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WEGWIJZER
HetPAGV-Werkplanbeoogteenoverzichttegevenvanallepraktijkonderzoek datdoorhetPAGV
en de Regionale Onderzoek Centra gepland isvoor uitvoering in 1988.
InhetWerkplan ishetonderzoekgerangschikt naargewasenonderwerp.Hierbijisdevolgorde
van het organisatieschema aangehouden, namelijk:
het organisatieschema aangehouden, namelijk:
akkerbouwgewassen, groentegewassen, bedrijfstechnisch onderzoek, bedrijfseconomisch
onderzoek.
Demeesteproevenzijnadministratief ondergebracht inonderzoekprojecten metprojectnummer.
Voordevolledigheidvanhetoverzichtzijnookderegionaleproevenzonderprojectnummerinhet
werkplan opgenomen.
De namen van degenen die fungeren als projectleider worden steeds het eerst vermeld.
Bijde projectenvande RegionaleOnderzoek Centraisaangegeven opwelke proefboerderijen
en proeftuinenf*) het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende afkortingen gehanteerd:
AGM A.G. Mulderhoeve(Emmercompascuum), gefuseerd in proefboerderij Valthermond(VM)
BEM Prof.dr. J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf)
FH
Feddemaheerd (Kloosterburen)
GV
Geert Veenhuizenhoeve (Borgercompagnie), gefuseerd in proefboerderij Valthermond
(VM)
KB
Kooyenburg (Rolde)
KL
De Kandelaar (Biddinghuizen)
MV* Proeftuin "Noord-Limburg" (Meterikse Veld)
NB* Proeftuin "Noord-Brabant" (Breda)
NH* Proeftuin voor de Vollegrondsgroenteteelt in de provincie Noord-Holland (Zwaagdijk)
RH
Rusthoeve (Colijnsplaat)
VP
Vredepeel (Vredepeel-Venray)
WG De Waag (Creil)
WR Wijnandsrade (Wijnandsrade)
WS Westmaas (Westmaas)
Naast deze Regionale Onderzoek Centrazijn bij de groentegewassen ook de proeftuinen van
Ens en Sappemeer vermeld,waar proeven met vollegrondsgroenten worden uitgevoerd.
Inditwerkplanzijndedeelprojecten van hetproefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen(OBS)
te Nagele slechts ten dele opgenomen.

AARDAPPELEN
Afgesloten projecten:
* Invloed van grondbewerkingsmethoden op het resultaat van grondontsmetting, al dan niet
gecombineerd met granulaten,ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje op zware zavel-en
kleigronden (A.J.Ropse.a.).
16.1.51KL
Voortzetting inproject 16.1.53KL,volgnummer 20(A.H.J.Rops e.a.).
* Rhizoctonia-bestrijding inpootaardappelen(H.W.G.Floot,A.H.J.Rops,K.Hindriksi.s.m.PD). FH,
WG,BEM
* Bestrijdingvanbladluizen inconsumptie-aardappelen(A.H.J.Rops).
* Opbouwvanaardappelruggen opzandgrond (P.M.T.M.Geelen).

KL
FH, VP

Lopendeennieuweprojecten:
1. Optimalisering vande stikstofvoeding vanaardappelen.
CD. vanLoon,J.F. Houwing

54.2.10

De proeven met gedeelde stikstofbemesting zijn afgesloten. In deze proeven is ook uitvoerig
onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de snelle nitraatbepaling ingewasmonsters als een
basisvoordevaststellingvandeN-behoeftevanhetgewas.Deresultatenwordengeëvalueerdenin
eenpublikatie samengevat.
2.

Toepassing vangroeiregulerende stoffen bijpootaardappelen.

54.4.11

C.B. Bus,K. Hindriks
— Hetveldonderzoek naarheteffectvaneenGA3-bespuitingoverhetgewasopdeknolsorteringis
beëindigd.Deresultatenworden uitgewerktenineenpublikatie samengevat.
— Inditkaderwordtdoor de regio op de Prof.vanBemmelenhoeve nagegaan inhoeverre ook het
effect van knolbehandeling met Rovral op de sortering te benutten is, nu een goede Rhizoctoniabestrijding incombinatie met Moncereen-grondbehandelingmogelijkis.
3.

Deteeltvanaardappelen op bedden.

54.1.16

J.K. Ridder
Uitbuitenlands onderzoek isgeblekendatdoor beddenteeltopbrengstverhoging mogelijk is,onder
anderedooreenbeterevochthuishouding.Bijbeddenteeltzoudeverdampinguitdegrondminderzijn
ende kansopafstromenvanwaterviadegeulen naardiepere, nietbewortelde lagen geringer.
Op lichte gronden ('t Kompas en Kooyenburg) zal worden nagegaan of deze beddenteelt voor
Nederlandse omstandigheden perspectieven biedt. Hierbijworden, insamenwerking met hetICW,
bedden-enruggenteeltbeidemachinaal uitgevoerdenmetelkaarvergeleken.Ditonderzoek moest
in 1986wordenuitgesteld.
4.

Invloedvandeverkruimelingvandegrondopverslempingenzuurstofgehalte inrelatietotde
groeivanaardappelen.
54.1.17

C.B. Bus,J.K.Ridder, J.F. Houwing
De veldproeven, waarin enkele systemen van voorjaarsgrondbewerking en rugopbouw worden
vergeleken,zijnafgesloten.Deresultatenwordengeëvalueerd eninde publikatie samengevat.

5.

Opstellen van modellen voor computerprogramma's voor diverse aspecten van de
aardappelteelt.
54.4.18

C.B. Bus,CD. van Loon
Gedurende 1986en1987zijnbij4rassengegevensverzameldoverhetverloopvandeknolsortering
vanpootaardappelen.Opbasishiervanzal,samenmethetCABO,eencomputerprogrammaworden
ontwikkeld,datalshulpmiddelkanwordengebruiktvoorhetbepalenvandeoptimaleloofvernietingsdatum.
6.

Verbetering perspectieven AM-resistente comsumptie-aardappelrassen.

54.4.19

CD. vanLoon,J.F. Houwing
— Develdproeven,waarinisnagegaaninhoeverreeeninhetvoorjaartoegediende chloormeststof
de blauwgevoeligheid op economisch verantwoorde wijze kan beperken, zijn afgesloten. De
resultatenwordengeëvalueerd enineenpublikatie samengevat.
— Het voorheen in dit project opgenomen onderzoek naar de optimale teeltwijze van nieuwe
AM-resistente consumptie-aardappelrassen isondergebracht ineennieuweproject(54.7.27).
7.

Verbeteringvandeverwerkingskwaliteit vanconsumptie-aardappelen.

54.7.20

CD. vanLoon,J.F. Houwing
— Develdproevengerichtopeenbeperkingvandeblauwgevoeligheiddoormiddelvanberegening
incombinatie metruimekaligiften,zijnafgesloten.Deresultatenvanditgezamenlijk methetIBVL
uitgevoerde onderzoek zullenworden uitgewerktengepubliceerd.
— Verder wordt in het kader van project 26.2.09 de invloed van het gebruik van dierlijke mest
(hoeveelheid,tijdstip) op deverwerkingskwaliteit nagegaan (zievolgnummer278).
— InsamenwerkingmetdeHAS-Drontenwordtdeinvloedvanhetrijpingsstadiumopdebakkwaliteit
onderzocht.
8.

Optimalisering van het gebruik van minerale olie bij de bestrijding van niet-persistente
virusziekten inpootaardappelen.
54.3.21

C.B. Bus,J.K. Ridder
Het veldonderzoek naar het spuiten van minerale olie op afroep (in afhankelijkheid van de vectorendruk) ter beperking van niet-persistente virusziekten, zal in 1988 worden afgesloten met de
nateeltvanmonstersuitdeproevenvan1987(terbepalingvandematevanvirusbesmetting).Daarna
zullen deresultatenwordengeëvalueerd enineenpublikatie samengevat.
9.

Testenvaneentoetsmethodevoor snelle indicatie AM-situatie.

54.3.22

CD. van Loon
ErbestaatbehoefteaaneeneenvoudigemethodeomgeringeAM-besmettingentekunnenaantonen.
Eenpraktische methode lijkthettelenvanaardappelengedurendetweeachtereenvolgendejarenin
bakkenmetsorteer-ofzeefgrond.DezemethodezalwordenuitgevoerdopdeproefboerderijenProf.
van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd, De Waag, De Kandelaar, Westmaas, alsmede op het
PAGV-bedrijf.Daarnaastwordtgewerktaaneenvereenvoudigingvandeuitvoeringvandezetoetsen
de mogelijkheidvan biotype-indicatie.

10. Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt.

