.1.52 WG
21.1.54WG

Mechanisatie
50 Onderzoek naarventilatieregimes,ventilatiecapaciteiten en
automatische besturing vanbewaaromstandigheden bij zaaiuien
65 Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bijdeteelt van
vollegrondsgroenten
106 Teelt- enoogstoptimalisatiebij wortelgewaskruiden
139 Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie t.b.v. geïntegreerde
bedrijfsvoering
154 Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwetoedieningstechnieken
166 Mechanische onkruidbestrijding insuikerbieten en uien
169 Voorjaarstoediening vandierlijke organische mest op zwaardere
kleigronden,de effectenop bewerkbaarheid,berijdbaarheid en
structuur vande bodem

65.6.07
nw 03.5.14
52.6.08

17.5.05
nw34.3.14
nw KL/WG
27.2.02

Bemesting

8

15
32
40
118
146
168
169

172
173
174
175
114

De invloedvanvoorjaarsdrijfmestaanwending opdekwaliteit vanconsumptie-aardappelen
54.2.35
Optimale N-giftvoor consumptie-aardappelenop sterk mineraliserende
gronden
KL
Optimalisatie N-voedingfabrieksaardappelen met behulpvan nitraatbepaling in bladsteeltjes
nw 55.2.01
Perspectieven vangroenrooien enonderdekkenbij pootaardappelen
nw 54.3.37
Invloedvanstikstofbemesting op bladvlekkenziekten bijprei
66.3.06
Onderzoek naarde invloedvan stikstofbemesting opopbrengst en
kwaliteit bijdiverse spruitkoolrassen
83.2.51 WS
Stikstof-enkalibemesting bijchinese kool
MV/KP
Onderzoek naarde invloedvanorganische bemestingenopde
structuur vandegrond endeopbrengst enkwaliteit vande gewassen
27.2.53 BEM
Ontwikkeling vaneenadviessysteem voor hetgebruik van dierlijke
mest inde akkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
26.2.09
Voorjaarstoediening vandierlijke organische mest op zwaardere
kleigronden,de effectenop bewerkbaarheid,berijdbaarheid en
structuur vande bodem
27.2.02
Verhoging vande efficiëntie vande N-bemestingbijaardappelen door
middel van rijenbemesting
nw 25.2.10
Onderzoek naarde mogelijkheden vanverbetering vande
stikstofbenutting bijde suikerbietenteelt
56.2.21
Onderzoek naar hettijdstip vande stikstofbemesting voor suikerbieten 56.2.64 WR/VP
Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten
KW/KL/BEM/RH

176 Beperkingvandestikstofuitspoelingdoordeteeltvanwintergewassen
bijcontinuteeltvansnijmaïs
96.2.24
177 Wortelgroeienstikstofbenuttingbijmaïs
96.2.25
178 Ondiepetoedieningvanorganische mestopmaïslandinrelatietot
gewasgroeienmeststofbenutting
96.2.27
179 EffecthoogteN-rijenbemestingopopbrengstenN-bemestingbijmaïs
nw96.2.29
180 Inzaaivangrasondersnijmaïs
96.4.50RH/VP
181 Kalihoeveelhedenproefvelden
25.2.52BEM
182 Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen
25.2.07
183 ToetsingP-enK-bemestingsadviesvoordeakkerbouwen de
vollegrondsgroenteteelt
nw25.2.08
184 Beheersingnutriëntenstromen indevollegrondsgroenteteelt
nw25.2.09
185 Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen
77.2.06
186 OnderzoeknaardetoepassingvanhetNBS-systeeminzaaiuien
nw65.2.14
187 VerminderingvandestikstofbemestingdoortoepassingvanRhizobium
bacteriënbijstamslaboon
89.2.10
188 Onderzoeknaardeemissievanbestrijdingsmiddelen ennutriëntenin
afvalwaterbijdehydrocultuurvanwitlof
73.3.17
262 Fosfaatbemestinggraszaadgewassen
46.2.08
276 Magnesiumbemestingbijwitlof
nw WG
305 pH-trappenproef oplössgrondbijverschillendekalitoestandenvande
grond
25.2.53WR
306 InvloedvandepHopdegroeienkwaliteitvangewassen
VP/KP
307 Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelhedenopzwareklei
KL

Gewasbescherming
13 Onderzoeknaarmaatregelenterbeperkingvanhet
bacterieziektenprobleembijpootaardappelen
54.3.32
14 Onderzoeknaarbedrijfshygiënischeaspectenbijdeaardappelteelt
54.3.23
16 BestrijdingYn-virusinpootaardappelen
nw54.3.75RH
32 Invloedvanstikstofbemestingopbladvlekkenziektenbijprei
66.3.06
33 Bestrijdingbladvlekkenziekteninprei
34.3.13
34 Bestrijdingbolrotenradinijssla
KW
35 Oorzakenenbestrijdingvanhet'wit'inspinazie
70.2.02
37 Onderzoekgerichtophetvoorkomenenhetbestrijdenvannatrotin
witlof
73.3.15
39 OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofop
hetveldtevoorkomen
34.3.06
41 Bladvlekkenziekte inkool
34.3.12
45 Zwartinkroten
57.3.04
48 Invloedvanhetvochtregimeophetoptredenvanschurft inpeen
58.3.07
52 Onderzoeknaardemogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprot inuien
65.3.13
68 Vruchtwisselingsonderzoek opveenkolonialegrond
nw28.4.58KP/KB
97 Onderzoeknaarbeperkingvanhetoptredenendeschadedoorvroege
verbruiningsziekte inkarwij
52.3.11
107 Onderzoeknaartoepassingsmogelijkheden vanherbicideninkleineen
nieuweakkerbouwgewassenen(bloem)zaadteelten
36.3.10
135 Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemenin akkerbouwgewassen
36.3.12
115

144 Teelttechniekinrelatietotopkomstzekerheidenonkruidbestrijdingbij
suikerbietenopwind-enwatererosiegevoelige gronden
56.8.23
150 Optimalisatievandewortelvliegbestrijding
35.3.07
151 Optimalisatievandekoolvliegbestrijding
35.3.06
152 Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding
35.3.10
154 Verminderingvanbestrijdingsmiddelendoorinzetvannieuwetoedieningstechnieken
nw34.3.14
155 HeteffectvanverlagingvandoseringenvanmiddelenengrotereintervallentussenbespuitingenopdebestrijdingvanPhytophthorainaardappelen
54.3.36
156 Toepassingsmogelijkhedenvanbacterisatieinakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
32.4.03
157 GeïntegreerdebestrijdingvanRhizoctoniasolaniinaardappelen
34.3.02
159 Ontwikkelingvaneensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziekteninzaaiuien
65.3.11
160 Aanpassingteelttechniekvanbladgewassenomdeziektedrukte
verlagen
NB
161 EffectvanrijenafstandenplantdichtheidopmatevanBotrytisaantastingbijstamslaboon
89.8.11
162 Beperkinggebruikgewasbeschermingsmiddelen doortoepassingvan
mulchfolie
nw99.4.16
163 Verminderingherbicidegebruik
36.3.11
164 Perspectief vandeLDS-methodebijdeonkruidbestrijdingin
suikerbieten
56.3.20
166 Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien
nwKL/WG
205 Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwintertarwe
nw41.9.14
206 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekzomertarwe
nw41.9.15
213 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek vlas
nw51.9.05
249 Onderzoeknaaralternatievenvoordinosebvoordeloofdodingvan
aardappelen
54.3.31
250 Onderbladbespuitingbijaardappelen
KL,BEM,KW, VP
254 Bestrijdingvanhetgerstvergelingsvirus ingranen
nw40.3.01
255 Bestrijdingvanblad-enaarziekteningranen
EH
256 Zaaizaadontsmettingenopkomstbijwintertarwe
EH
257 Chemischebestrijdingvanduistinwintertarwe
EH
258 Bestrijdingvandonkerevlekkenziekteinerwten
87.3.09
260 Ziektebestrijdingbijveldbonen
KP/RH
261 Onkruidbestrijdinginerwtenenveldbonen
KP/KL/BEM
263 Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvruchtvoorveldbeemd en
roodzwenk
46.4.07
264 Onkruidonderzoek ingraszaad
36.3.14
265 Onkruidbestrijdinginvlas
RH/BEM/KP
268 Verbeteringvandegewasbescherming inasperge
69.3.54MV
269 Bestrijdingvalsemeeldauwinaugurk
NB/MV
270 Bestrijdingbobbelbladvirusbijsla(ijssla)
ZW
271 Pythiumbestrijdingbijspinazie
ZW
272 Verbeteringvandeveldopkomstbijwitlof
73.4.09
274 BestrijdingvanPhytophthoraspp.bijdetrekvanwitlof opwater
73.3.18
275 BestrijdingvanErwinia-bacteriën bijdetrekvanwitlof opwater 73.3.19
282 Onkruidbestrijdingmetkalkstikstof inbloemkool
MV