54.3.23

CD. van Loon,J.K.Ridder, C.B. Bus
— Beperkingvandeuitbreidingvanbacterieziekten bijhetrooien.Hetonderzoekoverheteffectvan
hetop-voorraad-rooien,enigetijdlatendrogenenvervolgensmachinaaloprapentenopzichtevan
volautomatisch rooien zal als modelonderzoek worden voortgezet. Hierbij zal de mate van
bacteriebesmetting worden nagegaan, vooral in relatie tot de opgetreden knolbeschadiging.
Hiertoe wordt een proef genomen op het PAGV-bedrijf, waarbij ten aanzien van de werktuigen
wordt samengewerkt methetIMAG.
— Relatietussen devoorbehandeling van hetpootgoed enhetaantal bacteriezieke planten inhet
veld.
Warmebewaringvanpootgoedkanuiteenoogpuntvangezondheidzowelpositiefalsnegatiefzijn
bijdepootaardappelteelt.Enerzijdskandittotextrabacterievermeerderinginhetpootgoedleiden,
anderzijds tot vroeger zichtbaar worden van bacteriezieke planten. Hierdoor kunnen besmette
partijenvroegtijdig onderkend enopgeruimdworden.
Op de proefboerderijen De Waag en Kooyenburg zal, uitgaande van S-pootgoed, worden
nagegaan of een warme bewaring na verloop van enkele vermeerderingen gunstig dan wel
ongunstig is bijde pootaardappelteelt.
11. Rhizoctoniabestrijding indefabrieksaardappelteelt.

54.3.24

J.K.Ridder, K.H. Wijnholds
Uithetfactoranalyse-onderzoek is gebleken dat Rhizoctonia een belangrijk opbrengstbeperkende
factor vormt in de fabrieksaardappelteelt. Grondbehandeling met Moncereen is vrij kostbaar.
Nagegaan wordt in hoeverre rijenbehandeling met een lage dosering Moncereen, al dan niet in
combinatiemeteenknolbehandelingeenrendabelebeperkingvandeschadegeeft.Hiertoeworden
op 'tKompas enKooyenburg proevenmettweerassenaangelegd.Daarnaastwordtdoor de regio
nagegaaninhoeverreeenintensievebestrijdingindepootgoedteelteenbesparingkangevenopde
bestrijdingskosten inde fabrieksaardappelteelt.
12. Beïnvloedingvanhet knoltalendesorteringvanaardappelen.

54.5.25

C.B. Bus,J.F. Houwing
Deknolsorteringvanaardappelenisvangrootbelangendepootgoedteeltbijvooraldegrofgroeiende
rassen;bijconsumptie-aardappeleninverbandmetdehoeveelheidgroveknollengeschiktvoorfrites.
Literatuurmetbetrekkingtotmogelijkhedentotbeïnvloedingvandesorteringzalwordengeëvalueerd.
Insamenwerking metde RHLSinGroningenzalnagegaanwordenwelke mogelijkheden erzijnom
door middel van pootgoedvoorbehandeling het aantal stengels en knollente beïnvloeden.Hiertoe
zullenop hetPAGV-bedrijf enop de proefboerderij DeWaag proevenwordenaangelegd.
Rondditonderzoekiseenoverleggroepknolsorteringgeformeerd,waarinnaastPAGV,LUW,CABO
enRopta/ZPCparticiperen.
13. Beregening van pootaardappelen en het optreden van Phoma exiqua var. foveata en
bacterieziekten.
nieuw,54.3.26
J.K. Ridder
De indruk bestaat dat beregening van aardappelen het optreden van Phoma en bacterieziekten
bevordert.Deoorzaakzouhoofdzakelijk liggenintijdelijkestructuurverslechteringalsgevolgvaneen
hoog vochtgehalte van de grond. De ontwikkeling van de genoemde ziektes zou onder deze
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omstandigheden optimaal zijn.Hetdoelvanhetonderzoek isomvoor deze indruk/veronderstelling
eenantwoordtekrijgen,waarmee eenadvies aande praktijk kanwordengegeven.
14. Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen.
nieuw,54.7.27
CD. vanLoon,vacature, J.F. Houwing, insamenwerkingmetIBVL
Alsgevolgvanhetnieuweaardappelmoeheidsbeleid vandeoverheidzaldeteeltvanAM-resistente
rassen moetenworden uitgebreid.Tegen deze achtergrond zal inveldproeven worden onderzocht
hoe geschikt lijkende nieuwe rassen optimaal kunnen worden geteeld (PAGV-bedrijf, Prof. van
Bemmelenhoeve, DeKandelaar, Rusthoeve enWestmaas). HetIBVLzal nagaan hoe deze rassen
optimaal bewaardkunnenwordenenwathetmeestgeschikte fritesbakproces voordeze rassenis.
Voortszal hetPAGVvanelk rasenkele praktijkpercelen begeleiden enbemonsteren.
Daarnaast wordt door de regio Zuid-Holland (Versluis) een proef op de proefboerderij Westmaas
uitgevoerd over optimalisering van de teelt van enkele vroege AM-rassen voor de verwerkende
industrie.
15. Invloedwijze van bewaring envoorbehandeling van pootaardappelen op de bezetting met
Phomaexiquavar.foveatavande knol.
nieuw,54.3.28
J.K.Ridder, H.W.G. Floot
Phoma exiqua var. foveata ontwikkelt zich bij de teelt op het veld en kan bij de bewaring van
aardappelenveelschade door rotopleveren.
De indruk bestaat dat de bewaring inde "schuurkas" minder Phoma inde nateelt oplevert dan de
bewaring in de mechanische koeling bij 4°C. De temperatuur tijdens de bewaring zou hierbijvan
invloedzijn,waarbijrelatief hoge temperaturen inde "schuurkas",soms oplopend infebruari/maart
tot25à30°C, desporenvande Phomazoudendoden.
Hiertegenover staat dat bacterieziekten zich juist gunstig ontwikkelen in een warme omgeving en
mindergoedbijkoudebewaring.Voordezevraagstellingzaleronderzoekwordenopgezet,waarbij
naast Phomaookdebacterieziekten dienentewordenopgenomen.
16. Optimaliseringvandeteelt bijdevermeerderingvanpootaardappelen uitminiknollen,nieuw,
54.4.29
C.B. Bus
Een nieuwe, veelbelovende methode van snelle vermeerdering van pootaardappelen vormt de
produktie van miniknollen. Deze miniknollen, met een gewicht van als regel 1-4 gram,worden als
uitgangsmateriaal gebruiktvoordenormale pootgoedteelt. Hetlijktmogelijk ommetminiknollenhet
aantalvermeerderingen inhetveldomtotgebruikspootgoed tekomentebeperkentotcirca4keer.
HetPAGVzalinsamenwerking metondermeer deVakgroep Landbouwplantenteelt vande LUWen
deNAKnagaanof,enzojawelke,bijzondereteeltmaatregelennodigzijnbijgebruikvanminiknollen
als uitgangsmateriaal.
17. Bestrijding van gangreen (Phoma exigua var. foveata)
pootgoedbehandelingen bijdeteelt vanpootaardappelen.

met

grond- en
54.3.64FH

H.W.G. Floot
Besmetting met Phoma maakt pootgoed ongeschikt voor vermeerdering, waardoor op besmette
percelendeteeltvanpootaardappelenonmogelijkisgeworden.Voortgezetwordteendrietallopende
proeveninhetnoordelijkekleigebied,gerichtopdeinvloedvanvruchtwisselingopbesmettepercelen
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enopdebestrijdingsmogelijkheden doormiddelvangrand-enknolontsmetting.Ditonderzoekwordt
door de"werkgroep Phoma"begeleid.
18. Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctonia solani inaardappelen.

34.3.02

JG. Lamers
De aandacht gaat vooral uit naar de bestrijding van lakschurtt inde bewaring door middel van de
antagonistVerticilliumbiguttatum.Inhetverledenzijnwisselenderesultatenverkregenbijdeproeven,
dieindepraktijkzijngenomen.Doorhetvolgenvaneenaantalpraktijksituatieswordtnagegaanwelke
factoreneeninvloedhebbenophetdodenenophetverwijderenvandeSclerotienvandeaardappel
tijdens enaanheteindvandebewaring.
19. Methodenvangrondontsmettingincombinatiemettoepassingvangranulatenter bestrijding
vanaardappelmoeheid opzavelgrond.
16.3.50FH
H.W.G. Floot
Debestrijdingvanaardappelmoeheid opzavelgrondengeeft nogaleensteleurstellingen.Vooralop
zwaarbesmette percelenishetdevraagofhetinjecterenmetfumigantiaalleenvoldoende is,mede
omdat de bestrijding in de toplaag te wensen overlaat. Nagegaan wordt in hoeverre door een
aangepastegrondbewerking(onderanderetweefasenploeg)endoorcombinatiemetgranulatenhet
bestrijdingseffect kanwordenversterkt.
20. Verbetering grondontsmettingsresultaten
toplaagbehandeling met metam-natrium.

door

middel

van

een aanvullende
nieuw, 16.1.53KL

A.H.J. Rops(insamenwerkingmetIPO, IOB, PAGVenNAK)
Debesmetting metaardappelmoeheid op dezwaregrond inde IJsselmeerpoldersbreidtzichsterk
uit. Dit ondanks maatregelen als grondontsmetting, opslagbestrijding en vruchtwisseling. De
grondontsmettingsresultaten opdezezwaregrondzijnonvoldoende.Nadatookgeblekenisdateen
aanvullende ontsmetting metgranulaten niet hetgewenste resultaat opleverde, is een oriënterend
onderzoek uitgevoerd met een toplaagbehandeling tijdens het wintervoorploegen met een halve
dosering metam-natrium(IOBenIPO).Aangezien hiermee goede resultatenzijnverkregen,zaleen
onderzoekwordenopgezetomeenaantalpraktischetoepassingssystementetoetsen.Ditgeschiedt
op eendrietal besmette percelenwaarbij eenintensieve bemonstering wordtuitgevoerd.
21. Bestrijding vanSclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen.

34.4.50WG

A.H.J. RopsinsamenwerkingmetIPO en PD
OpDeWaaghebbendesclerotinia-bestrijdingsproeven indeafgelopenjarenaangetoonddatdeze
ziekte-aantasting inaardappelensterkbeperktkanworden.Naervaringeninvoorgaandejarenzalin
1988hetonderzoek gericht zijn op het optimale spuittijdstip ende spuittechniek om de fungiciden
goedinhetgewasteverdelen.Naastinaardappelenzalditonderzoekookuitgevoerdwordeninwitlof
(zieproject 34.3.06),volgnummer 155.
Behalve deze fungicidenproeven wordt ook de invloed van kalkstikstof ter bestrijding van de
apotheciën nagegaan.
22. Invloed van het snijden van pootgoed op de opbrengst, sortering en gezondheid van
pootaardappelen.
54.4.68FH
H.W.G. Floot, J.K. Ridder
Het poten van knolstukken is in noordwest-Europa vooral om bedrijfshygiënische redenen weinig
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gebruikelijk.Vooralvoordegrofgroeienderassenisechterwelbehoefteomviasnijdenvanpootgoed
eenbetergebruiktemakenvanderelatiefgoedkopegrovematen.Numethodenvoorhetsnijdenvan
pootgoedbeschikbaarzijnwaarbijdekansopziekte-overdracht uiterstgeringis,isnaderonderzoek
naardeperspectievenhiervangewenst.OpFeddemaheerdzullendaartoehele,halveenkwartknollen
vooreentweetalgrofgroeiende rassenwordenvergeleken bijdiverseplantaantallenmetbetrekking
totdeopbrengst,desorteringendegezondheid.Daarnaastwordtbijenkelepartijenvanverschillende
herkomst wel/niet snijden vergeleken om na te gaan in hoeverre snijden de ziekte-overdracht
bevordert (zieook project 54.3.23,volgnummer 10).
23. Invloed voorbehandeling van grote maat pootgoed op de opbrengst en sortering van
pootaardappelen.
nieuw,54.4.72WG/FH
A.H.J.Rops, H.W.G. Floot
Bij de pootaardappelteelt komen nogal wat rassen voor die veel knollen in de maat boven 50-55
leveren.Geziendelagere prijs hiervankanhetaantrekkelijkzijnditmateriaalalseigenpootgoeduit
teplanten.Hetvoorkiemenkostechterveel arbeidenerzijnergveel kistjes (enruimte)nodig.
OpdeproefboerderijenDeWaagenFeddemaheerdwordtnagegaaninhoeverrevoorkiemenbijgrote
poters nodig is en of mogelijk kan worden volstaan met een eenvoudig voorkiemsysteem in
tons-kisten. Dezeproevenworden bijtweedoodspuitdata enenkele plantdichtheden uitgevoerd.
24. Kali-overbemesting bijconsumptie-aardappelenopzavelgrond.

54.2.70FH

H.W.G. Floot
Deindrukbestaat datopdenoordelijke zavelgronden deconsumptie-aardappelen vaakvroegtijdig
afsterven. Behalve een overbemesting met stikstof wordt er in de praktijk nogal eens een overbemesting met patentkali in het gewas gegeven, waarvan men een gunstig effect op het langer
doorgroeienverwacht. OpFeddemaheerd zal ditaspectnaderworden onderzocht.
25. Stikstofdeling bijpootaardappelen.

54.2.69WG

A.H.J. Rops
De pootaardappelen op de lichte zavelgronden in de IJsselmeerpolders geven vaak een te grote
loofontwikkeling tezien. Daaromisin 1986eenonderzoek gestartomnategaan inhoeverre hierbij
delingvandeN-gift,ookinvergelijkingmeteenlagereeenmaligeN-gift,perspectievenbiedt.Tevens
wordt nagegaan wat het risico is voor virusziekten inverband met het langer groen blijven van het
gewas(ouderdomsresistentie).Hoewelderesultatenin1986en1987nieterghoopgevendwaren,zal
hetonderzoek nogéénjaarwordenvoortgezet.
26. Optimale plantaantal bijfabrieksaardappelen.

55.4.54VM

K.H. Wijnholds
Proeven inde zeventiger jaren (2,4,6planten/m2) tonen dat 40.000 planten/ha veelal de hoogste
opbrengst gaf. Echter hetverschil inopbrengst tussen 2en4planten/m2was inveel proevenzeer
gering. Gezien het grote traject tussen 2 en 4 planten/m2 en de mogelijke kostenbesparing op
pootgoed iseennadere preciseringvanhetoptimale plantgetal gewenst.
27. Toepassing vanchemische middelen over hetgewas fabrieksaardappelen,ter voorkoming
vankiemingtijdens de bewaring envanopslag inhetvolggewas.
55.6.53KB
K.H. Wijnholds
Op'tKompaswordt,inoverlegmetdePD,nagegaaninhoeverreeengewasbespuitingvoordeoogst
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met een chemisch middel perspectief kan bieden om kieming tijdens de bewaring en aardappelopslag inhetvolggewas tegentegaan.
28. Onderzoek naar de bewaarbaarheid vanfabrieksaardappelrassen.

VM

K.H.Wijnholds insamenwerkingmetRIVRO
Voortzetting beschadigingsproef bij diverse rassen met betrekking tot de invloed hiervan op de
houdbaarheid.
29. Mogelijkheden van pootaardappelteelt opzware klei.

EH

H.W.G. Floot
InhetOldambtisonderandereinstudieclubverband belangstellingvoordepootaardappelteelt.Om
meer informatie te krijgen over de opbrengstmogelijkheden op deze zware kleigrond worden op
Ebelsheerd diverse rassenvergeleken.Deinvloedvande poottijd incombinatie metdepootgoedvoorbehandeling op deopbrengstwordtnagegaan.
30. Onkruidbestrijding inaardappelen.

BEM,KL,WS

K.Hindriks, A.H.J. Rops,H.P. Versluisi.s.m. metPD
PAGV/PD-serieproefgerichtopmiddelenvergelijkingvoordebestrijdingvankleefkruid.Vooralomdat
voorgaandejarengeenduidelijkuitsluitselhebbengegevenoverdeperspectievenvandeherbiciden
zullenin1988drieproevenwordenvoortgezet.
31. Bepalingvanhet groeiverloop bijaardappelen.

BEM,FH, VM,KB,PAGV

K.Hindriks, K.H. Wijnholds, J.F. Houwing, H.W.G. Floot
Voorinformatie overhetgroeiverloop,onder meervoor deinterpretatie vanproefresultaten,worden
jaarlijksviaproefrooiingengroeicurves bepaald opde proefboerderijen Prof.vanBemmelenhoeve,
Feddemaheerd (3rassen pootaardappelen), 't Kompas en Kooyenburg (2rassen fabrieksaardappelen) enhetPAGV-bedrijf.
32. Gebruikswaarde-onderzoek bijvroege consumptie-aardappelen.

WS

H.P. Versluis
Voortgezetonderzoek.Voorhetnagaanvanverschilleninvroegheidwordenderassenwelennietmet
vliesdoek (agryl) bedekt enop meerderetijdstippen geoogst.
33. Pootgoedbehandeling bijdeteeltvanOpperdoezer Ronde.

nieuw, Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Over de bewaring/voorbehandeling van pootgoed bij de teelt van Opperdoezer Ronde zijn geen
gegevensbekend.Nagegaanwordtwatdeinvloedvanbewaartemperaturenmetalofnietafspruiten
is op de vroegheid, opbrengst en sortering bij de teelt voor de vroege consumptie. Vanwege de
gevoeligheid voor Rhizoctonia wordt daarbij ook de invloed van knolbehandeling meteen Rhizoctonia-middelnagegaan.

14

34. Aardappelteelt voor industriële verwerking op dezuidelijke zandgronden.

VP

P.M.T.M. Geelen
— Eengrootdeelvande aardappelteelt op dezuidelijke zandgronden isbestemdvoor verwerking
bij Nestlé. Daartoe wordt op Vredepeel in samenwerking met Nestlé een rassenproef over de
geschiktheid voordezeverwerking uitgevoerd.
— Tevenswordtde invloedvanhetgebruikvandrijfmestop deverwerkingskwaliteit nagegaan.
35. Verbetering vande kwaliteit vanconsumptie-aardappelen op lössgrond.