116

283 Reguleringvandegroeiduurbijbloemkoolinrelatietotdeoogstplanning
287 Optimalisatievanteelt,gewasbeschermingenbewaringvanwittekool
288 Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanwittekool
290 Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren
291 Verbeteringvandechemischebestrijdingvanbladvlekkenziektein
zaaiuienenhetneveneffect hiervanopkoprot
292 Verbeteringvandebestrijdingvanthripsinuien
293 Onkruidbestrijdinginuien
294 Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuien
295 Incidenteelentomologischonderzoek
296 Bestrijdingvandenerfmineervlieginbladgroenten
297 Incidenteelplanteziektekundigonderzoek
298 Onderzoeknaardetoepasbaarheidvanfungicidenindekleinegroentegewassen
299 Onderzoeknaardetoepassingsmogelijkhedenvanherbicideninkleine
groentegewassen
300 Vervangendegewassennauitwintering

78.4.06
NH
84.4.11
nw VP
65.3.10
65.3.12
65.3.05
65.4.03
35.3.08
nw35.3.11
34.3.03
34.3.04
36.3.07
EH

Vruchtwisseling en Bodempathogenen
13 Onderzoeknaarmaatregelenterbeperkingvanhet
bacterieziektenprobleembijpootaardappelen
54.3.32
39 OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofop
hetveldtevoorkomen
34.3.06
58 Onderzoeknaarperspectievenvanakkerbouwbedrijven inhet
Noordelijkkleigebied
nw02.8.05
66 Onderzoeknaaronderlinge relatieenbeïnvloedingvangewassen
28.4.01
67 Vruchtwisselingsonderzoek inverbandmetbouwplanvernauwing
28.4.50WS/KW
68 Vruchtwisselingsonderzoek opveenkolonialegrond
nw28.4.58KP/KB
69 Onderzoekvanhetvoorvruchteffect vanpeulvruchtenvoor
aardappelen
28.4.57
70 Verbeteringvandebodemgezondheidendebodemvruchtbaarheid
doortoepassingvanbraak
28.4.14
71 Onderzoeknaardeonderlingerelatiestussengewassenopakkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt
28.4.06
72 Onderzoeknaardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten
28.4.09
73 Zelfverdraagzaamheidvanwintertarwerassen
EH
74 Onderzoeknaardeeffectenvanteelt-encultuurmaatregelenop
(vruchtwisselings)problemenindeintensievevollegrondsgroenteteelt
28.4.12
75 Samenstellingvaneenkennisoverzicht overvruchtwisselingbij
vollegrondsgroenten
nw28.4.14
76 Vaststellenvaneffectenvanintensievebouwplanneninhetwestenvan
deNOPopdebodemstructuur endeoogstzekerheidvangewassen
28.4.56WG
77 Alternatievenvooreengrondontsmettingtegenvrijlevende aaltjes
nw WG
78 Vruchtwisselingsproblemenbijsnijmaïs
96.4.22
79 Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge
32.4.07
80 Onderzoeknaarhetverschijnselcavityspotinpeen
32.3.06
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81 Bestuderingvandefactorendiedesymptoomexpressie enontwikkelingvanRhizomanieinhetveldbeïnvloeden
82 Debeheersingvanhetaardapppelcysteaaltje inhetbouwplan
83 Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannenmetdicotylegewassen
84 Rhizoctonia-bestrijding inconsumptie-aardappelendoormiddelvan
knolbehandeling
85 Effectvanbewortelingophetinstandhoudenvandestructuurvan de
ondergrond
86 Epidemiologischonderzoekaardappelcysteaaltje
87 Pathotypeonderzoekaardappelcysteaaltje
88 Chemischebestrijdingvanaardappelcysteaaltje
89 Onderzoeknaardemogelijkhedenvanbiologische bestrijdingvan
aardappelcysteaaltjes
90 Andereaaltjesaantastingen
91 Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied
92 Wratziekte (fysio2)
93 Vruchtwisselingsonderzoek
137 NematologischeondersteuningvanhetBedrijfssystemenonderzoekte
VredepeelenBorgerswold
156 Toepassingsmogelijkheden vanbacterisatie inakkerbouw-en vollegrondsgroentegewassen
157 GeïntegreerdebestrijdingvanRhizoctoniasolaniinaardappelen
193 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdbegeleidingssysteemvoorde
bodemgezondheid