WR

P.M.T.M. Geelen
Dekwaliteitvandelöss-aardappelenblijftvaakachter,onderanderedooronderhuidseverkleuringen.
Nagegaanwordtinhoeverre hierbijdekalibemesting (hoeveelheid,tijdstip,meststof)eenrolspeelt.
Verderwordtdeinvloedvanhettijdstip endewijzevanloofvernietiging opdeopbrengst enkwaliteit
nagegaan.Tevenswordthetonderzoekvoortgezetnaardeoorzaakvandesomsoptredende"putjes"
inlöss-aardappelen (Rhizoctonia, ritnaalden?).Zieook kalibemesting,volgnummer270.
Zieook:N-bemestingmetAlzon, project 26.2.05,volgnummer277.
Beheersing a.c.a.inbouwplan,project 33.3.10,volgnummer295.
Loofvernietiging doormiddelvanbranden,project 17.5.01,volgnummer256.
Opslagbestrijding,volgnummer309.

AARDPEREN
36. Teeltonderzoek bijaardperen.

63.4.01

C.B. Bus,H.K. Morrenhof
Inhetkadervanhetonderzoek naardeperspectievenvanaardperen indeNederlandse akkerbouw
zullenenkeleproevenwordenaangelegdwaarinverschillendeteeltmaatregelenwordenvergeleken.
— Voortzetting proef waarin bij 2 rassen najaars- en voorjaarspoten wordt vergeleken. Bij voorjaarspoten zijnookvervroegingsmaatregelen alsvoorkiemen,foliebedekking, knolbehandeling
metGA3opgenomen (Vredepeel).
— HetveelbelovendevroegerasColumbiasterfttevroegafvooreenoptimaleproduktie.Nagegaan
wordt of via een late stikstofoverbemesting de groeiperiode verlengd kan worden. Bij de late
rassendaarentegengaatdeloofproduktielangdoorenkomtdeknolproduktietelaatopgangvoor
een goede opbrengst. Gezien de ervaring op het CABO met de groeiregulator RSW, namelijk
remmingloofproduktieenstimuleringknolproduktie,zalineenproefheteffectvanRSWbijeenlaat
rasopgroei enontwikkelingwordenonderzocht ('t Kompas).
— Gezienderas/milieuinteractiewordteenvijftalrastypenvergelekentenaanzienvangroeipatroon
enopbrengst opVredepeel en'tKompas.
— Voortzetting opslagbestrijdingsproeven vanaardpeer inaardappelen,snijmaïsenerwten (i.s.m.
Spoorenberg).
— Voortzetting bestrijdingsproef Sclerotiniasclerotiorumwaarinnaastfungicidetoepassing ookhet
effectvankalkstikstof wordt nagegaan (praktijkperceel i.s.m.Suikerunie).
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SUIKERBIETEN
Afgesloten projecten:
* Perspectievenvanpapierkluitplanten insuikerbietenteelt (A.H.J.Rops).

KL

* Bestrijdingvanwatererosie insuikerbietendoormiddelvanaangepasteteeltmethoden(P.M.T.M.
Geelen).
WR
Voortzetting innieuwproject 15.1.50WR,volgnummer 314.
WR
Lopendeennieuweprojecten:
37. Automatisering vandeteeltbegeleiding bijsuikerbieten.

56.8.12

Al. Smit, J.J. Tick
Vandeuitgevoerde proeveninhetkadervandeoverzaaiproblematiekzalhetsamenvattendverslag
over beide jaren in 1988worden voltooid. Ook zal met behulp van simulatiemodellen onderzocht
worden in hoeverre de gevonden zaaitijdeffecten specifiek zijn voor de betreffende jaren. Het
ontwikkelde overzaaimodelzaldoor eenbeperkt aantal gebruikers getestworden. Ineenveldproef
zalin1988aandachtbesteedwordenaandefactorzaaidatumenhetalofnietklaarmakenvande
grondopeengeschikttijdstip.
38. Onderzoek naar de mogelijkheden vanteeltvervroeging bijsuikerbieten.

56.4.14

Al. Smit, J.J. Tick
Deopbrengstbijsuikerbietenhangtinhogemateafvanhettijdstipwaaropinhetvoorjaareen gesloten
gewas bereiktwordt.Teeltmaatregelenenmethodendieleidentotvroegergeslotengewaskunnen,
mitsnietonevenredigveelkostengemaaktworden,eenbijdrageleverentoteenefficiëntereproduktie.
In dit kader wordt de mogelijkheid van herfstzaai onderzocht van daartoe geëigend genetisch
materiaal (extreme schietresistentie).
Mogelijkefactorenvanbelangbijuitwinteringzullenwordenonderzocht.Ookhetzaaieninfebruarizal
indien mogelijk uitgevoerdworden.
39. Onderzoek naar de beïnvloeding van de kwaliteit van suikerbieten via teeltmaatregelen.
56.8.15
Al. Smit
Hetonderzoek naargroeiregulatorenendeeffectenvangewijzigde bietvormzijninaparte projecten
ondergebracht. Inhet kader van dit project zal in 1988 alleen onderzoek gedaan worden naar de
invloed van het klimaat (in samenhang met andere teeltmaatregelen) op het kwaliteitsverloop in
suikerbieten.
40. Onderzoek naardevormenvanschade indebietenteelt door Aphanomyces cochlioides en
de bestrijding ervan.
56.3.16
Al. Smit, J.G.Lamers, R.Meier(gezamenlijkproject met1RS)
De schimmel Aphanomyces veroorzaakt soms kiemplantwegval, vooral bij hoge temperaturen en
natteomstandigheden.Derolvandeschimmelinlaterefasenvandegroeivandeplantisonderwerp
vaneenaantalkasproeven insamenwerking methet1RS.Eenenanderzalook inverband gebracht
worden met de vruchtwisselingsproef AGM 600 waar sprake is van opbrengstdalingen in nauwe
rotaties.KasproevenmetgronduitdevruchtwisselingsproefAGM600leerdedatertussenderotaties
verschillenzijninbesmettingmetdeschimmel.Evenalsvorigjaarzullenineenkasproefdegevolgen
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van aantasting op oudere planten gevolgd worden. Ook zal op proefboerderij Vredepeel getracht
worden de kiemplanten met hogere dan gebruikelijke doseringen van het middel hymexazool (in
pillenzaad) te beschermen. Hieraan gekoppeld zal een slow-release formulering van het middel
getestworden.
41. Drogestofproduktie en -distributie bij suikerbieten in functie van meteorologische
omstandigheden envoedingstoestand; experimentele enmodelmatige benadering.56.8.17
A L Smit,J.J. Tick (gezamenlijk project met 1RS, Bodemkundige Dienst België en Katholieke
UniversiteitLeuven)
Simulatiemodellen kunnen een bijdrage leveren in de voorspelling van de eindopbrengst en het
suikergehalte. Dit is onder andere van belang voor een goede campagneplanning. De reeds
ontwikkelde modellen zullen ditjaarvoor het laatst geverifieerd worden met behulpvaneen drietal
proeven.Indezeproeven,waarineenviertalN-trappenzijnaangelegd,zullennaasttwee-wekelijkse
oogstenterbepalingvanhetproduktieverloopookbemonsteringenindebodemplaatsvinden.Naast
toetsing van het simulatiemodel zullen de verzamelde gegevens ook gebruikt worden voor eenvoudiger methodenvan opbrengstprognose.
42. Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm.

56.6.19

AL. Smit(gezamenlijkproject metSVPen1RS)
Evenals vorig jaar zullen de landbouwkundige effecten van eenwat rondere bietvorm onderzocht
worden ineenveldproef op proefboerderij "De Kandelaar". Speciaal gaat de aandacht uitnaar de
grondtarrabeperkingdiehiermeegerealiseerdkanworden.HetophetSVPontwikkeldemateriaalzal
vergeleken worden meteenstandaardras bij eentweetal oogsten onder verschillende omstandigheden.
43. Onderzoek naar het effect vangroeiregulatoren opverhogingvankwaliteit enopbrengst bij
suikerbieten.
nieuw,56.8.18
A L Smit(samenwerkingsprojectmethet1RS)
In1988zalvoorhetlaatstonderzoekgedaanwordennaareenmiddeldatdeloofgroeiindenazomer
beperkt.Afhankelijkvanderesultatenvanditjaarzullenweerverschillendeomstandighedenworden
aangelegd,bijvoorbeeldplantaantallen,oogsttijdstipenN-bemesting.Gegevensoverdebewaringsverliezenzullenworden uitgevoerd op het 1RS.Deuitkomsten van de proevenvaneendrietaljaren
zullen ineensamenvattendverslagwordenverwerkt.
44. Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de
opbrengst enkwaliteit bijsuikerbieten opzandgrond.
28.4.51VP
P.M.T.M. Geelen
Ineenmeerjarige proefwordensinds 1977drietweejarigerotatiesvergeleken,namelijkaardappelensuikerbieten,snijmaïs-suikerbietenengranen-suikerbieten.Ditterbestuderingvandemogelijkheden
vanzeerintensievebouwplannenannexengegewasrotatiesenterbestuderingvanvoorvruchteffect
vansnijmaïs.GeziendetoenemendeRhizoctonia-aantasting,metnamenavoorvruchtaardappelen,
isde proef in 1986wataangepast enmeergerichtopdeze Rhizoctonia-problemen.
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45. Zaaibedbereiding op leemhoudende zand-enzavelgronden.

56.1.61WR

P.M.T.M. Geelen, J. Albias
Op de lichte, lemige zavelgronden, metweinig humus in de bovengrond, in het stroomgebied van
MaasenRoertreedtregelmatigverslempingenstructuurverval op.Degrondbewerking enzaaibedbereiding vormen hier een belangrijk probleem. Degevolgen zijn een slechte opkomst en slechte
groei. Nagegaan wordt hoe op deze gronden een zaaibed gemaakt kan worden waarbij een
bedrijfszekere teelt van suikerbieten mogelijk is. Gezien de gunstige resultaten in 1987 zal een
soortgelijke proef oploss (proefboerderij Wijnandsrade) wordenaangelegd.
46. Brekenvaneenkorst naverslemping bijdeopkomst vansuikerbieten.

56.4.62FH/WR

H.W.G. Floot, P.M.T.M. Geelen(gezamenlijkproject met1RS)
— Veel zavelgronden in het noordelijke akkerbouwgebied en ook lössgronden zijn zodanig
slempgevoelig, dat in sommige jaren ernstige opkomstproblemen bij suikerbieten optreden.
Onderzoek naar het voorkómen van korstvorming heeft nog geen bevredigende oplossing
geleverd. Uit praktijkwaarnemingen blijkt dat tijdig breken van de korst op de bietenrijen
opkomstproblemen kan beperken. Op Feddemaheerd en Wijnandsrade wordt nagegaan op
welkewijze(typewieltjes,tijdstip)ditbrekenvandekorsthetbeste kangeschieden.Zo mogelijk
zulleninzaaiuien soortgelijke proevenwordenaangelegd.
— InverbandmetdezeopkomstproblemenwordtopFeddemaheerdtevenshetonderzoekoverhet
perspectief vanpapierkluitplanten voortgezet.
47. Onderzoek naar hettijdstip vande stikstofbemesting voor suikerbieten.

56.2.64WR/VP

P.M.T.M. Geelen
Indepraktijkwordtbijvoorjaarsploegendekunstmeststikstofveelalnahetploegengestrooid.Omdat
dit verdichting van de bouwvoor tot gevolg heeft, zijn er praktijkbedrijven die de stikstof voor het
ploegengeven.InproevenopWijnandsradeenVredepeelwordtbijenkelestikstoftrappen nagegaan
inhoeverre bemestingvoorhetploegen enuitsteltothet4-6-bladstadiumperspectief biedt.Hiertoe
zalook hetverloopvanhetN-gehalteopverschillende dieptenwordengevolgd.
48. Perspectief vande "100liter"-methode bijdeonkruidbestrijding insuikerbieten.

56.3.20

P.M.T.M. Geelen,K.Hindriks,A.H.J.Flops,H.W.G. Floot,H. Versluis, K.J. Wijnholds (gezamenlijk
projectmethet1RS)
Inregionale proevenopWijnandsrade zijn bijonkruidbestrijding insuikerbieten gunstige resultaten
bereiktmetdezogenaamde 100liter-methode.Hierbijwordtgewerktmetlageredoseringeninweinig
watermeteenaangepastespuittechniek.Afhankelijkvanhetaantalbespuitingenkandezemethode
eenduidelijkekostenbesparinggeven.Ditin1987gestarteonderzoekwordtvoortgezetinproevenop
Wijnandsrade,Vredepeel,Kandelaar, DeWaag,Prof.vanBemmelenhoeve, Feddemaheerd,Westmaas en 't Kompas. Daarbij worden de voor- en nadelen van deze methode bij enkele varianten
vergeleken metde gangbare methode.Zie ook project 38.3.03,volgnummer284.
49. Onkruidbestrijding insuikerbieten.

BEM,VM

K.Hindriks, K.J. Wijnholds
Enkele proeven gericht op regionale onkruidproblemen in suikerbieten. Op de proefboerderij 't
Kompas betreft heteenuitgebreide IRS-proef.

50. Bestrijdingvanhet bietenkevertje.

KL

A.H.J. Rops
Op vooral de zwaardere gronden in de IJsselmeerpolders wordt een vrij groot deel van het
bietenareaal in het voorjaar aangetast door het bietenkevertje. De oorzaak hiervan is dat er een
intensieve bietenteelt wordt toegepast, waardoor veel aangrenzingen met percelen van vorig jaar
voorkomen.Inde proefwordt eenaantal indehandelzijnde middelenvergeleken.
51. Bestrijding vanmeeldauw insuikerbieten.

WR

P.M.T.M. Geelen
IneenproefopWijnandsradewordthetperspectief vaneenbestrijdingvanmeeldauw onderzocht.
52. Grondontsmettingtegen bietecysteaaltjes opzware zavel.

16.3.52WS

H.P. Versluis, J.Alblas (insamenwerkingmet1RS)
Deeffectiviteitvangrondontsmettingmetfumigantiaopzwarezavellaatnogweleenstewensenover.
Eénvandeoorzakenzoukunnenliggeninhetonvoldoendediepdoordringenvanhetnematicide.Op
eenzwaarmetbietecysteaaltjes besmetperceelwordtineenproefmeto.a.diepe grondontsmetting
(28 cm) nagegaan of bietecysteaaltjes uit diepere lagen ( > 18 cm) een relevante invloed op de
opbrengst hebben.Als dit hetgeval is,zaleen aangepaste ontsmettingstechniek moetenworden
nagestreefd.
Zie ook:
— Rhizomanie,project 28.4.11,volgnummer 312.
— teeltbegeleidingssysteem, project03.8.03,volgnummer329.
— erosiebestrijding Zuid-Limburg, project 15.1.50WR,volgnummer 314.

GRANEN
Afgeslotenprojecten:
* Bestrijding blad- enaarziekten inwintertarwe (PAGV/PD-serie).

EH,VM,VP, WR

* Bestrijding netvlekkenziekte in zomergerst (P.M.T.M. Geelen). Voortgezet in project 39.0.18,
afgesloten.
WR
* Onkruidbestrijding intriticale.

EH, KB

Lopendeennieuweprojecten:

TARWE
53. Opbrengstanalytisch onderzoek bijgraangewassen.

41.4.09

A.Darwinkel
Binnen dit project is in de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de
vaststelling van het aantal aren, als quotiënt van korrelopbrengst en het korrelgewicht per aar.
Inmiddels zijnvoldoende gegevens verzameld.Deverwerking ervanzaldezewinter plaatshebben.
Destudienaardebenuttingvandeopgenomenstikstofwordtuitgevoerdbijuiteenlopenderassenen
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bij meerdere toedieningswijzen van de stikstofbemesting. Ditzal plaatshebben binnen het project
41.7.11. Hetproject 41.4.09wordtderhalve in 1988afgesloten.
54. Teeltvanbakwaardige wintertarwe.

41.7.11

A. DarwinkelinsamenwerkingmetB. BelderokenM. Kelfkens (IGMB), L.A.J. Prins (NGC)
Hetonderzoekwordtin1988opsoortgelijkewijzevoortgezetalsinhetafgelopenjaar.Doordestrenge
winter 1986/1987 werd een goed inzicht verkregen in de vorstgevoeligheid van de onderzochte
rassen.Dergelijkeervaringenspelenmeeindekeuzevanrassenopdediverseproefplaatsen.Ophet
PAGV-proefbedrijf te Lelystad en de Regionale Onderzoek Centra te Nieuw-Beerta en Westmaas
omvathetonderzoek 15à18rassen;teKloosterburen,Wieringerwerf,Wijnandsradeen'tKompaszijn
het7à 10rassen. Inalle proeven wordt naast de geadviseerde stikstofbemesting een verhoogde
derde N-gifttoegediend omheteffect opeiwitgehalte nategaan.
Evenalsin1987zalhetkwaliteitsonderzoek plaatsvindenindelaboratoriavan5maalindustrieën.De
gegevenservanzullentezamenmetteeltkundige gegevenswordensamengebracht ineenverslag.
Het effect van de hoogte en de wijze van stikstofbemesting op het eiwitgehalte en op andere
kwaliteitseigenschappen wordt onderzocht met de rassen Obelisk en Urban. In de proef zijn 10
stikstofobjecten aangelegd.
55. Teeltvantarwe voor dezetmeelindustrie.

nieuw,41.7.55RH

J.G.N. Wanderi.s.m. IGMB
In Nederland heeft een grote uitbreiding van de tarwezetmeelindustrie (375.000 ton tarwe) plaatsgevonden.Omde afzetvan inlandse tarwes naar deze industrie tevergroten isonderzoek naarde
kwaliteitseisenendeinvloedvanrasenteeltwijzehieropvanbelang.Inditonderzoekwordtdeinvloed
vanrassenenlatestikstofbemesting nagegaan,waarbij hetIGMBhetkwaliteitsonderzoek uitvoert.
56. Wijzevanstikstofbemesting ter verhogingvan het eiwitgehalte.

nieuw,EH

H.W.G. Floot
Invloedvaneenlateoverbemesting als ureumbespuitingenals kas-bemestingop heteitwitgehalte
ende opbrengst.
57. Perspectieven vanBelgische tarweteeltadviezen voor de lössgronden.