34.3.11
33.3.10
33.3.07
BEM
21.4.02
HLB1.1
HLB 1.2
HLB 1.3
HLB
HLB2.1
HLB4
HLB4.2.2
HLB4.7
nw33.3.11
32.4.03
34.3.02
03.4.10

Bedrijfssystemen
57 Onderzoek naarbedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw
tegendeachtergrondvanlagereprijzenenstrengere randvoorwaarden
59 Economischeperspectievenvangeïntegreerde akkerbouw;synthese
van10jaarOBS
62 Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkheden vanvollegrondsgroentebedrijven
63 Economischeperspectievenvangeïntegreerdevollegrondsgroenteteelt
64 Economischeperspectievenvanbiologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
127 Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking
128 Deontwikkelingvangeïntegreerdebedrijfssystemengerichtophet
veenkolonialebouwplan
129 Deontwikkelingvaneengeïntegreerdbedrijfssysteeminhetzuidoostelijkzandgebied
130 Experimentele introductiegeïntegreerdeakkerbouw
131 BedrijfssystemenOnderzoek(BSO)Breda
132 BedrijfssystemenOnderzoek(BSO)Meterik
133 BedrijfssystemenOnderzoek(BSO)Westmaas
134 BedrijfssystemenOnderzoek(BSO)Zwaagdijk
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02.8.04
01.8.19
02.8.03
01.8.21
03.8.13
39.8.20
39.8.09
39.8.22
39.8.23
39.8.24
39.8.25
39.8.26
39.8.27

135 Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen
36.3.12
136 Geïntegreerdeonkruidbestrijdinginzaaiuien
nw65.3.15
137 NematologischeondersteuningvanhetBedrijtssystemenonderzoekte
VredepeelenBorgerswold
nw33.3.11
138 Vergelijkingvanbedrijfssystementenaanzienvandefysischebodemvruchtbaarheid
10.1.03
139 Onderzoek naar(alternatieve) mechanisatietenbehoevevaneen
geïntegreerdebedrijfsvoering
17.5.05
140 Opbrengstenkwaliteitvanwintertarwebijextensivering
41.4.12
141 Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhetnoordelijkkleigebied 41.4.56KW/EH
142 Optimalisatiegeïntegreerdeteeltwijzenvanakkerbouwgewasseninhet
ZW-kleigebied
39.8.50RH
143 BestrijdingvanwatererosieindeakkerbouwinZuid-Limburg
15.1.50 WR
144 Teelttechniek inrelatietotopkomstzekerheidenonkruidbestrijdingbij
suikerbietenopwind-enwatererosiegevoelige gronden
56.8.23
145 Heteffectvanenkelegroenbemesters,aldannietincombinatie metop
hetveldachtergeblevenstro,opdeopbrengstvanhetvolggewasop
lössgrond
27.2.52 WR
146 Onderzoeknaardeinvloedvanorganischebemestingenopde
structuurvandegrondendeopbrengst enkwaliteitvandegewassen 27.2.53BEM
147 Mogelijkhedenvoordeteeltvangroenbemestersonderbladrijke
wintertarwe
WS, BEM
148 Mogelijkhedenvooraanaardenvanpootaardappelenopzand-en
dalgrond
KB
149 Onderzoeknaarmogelijkhedenvoorbeperkingvanschadedoorganzen
39.3.51KW
226 Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zaaiuienopeenBiologischdynamischbedrijf
nw65.9.19