WR

P.M.T.M. Geelen
InhetkadervandeonderzoekssamenwerkingmethetP.I.B.O.teTongerenwordenopWijnandsrade
ookveelbelovende Belgische wintertarwerasseninhetrassenonderzoek opgenomen.Ookworden
tweestikstofproeveninwintertarweenwintergerstuitgevoerd(naaardappelenennasuikerbieten)om
nategaanof hetBelgische N-adviesvoor de lössgronden betervoldoet danhethuidige advies.
58. Onkruidbestrijding inwintertarwe.

BEM, KL,WS

K.Hindriks, A.H.J. Rops,H. Versluis
— Devoortzettingvandeproevenisgerichtopbestrijdingvanregionaleonkruidproblemen,namelijk
akkerdistel (KL)enkleefkruid(BEM).
— DaarnaastwordtalsPAGV/PD-serieproef opWestmaasgezochtnaarbestrijdingsmogelijkheden
voor lastigewortelonkruiden metname moerasandoorn inhetgewas enindestoppel.
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59. Rasgevoeligheidvoor bodemherbiciden.

nieuw,FH

H.W.G. Floot
Indepraktijk blijkt hetherstelvangranen nadewinter,alsereenbodemherbicide isgebruikt, nogal
eenstegentevallenwaarbijookrasverschillenwordengeconstateerd.Opeenslempgevoeligegrond
zal deeventuele rasgevoeligheid bijvier rassenenvier middelen wordennagegaan.
60. Bestrijding van blad- enaarziekten inwintertarwe.

EH, WR

H.W.G. Floot, P.M.TM Geelen
— Op de proefboerderij Ebelsheerd worden een aantal middelencombinaties ter bestrijding van
SeptoriaenFusariumvergeleken.
— Op Wijnandsrade wordt ook het effect van de spuittechniek, met name van de zogenaamde
"strijkijzertoepassing" op hetbestrijdingseffect nagegaan.
61. Invloedvaneenextensieveteeltwijze bijwintertarwe.

nieuw,EH

H.W.G. Floot
AansluitendaanderassenproefzalopdeproefboerderijEbelsheerdbijverschillenderassenworden
nagegaan in hoeverre een verlaging van de N-bemesting van invloed is op de ziekte-aantasting/
noodzakelijke fungicide-inzet enop deopbrengst enkwaliteit.
Zieook:
— ontwikkeling N-adviesmodel,03.8.02,volgnummer328.
— ontwikkeling adviesmodel ziekten/plagen,03.3.06,volgnummer 331.
— geïntegreerde teeltwijze,project 39.8.14,volgnummer 315.

GERST
62. Teeltonderzoek naar optimalisatie vanopbrengst enkwaliteit bijwintergerst.

42.8.04

A. Darwinkel, K.Hlnriks, H.W.G. Floot, P.M.TM. Geelen
Omdat het onderzoek in 1987 door uitwinteringsschade weinig betrouwbare resultaten heeft
opgeleverd,zullendeproevenin1988nogéénjaarwordenvoortgezet.Indezeproeven(PAGV-bedrijf
en de ROC's Ebelsheerd, Prof. van Bemmelenhoeve en Wijnandsrade) worden zaaidichtheid en
stikstofbemesting bijeenzesrijig(Hasso)eneentweerijig(Marinka,Flamenco) rastype onderzocht.
Naast opbrengst en kwaliteit worden enkele gewaskenmerken vastgelegd om inzicht in de opbrengstvorming tekrijgen.Hetkwaliteitsonderzoek wordt door hetNIBEMuitgevoerd.
63. Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteit vanzomergerst.

42.7.05

R.D. Timmer, J.G.N. Wander(RH), S.Duynhouwer(NIBEM)
— Hogere N-giftenendelingvande N-bemesting kunnen bijzomergersttoteenverhoging vande
korrelopbrengstleiden.Derisico'svanhetoptredenvanlegeringendoorwaseneenverhogingvan
heteiwitgehalte nemenhierdoorechtertoe.Dezefactorenbeïnvloeden nietalleendeopbrengst,
maar ook de kwaliteit van de gerst. Intwee proeven, een op zandgrond (Vredepeel) en een op
kleigrond (Lelystad),zal het effect van ongedeelde en gedeelde N-bemestingen worden nagegaan op de gewasontwikkeling, de opbrengstvorming en de korrelkwaliteit van zomergerst. In
deze proef zalook dedoorwasvormingopverschillende tijdstippenwordenvastgelegd.
— Daarnaast zalineenproef inLelystad hetprobleemvandedoorwasvorming speciale aandacht
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krijgen.Nagegaanzalwordenwatdemogelijkhedenzijnvantegengaan/bestrijdingvandoorwasvormingtijdens hetgroeiseizoen enkortvoor deoogst.
— Opproefboerderij deRusthoevezalhetregionaleonderzoek naarheteffectvandeN-bemesting
en het gebruik van groeiregulatoren op de kwaliteit en de opbrengst van zomergerst worden
voortgezet.
— Verder zullen de mogelijkheden worden nagegaan van de teelt van brouwgerst buiten het
zw-zeekleigebied. Hiertoe zullen op de regionale proefboerderijen Ebelsheerd, 't Kompas en
Wijnandsrade proeven worden aangelegd waarin de opbrengst en kwaliteit van enkele nieuwe
brouwgerstrassen(o.a.PrismaenFemina)wordennagegaanonderverschillendeteeltomstandigheden.Insamenwerking methetNIBEMzalheteffectvanteeltmaatregelenopde brouwkwaliteit
wordennagegaan.
64. Ziektebestrijding ingerst.

EH,WR,RH

In het kader van de ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor gerst (H. Hoek, project
39.0.18,afgesloten)wordeninwintergerst(Ebelsheerd)enzomergerst(RusthoeveenWijnandsrade)
ziektebestrijdingsproeven aangelegd omgegevens voor eenadviesmodel teverzamelen.

TRITICALE
65. Teelttechniek bijtriticale.

45.4.01

A. Darwinkel, P.M.T.M. Geelen,K.J. Wijnholds
In1988zalhetonderzoek bijtriticalewordenbeperkttottweeproeven,teRoldeenteVredepeel.Het
onderzoek richt zich met name op de stikstofbemesting (hoogte en wijze van toediening). De
perspectieven vantriticale worden op zandgronden vergeleken met die vanwinterrogge, die door
toenemende afzetmogelijkheden naarde maalindustrieinde praktijkwatmeer belangstelling krijgt.
Opdegenoemde proefboerderijen wordendeproeven mettriticale enwinterrogge aangelegd bij6
à7N-objecten.Zomogelijkzalaanvullendkwaliteitsonderzoekwordenuitgevoerdoplaboratoriavan
verwerkende industrieën.

DROGE PEULVRUCHTEN
Afgesloten projecten:
* Onderzoeknaardeproduktiebeperkendefactorenbijdeteeltvandroogteoogstenlandbouwerwten(J.G.N.Wander).
87.4.50RH
* Schadedrempelsencriteriavoordeinsektenbestrijdinginerwten(J.G.N.Wander,K.Hindriks).RH,
BEM
* Schade doorenbestrijdingvanbladluizen inerwten(J.Schreuder).
Lopendeennieuweprojecten:
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VM

ERWTEN
66. Verhoging vandeoogstzekerheid vanrijpte oogsten erwten.

87.3.08

P. Oyarzun
— Biotoets.Deontwikkelde biotoetstervoorspellingvandevoetziektedruk indegrondlevertgoede
resultaten.Ditjaarstaatdepraktijkintroductie vandetoetscentraalo.a.insamenwerking methet
BLGGteOosterbeek endeerwtenstudieclubZuid-Beveland.Inditkaderzalookgezochtworden
naareenvereenvoudiging vandetoetsuitvoeringeneenuitbreidingvandetoets met betrekking
tot hetvoorkomenvan erwtecysteaaltjes.
— Veldproeven
- Voortzettingrassenproefopeenvoetziekteverwekkendegrondwaarininsamenwerkingmetde
SVPcirca 30genotypen en praktijkrassen worden onderzocht met betrekking tot resistentie
en/of tolerantie (proefboerderij DeSchreef).
- Invloedvanstikstoftoediening ronddebloeiopdeproduktievaneendoorvoetziekteaangetast
gewas (Ebelsheerd).
- Effectvande diepte vande grondbewerking op de opbrengst enverloop van devoetziekteaantasting inerwten (Ebelsheerd).
- Effectvangrond-enzaadontsmettingopdematevanoptredenvanvoetziekten(DeSchreef).
- In kasproeven wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen het optreden van
voetziekte bijerwten enbijandere leguminosen.
HetprojectwordtuitgevoerdmetfinanciëlesteunvanhetNGCenbegeleiddooreenwerkgroep
waarin onderzoekers vanhetPAGV,IPOenNGCzittinghebben.
67. Bestrijding vandonkere vlekkenziekte inerwten.