Bedrijfssynthese
57 Onderzoeknaarbedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw
tegendeachtergrondvanlagereprijzenenstrengere
randvoorwaarden
58 Onderzoeknaarperspectievenvanakkerbouwbedrijven inhetNoordelijkkleigebied
59 Economischeperspectievenvangeïntegreerde akkerbouw;synthese
van10jaarOBS
60 Ontwikkelingvaneenbeslissingsondersteunend modelvoorinvesteringsplanningen-selectie
61 Onderzoeknaardebedrijfseconomischebetekenisvanactuele
ontwikkelingenindeteeltenbewaringvanvollegrondsgroenten
62 Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkhedenvan
vollegrondsgroentebedrijven
63 Economischeperspectievenvangeïntegreerde
vollegrondsgroenteteelt
64 Economischeperspectievenvanbiologischelandbouwmethodenin de
vollegrondsgroenteteelt

02.8.04
nw02.8.05
01.8.19
nw08.5.14
01.8.18
02.8.03
01.8.21
03.8.13
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65 Bedrijfskundige aspectenvanverderemechanisatiebijdeteeltvanvollegrondsgroenten
95 Perspectievenvooragrorefinery bijwintertarwe
189 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
suikerbieten
190 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
granen
191 Vooronderzoek naardehaalbaarheidvaneenteeltbegeleidingssysteemvooraardappelen
192 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen
193 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdbegeleidingssysteemvoorde
bodemgezondheid
194 Ontwikkelingvaneengeautomatiseerd informatiesysteem
gewasbeschermingsmiddelen
195 Onderzoeknaardeintroductieenacceptatievanteeltbegeleidingssystemen
196 Onderhoudvanteeltbegeleidingssystemen
197 Onderzoek naardemanagementvragenvandeagrarische
ondernemer
198 Hetontwikkelenvaneeninformatiemodel"groeienontwikkelingvan
gewassen"
199 Ontwikkelingvaneeninformatiemodelenbeslissingsondersteunende
systemenvoordegraanteelt inEuropeesverband
200 Vooronderzoek naareenmethodeominformatiealstekstoptimaal
overtedrageninteeltbegeleidingssystemen
201 Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievan bestrijdingsstrategieën

nw03.5.14
41.8.13
03.8.03
03.8.02
nw03.8.15
03.8.11
03.4.10
03.3.04
nw09.0.08
nw09.0.09
03.0.09
09.0.06
nw09.0.07
03.0.12
03.3.08

Lei-Detachement
308
309
310
311

Liquiditeitsbewakingopakkerbouwbedrijven
ProefstationvoordeAkkerbouwendeGroenteteelt indeVollegrond
Ontwikkelingrepresentatief bedrijfsmodelakkerbouw
Economischeperspectievenvangeïntegreerde enbiologische
plantaardige produktie
312 Economischeevaluatie introductiegeïntegreerdeakkerbouw
313 Perspectief-onderzoek ecologischeenbiologisch-dynamische land-en
tuinbouwprodukten
314 Ontwikkelingvandebodemgezondheidopakkerbouwbedrijven:
Aardappelmoeheid

120

03.8.51
09.0.50
03.8.57
01.8.50
01.8.51
03.4.54
03.4.53

PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van
algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft het vakterrein aan; het vierde en vijfde
cijfer (1 t/m 99) geven het volgnummer aan, dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.

Hoofdgroepen van algemene
onderzoekterreinen (eerste twee cijfers)
Bedrijfssynthese
01.
02.
03.
04.

opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
structurele ontwikkelingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
afzet, prijsvorming en kwaliteit

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek

Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaien en poten
berijding (incl. oogst en transport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen
organische bemesting
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

teeltfrequentie en vruchtopvolging
groeiregulatoren
allelopatie
persistente stoffen in de grond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas als onkruid/-als waardplant
kwaliteit
algemeen

Teeltonderzoek
Granen
40.
41.
42.
43.
44.
45.

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overige gewassen

Handelsgewassen
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

algemeen
raaigrassen
roodzwenk
veldbeemd
oliehoudende gewassen
vezelgewassen
overige gewassen

Wortel- en knolgewassen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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algemeen
consumptie- en pootaardappelen
fabrieksaardappelen
bieten (suiker)
kroot
peen
schorseneer
radijs en rammenas
koolrabi
knolselderij
overige gewassen

64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

Blad- en stengelgewassen
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

algemeen
asperge
spinazie
andijvie
sla (kropsla, bindsla, ijssla)
witlof
bleekselderij
rabarber
overige gewassen

Koolgewassen
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

algemeen
bloemkool
boerenkool
Chinese kool
rode kool
savooie kool
spruitkool
witte kool
overige gewassen

Peulvruchten
86.
87.
88.
89.
90.
91.

algemeen
erwten (doperwt, droge erwten, capucijners)
tuinboon, veldbonen
stambonen (stamsla, wit, bruin)
stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
overige gewassen

Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen
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Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijma'is
meng- en dubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99. Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

Vakterreinen (derde cijfer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

bodem- en grondbewerking
plantevoeding
gewasbescherming
overige groeifactoren en vruchtwisseling
werktuigen en arbeid
oogst en bewaring
verwerking, afzet en kwaliteit
optimale verhouding van de produktiefactoren
rassen en gebruikswaarde
overige activiteiten

Enkelevoorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02
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Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven
Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven
Effect van beworteling op het in stand'houden van de structuur van de ondergrond
In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest
Forceren van asperge

Nogleverbare PAGV-uitgaven1)
Verslagen
5. De invloed van het rooitijdstip op destikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing.Th.
Huiskamp, september 1982
f 10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C. A. A. A. Maenhout et al, januari
1983
f 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982
f 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in het
zuidwesten van Nederland; ir. C. B. Bus, ing. K. W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D. W.
de Hoop (LEI), februari 1983
f 10,10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983
f 10,13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983
f 10,14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; G.J.
Bom, september 1983
f 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1984
f 10,16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, januari 1984
f 10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het
proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
f 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W. G. M. van den Brand, april
1984
f 10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984
f 10,21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984
f 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. Ing.
J Alblas, april 1984
f 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme (Nederlands Kali Instituut), mei 1984
f 10,24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984
M0,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir. A. J. Hellings, oktober 1984
f 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. Ing.
J. Alblas, november 1984
f 10,27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J. A. Schoneveld, november 1984
f 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985
f 10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J. J. Schröder,
maart 1985
f 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974-1984. Ir.
J. J. Schröder, maart 1985
f 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en
op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 - 1980. Ir. J. J. Schröder, maart 1985
f 10,33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
f 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W. G. M. van den
Brand, maart 1985
f 10,36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
f 10,1

) Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt uopaanvraag graagtoegezonden.

37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C. L. M. de Visser, ir. H. F. M.
Aarts, april 1985
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C. L. M. de Visser, juni 1985
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C. L. M. de Visser, juni
1985
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, juli 1985
43. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van aardappelen, Ir.C. L. M.deVisser, augustus
1985
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. C. L.
M. de Visser, augustus 1985
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C. L. M. de Visser, september
1985
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C. L. M. de Visser, september 1985
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W. G. M. van den
Brand, december 1985
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H. P. Versluis, december 1985
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J. G. H.
Stassen, december 1985
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N. J. Snoek, juli 1986
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W. G. M. van den Brand,
juli 1986
53. Opkomstperiodiciteit bij40eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W. G. M. van den Brand, oktober 1986
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir.
W. J. M. Meijer, oktober 1986
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W. J. M. Meijer, oktober 1986
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J. A. Schoneveld, november 1986 . .
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-Nederland. S. Vreeke, maart 1987
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J. K. Ridder, mei 1987
68. Vervroeging van vollegrondsgroenten met afdekmaterialen. Ir. C. F. G. Kramer en J.T. K.
Poll, september 1987
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M.van den Brand,september 1987
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Ing. A. A. W. Zondervan, november 1987
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H. M. G. van der Werf, april 1988