87.3.09

R.D.Timmer, P.H.M. Dekker
Hetoptredenvandonkerevlekkenziekteinerwtenkaninveelgevallenernstigegevolgenvoordetelers
hebben. Eenslechte korrelvulling enpeulverliezen leidentotopbrengstverliezen voor entijdens de
oogst,terwijl aantastingvanhetzaadkwaliteitsvermindering betekent.
Hetoptredenendeontwikkelingvandedonkerevlekkenziekte issterkafhankelijkvandeweersomstandighedentijdensennadebloei.Metnameonderzeervochtigeomstandigheden (zoalsin1985
en 1987) komtdeziekte sterk naarvoren.
Hetonderzoeknaardemogelijkhedenvanbestrijdingvandonkerevlekkenziekteinerwtenzalkomend
jaar worden uitgebreid. Uitgaande van zaadpartijen die verschillen in aantasting met donkere
vlekkenziektezalineenproefinLelystadzowelheteffectvanzaadbehandelingalsheteffectvaneen
gewasbespuiting wordennagegaan.
In een aantal proeven op de proefboerderijen Ebelsheerd, Kandelaar en Rusthoeve zullen de
mogelijkheden van een aantal nieuwe fungiciden bij het voorkomen en/of bestrijden van donkere
vlekkenziekte wordennagegaan.
68. Invloedvangroeiplaats enplantverdeling opdegewasopbouw enopbrengstvorming bij rijp
teoogsten erwten.
87.8.10
R.D. Timmer
— Het onderzoek naar de invloed van plantdichtheid en plantverdeling op de gewasopbouw en
opbrengstvormingopverschillendegrondsoortenwordtgedeeltelijkvoortgezetinproject87.8.11.
— De regionale proeven over de optimale standdichtheid van het semi-bladloze ras Solara zijn
afgesloten.
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69. Schadedrempel voor GBCA bij erwten.

87.3.51VP

P.M.T.M. Geelen, J.G. Lamers
Nietduidelijk is bijwelke populatiedichtheid van het gele bietecysteaaltje schade inde erwtenteelt
optreedt.Voorditdoelishetvroegereproefveld "bestrijdingGBCAinsuikerbieten"(VP398),waarin
verschillende populatiedichtheden aanwezig zijn in 1986, in aangepaste vorm voortgezet voor
erwtenteelt. Dit gebeurt insamenwerking met de PD.In 1988zullen behalve erwten ook tuinbonen
wordenopgenomen.
70. Vergelijkendonderzoek naar hetopbrengstvermogen endeopbrengstvariabiliteit bijerwten
enveldbonen.
87.8.11
Fi.D. Timmer, D.van derSchans(gezamenlijkprojectmethetCABO)
Uitproefresultatenenpraktijkervaringenblijktdatdeopbrengstvanerwtenenveldbonensterkvarieert,
waarbij insommige gevallen deopbrengstvanveldbonen eninandere gevallen de opbrengstvan
erwtenhogeris.Daarbijzijnopbrengstverschillenvan2ton/haenmeermogelijk.UitCABOonderzoek
isgeblekendatonderanderedevochtvoorzieningindeverschillendegroeifasenvanbelangis,maar
nieteenzelfdeeffectheeftbijbeide gewassen.Ookanderegroeifactoreneninteracties metzaaitijd,
plantdichtheid enziekte-aantastingzullenvoor beide gewassen nieteenzelfde uitwerkinghebben.
Via veldproeven met zowel veldboon als erwt, waarin enkele zaaitijden en wel/niet beregende
objecten zijnopgenomen,zalgetrachtwordenmeerinzichttekrijgen inhetopbrengstvermogen en
de oogstzekerheid van beide gewassen onder verschillende teeltomstandigheden. De proeven
waarin het groeiverloop in relatie tot de groeifactoren wordt gevolgd, worden uitgevoerd op
Ebelsheerd(zwareklei),'tKompas(dalgrond),PAGV-bedrijf(klei),Vredepeel(zand)enWijnandsrade
(loss).DituitMCB-geldengefinancierde projectsluitaanbijhetCABO-onderzoek overdeontwikkelingvaneengroeimodel voorveldboon enerwt.
71. Onkruidbestrijding inerwten.

nieuw, FH,KL,VM,RH,VP, WR

P.M. Spoorenberg,H.W.G. Floot, A.H.J. Flops, K.J.Wijnholds, J.G.N. Wander, P.M.T.M. Geelen
— Met het verdwijnen van Ivosit en mogelijk van dinoseb entriazine bevattende middelen zijn de
chemische onkruidbestrijdingsmogelijkhedeninerwtenenveldbonen sterk beperkt. Inditkader
zullen op de proefboerderijen Feddemaheerd, Kandelaar, 'tKompas, Rusthoeve,Vredepeel en
Wijnandsrade (veldboon) in een PAGV/PD-serieproef diverse systemen worden vergeleken,
waarbijnaastherbicidenvooraldemechanischebestrijdingcentraalstaat(zieookproject36.3.05,
volgnummer296).
— Inditverbandwordtop'tKompasdeinvloedvanverruimingvanderijenafstandopdemechanische
onkruidbestrijdingsmogelijkhedenendeopbrengstnagegaan.
Zieook:invloedvoorvruchterwtenopaardappelopbrengst, project28.4.01,volgnummer301en310.

VELDBONEN
72. Onderzoeknaardeinvloedvanhetplantaantalopdeopbrengstvanveldbonenrassen.88.4.50
WR, VP
P.M.T.M. Geelen
Voortzettingvanhetonderzoek naardeinvloedvanhetplantgetalenderijenafstand bijveldboonop
deopbrengstendeverklarendeoogstcomponenten(aantalpeulen,zaden/peulenzaadgrootte)op
de proefboerderijWijnandsrade. Eensoortgelijke proef wordt gestart opVredepeel.
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73. Invloedvanfosfaatrijenbemestingop deopbrengst vanveldbonen.

88.2.07

P.D. Timmer
Veldbonen worden gerekend tot de categorie van de meest fosfaatbehoeftige gewassen, net als
stamslabonenentuinbonen.Hethuidige fosfaatbemestingsadviesvoorveldbonen isechter vooral
gebaseerdopproefresultatenbijstamslabonenentuinbonen.Bijveldbonenzelfisweinigonderzoek
uitgevoerd.
Doel van het onderzoek is het effect na te gaan van een rijenbemesting met fosfaat en met een
gecombineerdestikstoffosfaatmeststof opdegewasontwikkelingendeopbrengstvanveldbonen,in
vergelijking met een breedwerpige toediening. In 1988 zullen de in 1977 gestarte proeven op de
proefboerderijen Rusthoeve enWestmaas wordenvoortgezet.
74. Korrelzetting bijveldbonen.

WR

P.MJ.M. Geeleninsamenwerkingmet "Ambrosiushoeve"
Nagegaanwordtinhoeverre bijenvanbelangzijnbijdebestuivingendaarmeedekorrelzettingvan
veldbonen en,omgekeerd, inhoeverreveldbonenvoorde bijenteeltvannutkunnenzijn.
Zieook:
— beregeningvantuinbonen/veldbonen, project88.1.06,volgnummer249.
— bestrijding bladrandkever, project 35.3.09,volgnummer292.

HANDELSGEWASSEN
Afgesloten projecten:
* Dezaadproduktie vanvezelvlas (S.Vreeke)wordtvoortgezet inproject 51.6.02,volgnummer80.
51.6.01
* Onderzoek naardeinvloedvandegewasstructuur opdeopbrengstcomponenten bijwinterkoolzaad(S.Vreeke e.a.)wordtvoortgezet inproject 50.4.03,volgnummer 82.
50.4.02
* BestrijdingvanCylinderosporiumconcentricumbijwinterkoolzaad (H.W.G.Floot).

EH

* Bestrijding vanSclerotinia sclerotiorum bijwinterkoolzaad (H.W.G.Floot).

FH

* Stikstofbemesting voor blauwmaanzaad(A.H.J.Rops e.a.).

50.2.51 KL/WS

* Onderzoeknaardeschadedoorenbestrijdingvanwolligekarwijluis(J.G.N.Wander,H.W.G.Floot).
Voortzetting inproject 52.4.03,volgnummer 86.
EH, RH
* Onkruidbestrijding inkarwij(J.G.N.Wander).

RH

Lopendeennieuweprojecten:

GRASZAAD
75. Detoepassing ende effecten vangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen.