f 10,—
f 10 —
/ 20,—
f 10 —
f 10,—
f 10,—
f20,—
f 10,—
f 10—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
MO,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10—
f 10.—
f 10,—
f 10,—

f 10,—
f 10,—

74. Ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. C. L.
M. de Visser, ir. H. F. M. Aarts en ing. K. Hindriks, mei 1988
f 10,—
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 1986). Ing.
H. Preuter, mei 1988
f 10 —
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H. M. G. van der Werf en H. Hoek, december 1988 f 10,—
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C. F. G. Kramer, februari 1989 f 10,—
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J. H.G.Slangen (LU), ir. H. H. H.Titulaer (PAGV), ir. H.
Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989
f 10,—
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H. M. G. van der Werf (PAGV), J. J.
Klooster (IMAG) en D. A. van der Schans (PAGV), mei 1989
f 10,—
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir.J.Schroder (PAGV) en
ir. L. C. N. de la Lande Cremer (IB), mei 1989
f 10,—
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J. K. Ridder,
juli 1989
f 10,—
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A. L. Smit, oktober 1989
f 10,—
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven inde Veenkoloniën. Drs. S.
Cuperus, oktober 1989
f 10,—
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J.Schroder, A. G. M. Ebskamp en K. Schölte, oktober 1989
f 10 —
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemdgras. Ir. G. H. Horeman, november 1989
f 10,—
95. Stikstofbemesting van peen.J.H.G.Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J.van der Boon,
januari 1990
f 10,—
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari 1990
f 10,—
97. Het Epipre-adviesmodel. H. Drenth en W. Stol, maart 1990
f 10,—
98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong (PAGV), P.J. van Erp en P. van Lune (IB),
april 1990
f 10,—
99. Aardpeer, een potentieel nieuw gewas. Ing. H. Morrenhof en ir. C.B. Bus, mei 1990 . . .
f 10,—
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990
f 10,—
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken.J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters, C.F.G. Kramer enJ.
Jeurissen, mei 1990
f 10,—
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990
f 10,—
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot
de verspreiding van het aardappelvirus YN. Ir. C.B. Bus, mei 1990
f 10,—
104. Het effekt van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990
f 10,—
105. Jaarverslag Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990
f 10,—
106. Stikstofdeling bij snijmais. Ir. J. Schröder, juli 1990
f 10,—
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en ineen mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987,1987/1988en 1988/1989. Ing. M. H.Zwart-Roodzant, juli 1990 f 10 —
108. Optimale plantgetal van snijmais en van korrelmais, Ir. J. Schröder, juli 1990
f 10,—
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.M. Titulaer, december 1990
f f 10,—
110. Voor vruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp, december 1990
f 10,—
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990
f 10,—
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990
MO,—
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continuteelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J G . Lamers, december
1990
f 10 —
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei,
december 1990
f 10,—
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990
f 10,—
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990
f 10,—
117. Gewasdag mais, december 1990
f 10,—
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990
f 10,—
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 f 10,—

Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte en financieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G.van Kruistum en ing.J.A. Schoneveld (IMAG),januari 1980 . . f 6,50
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. B. Bus, februari 1980
/ 3,50
11. 15jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981
f 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J. G.
Lamers, februari 1981
f 10,—
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L. M. Lumkes en ir. U. D. Perdok, oktober
1981
f10 —
19. Jaarverslag 1981,mei 1982
f 15 —
21. Werkplan 1983, februari 1983
f 10 —
22. Jaarverslag 1982, juli 1983
f 15,—
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983
f 20,—
24. Werkplan 1984, februari 1984
f 10 —
25. Jaarverslag 1983, juni 1984
f 10,—
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984
f 20,—
27. Jaarverslag 1984, februari 1985
f 10,—
28. Werkplan 1985, februari 1985
f 10 —
29. Kwantitatieve informatie 1985 - 1986;september 1985
f 20,—
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J. J. Schröder, september
1985
f ICSI. Werkplan 1986, maart 1986
f 10 —
32. Jaarverslag 1985, april 1986
f 15 —
33. Kwantitatieve informatie 1986 - 1987, september 1986
f 20,—
34. Werkplan 1987, maart 1987
f 10 —
35. Jaarverslag 1986, april 1987
f 15,—
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987
f 10,—
37. Kwantitatieve informatie 1987 - 1988; augustus 1987
f 20,—
38. Jaarboek 1986; november 1987
f30,—
39. Werkplan 1988, maart 1988
f10 —
40. Jaarverslag 1987; april 1988
f 15,—
41. Kwantitatieve informatie 1988 - 1989; augustus 1988
720,—
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen; ir. C. D.van Loon en
J. F. Houwing, januari 1989
f20,—
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989
f 35,—
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir.Th.G. F. M.Aerts en ir. W.A. M. Kromwijk, februari 1989 f20,—
45. Werkplan 1989, april 1989
f10 —
46. Jaarverslag 1988, april 1989
f 15,—
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1989,juni 1989
f 35,—
48. Kwantitatieve informatie 1989-1990. Ing.W. P.Noordam en ir. E. van de Wiel, oktober 1989 f 20,—
49. Jaarboek 1988/1989, oktober 1989
/ 35 —
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk. Dr. P.H. Vereijken en ir. F.G. Wijnands, april
1990
f 15—
51. Werkplan 1990, april 1990
f 10,—
52. Jaarverslag 1989, juni 1990
/15 —
53. Kwantitatie Informatie 1990-1991, september 1990
f25,—
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990
f 35,—
55. Werkplan 1991,februari 1991
f 10 —
Themaboekjes
2. Vruchtwisseling; februari 1981
3. Consumptie-aardappelen; december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990

f 7,50
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
f 10,—
/15,—
f 15,f 15,—
f 15,—

OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980; mei 1983
2. Verslag over 1981;december 1983
3.Verslag over 1982; mei 1984
4. Verslag over 1983; augustus 1985
5. Verslag over 1984; augustus 1986
6.Verslag over 1985; mei 1988
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad, april 1977
2. Zaaiuien, maart 1985
4. Bleekselderij, september 1977
5. Bos-en waspeen, april 1982
9. Plantuien, maart 1979*
11. Prei, december 1985
12.Witlof, augustus 1989
13.Voederbieten, april 1983
14. Doperwten, augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden insuikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten f 15,—"),maart 1985
16. Knolvenkel, maart 1984
17.Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool, oktober 1985
19.Sla, oktober 1985
20. Broccoli, juni 1986
21. Suikerbieten, december 1986
22. Andijvie, augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten, juli 1988
25. Luzerne, september 1988
26. Graszaad, oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Droge erwten, maart 1989
29. Augurk, november 1990
30. Knolselderij, maart 1989
31. Spruitkool, november 1990

f25,—
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f25—
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f20—
f20—
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f10,—
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f 6,—
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f20—
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* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Colijnsplaat, girorekening
26233.
Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986
4. Bosui, december 1986
6. Groene asperge, september 1988
7. Courgette en pompoen, december 1988
8. Chinese kool, november 1989
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f 5—
f 5,^f10,—

Nietopgenomen ineenreeks
— Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie)
— Phoma bij aardappelen; ing.A. Schepers en ir. C. D.van Loon, maart 1988
f 5,—

f35,—

Losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellendoor het pertitelvermelde bedragoverte makenop postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV,Lelystad,metvermelding vande uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevatopde praktijkgerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast deopde praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naastde opde praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijkgerichte informatie,zowelvoorde akkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect welpraktijkgerichte informatie, maar bestaat inprincipe uitgedetailleerde onderzoekinformatie,zowel voor de akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
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U ontvangt danzonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in hetbetreffende kalenderjaar.
N.B.

>
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