46.4.02

G.E.L. Borm,S. Vreeke
Vroege legering bij graszaad is zeer nadelig voor de zaadproduktie. Grassen zijn afhankelijk van
windbestuiving.Bijlegeringenvochtigweerbijdebloeizullenvooraldeonderliggendearenofpluimen
slecht bestovenwordenenweinigzaden aanleggen.Door de legeringwordtook minder drogestof
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geproduceerd.Beperkingvandieproduktiekanbetekenendatalvroegeengroterdeelvandejonge
zadenwordtafgestotenofdateendeelvandezadenslechtwordtgevuld.Bijdrogenenschonengaan
die lichtezadenverloren.Metenkele experimentele groeiremmersisaanzienlijke halmverkorting en
beperkingvandelegeringtebereiken.Bijroodzwenk,veldbeemdenEngels raaigraszijnduidelijke
opbrengstverhogingen gevonden.Hetonderzoek richtzich in1988op:
— hetoptimale toepassingstijdstip bijEngels raaigrastypen (PAGV-bedrijf);
— mogelijke opbrengstverhoging bij roodzwenk door verhoging van de N-gift in combinatie met
toepassingvangroeiregulatoren (PAGV-bedrijf, Rusthoeve);
— samenmetdeLUWwordtineenproef opdeMinderhoudhoeve getrachteenverklaringtevinden
voor deeffecten diemetgroeiregulatoren alofnietgecombineerd metfungicidetoepassing (zie
46.3.05) kunnenworden geboekt.
76. De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeihalmen en zaad bij
graszaadgewassen.
46.4.03
G.E.L. Borm,S. Vreeke
Zowel bijeerstejaars als bijoverjarige gewassenveldbeemd enroodzwenk ishetgunstig om inde
herfst stikstof te geven, het gewas kort af te maaien en eventueel de gewasresten af te voeren.
Aangetoond is dat daardoor het aantal bloeihalmen en de zaadproduktie aanmerkelijk verhoogd
kunnenworden.Inde proevenvan 1988wordt getracht om bijoverjarige gewassen veldbeemd en
roodzwenk en ook voor eerstejaars en overjarige gewassen Engels raaigras vast te stellen welke
effectendiebehandelingen hebben.Bijoverjarige gewassenvanEngelsraaigraswordttevensgelet
op de invloed van de opslag van uitgevallen graszaad. Indit kader worden de volgende proeven
voortgezet:
— herfstbehandeling vanoverjarige veldbeemd enroodzwenkgewassen (Rusthoeve);
— herfstbehandeling engrasopslagbestrijding inoverjarig Engels raai(Rusthoeve);
— herfstbehandeling van Engels raai na de oogst van de tarwedekvrucht (Rusthoeve, Feddemaheerd);
— invloedvanbeweiding door schapen(beweidingsduur, -intensiteit) inveldbeemd enEngelsraai
opdezaadproduktie invergelijking metmaaien (Rusthoeve);
— voor het vinden van de optimale herfstbehandeling is verklaring van de effecten van belang.
Daartoewordenindeproeven uitgebreide gewasanalytische waarnemingenverricht.
77. Deinvloedvandebestrijdingvanschimmelziektenopdegewasontwikkelingenopbrengstvan
graszaadgewassen.
46.3.05
G.H. Horeman
InEngelsraaigrasenveldbeemdgraskunnenenkeleroestziektenvoorkomen.Duidelijkisdatvroege
aantastingenvanstengelsenbloeiwijzenschadegeven.Meestalkomtechteraantastingvanhetblad
voor. Eenduidelijk verband tussen aantastingvanhet blad endezaadopbrengst lijkterniettezijn.
Engelsraaigrasgeeftnaeenbespuiting hogereopbrengsten,zelfsbijafwezigheidvanroestziekten.
Veldbeemdgras geeftgeenofkleine meeropbrengsten, onafhankelijkvandematevanaantasting.
In 1988 worden wederom een aantal bestrijdingsproeven aangelegd waarin de aantasting door
parasitaire en saprofytische schimmels en de gewasontwikkeling worden gevolgd. Bij Engels
raaigras wordt in de proeven eenvatbaar en een resistent ras voor roestziekten opgenomen. De
proeven worden aangelegd op de proefboerderijen Rusthoeve, Prof.van Bemmelenhoeve en het
PAGV-bedrijf. Omeenverklaringtevindenvoor dewisselende effecten bijEngels raaigraswordtin
samenwerkingmetdeLUWopdeMinderhoudhoeveeenproefuitgevoerdwaarinnaasteenfungicide
eengroeiregulator wordttoegepast (zieook46.4.02).
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78. Debestrijdingvandegraszaadgalmug (Mayctiola spp) inveldbeemdgras.

49.3.03

G.H. Horeman
In veldbeemdgras kan de graszaadgalmug ernstige schade aanrichten. De galmug heeft 2 à 3
generaties perjaar.Delarvenzuigenaandestengelbasisvandespruiten,waardoordezeafsterven.
Onduidelijk isbijwelkematevanaantastingeenbestrijdingrendabelis.Samenmetderesultatenvan
1987moetendeproevenvan1988leidentoteenschadedrempel.Hiertoewordtdematevanei-afzet
gevolgd en de zaadopbrengst bepaald. De proeven worden uitgevoerd op de proefboerderijen
Rusthoeve enProf.dr.J.M.vanBemmelenhoeve.
79. De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk. nieuw,
46.4.07
G.E.L. Borm,S.Vreeke, J.G.N. Wander
Veldbeemd en roodzwenk worden voornamelijk in de dekvrucht wintertarwe gezaaid.Tijdens de
groeiperiodevandedekvruchtmoetendezegrassenzoveelkunnengroeiendatzevoordewinter,na
de dekvruchtoogst, voldoende ontwikkeld zijn om het volgend jaar een goede zaadopbrengst te
kunnengeven.Denieuwetarwerassenmeteengoedebakkwaliteitzijndoorhunbladrijkdomminder
geschikt als dekvrucht danhetnuveelgebruikte rasArminda.
Rijp te oogsten erwten zijn vanouds een goede dekvrucht. De uitbreidende erwtenteelt zou een
alternatiefvoortarwealsdekvruchtkunnenzijn.Denieuwesemi-bladlozerassenevenwelkunnenin
depraktijksomsoverwoekerdwordendoorhetgras.Metveldbonenalsdekvruchtzijnnognauwelijks
ervaringen.
Geziendezeontwikkelingenzalineenoriënterende proefophetPAGV-bedrijf endeRusthoeve de
waarde van erwten en veldbonen in vergelijking met tarwe als dekvrucht voor veldbeemd en
roodzwenk wordennagegaan.
Zieook:onkruidbestrijding graszaad,project 36.3.09,volgnummer 298b.

VLAS
80. Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit vanvezelvlas.

nieuw,51.6.02

S. Vreeke
Demechanisatie indevlasteelt heeftertoe geleid dathetvlasveelal op hetveldwordt gedauwroot.
Bijdezeoogstwijze bestaateennietgeringweerrisicowatgevolgenkanhebbenvoordekwaliteitvan
hetlijnzaadenhetlint.Juistdeproduktieenexportvanzaailijnzaad iseenbelangrijke peilervoorde
Nederlandsevlasteelt.InsamenwerkingmethetCABOwordtgetrachtdezerisico'stebeperkendoor
onderandere:
— synchronisatievandezaad-enstrorijping doortoepassingvanverdorringsmiddelenwaarbijhet
vooral omdeconcentratie gaat(Prof.van Bemmelenhoeve);
— invloedvannieuwegroeiregulatoren opdelegering,zaadproduktie enafrijping(Rusthoeve);
— invloed mechanisch kneuzen van de stengel op het dauwrootproces en daarmee op de
lintopbrengst en-kwaliteit(PAGV-bedrijf).
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81. Perspectiefvlasteeltop lössgrond.

nieuw,WR

P.M.T.M. Geelen
Oriëntatie/demonstratiemogelijkhedenmodernevlasteelt op de proefboerderij Wijnandsrade.

KOOLZAAD
82. Verbetering vandeoogstzekerheid ende kwaliteitvan koolzaad.

nieuw,50.4.03

S.Vreeke, G.E.L. Borm,H.W.G. Floot
Deintroductievandubbelnulrassenvraagtmogelijkaanpassingvandehuidigeteeltwijze.Zolijktde
uitwinteringsgevoeligheid bij deze rassen wat groter. Nagegaan wordt op de proefboerderijen
Feddemaheerd en Ebelsheerd in hoeverre in dit verband de gewasontwikkeling in de herfst door
middelvangroeiregulatoren kanwordengestuurd.Daarnaastzalviamonsteronderzoek uitpraktijkpercelenworden nagegaan in hoeverre de maximale gehalten aan erucazuur en glucosinolaat de
eerstejarentengevolgevanopslagkunnenwordenoverschreden.Hetonderzoekoverdeinvloedvan
de gewasstructuur (standdichtheid, groeiregulatie) op zaadzetting, produktie en oliegehalte wordt
voortgezet. Hetkwaliteitsonderzoek geschiedt insamenwerking methetIBVL.
83. Teeltperspectief vanzomerkoolzaad.

nieuw, FH,VM

H.W.G. Floot, K.J. Wijnholds
Inde praktijk bestaat enige belangstelling voor zomerkoolzaad.Ominformatie te krijgen overteelt,
opbrengst, oliegehalte en saldo in vergelijking met winterkoolzaad wordt op de proefboerderijen
Feddemaheerd (diverse rassen) en'tKompas eenproef aangelegd.

TEUNISBLOEM
84. Teeltoptimalisatie bijteunisbloem.

52.8.01

J.G.N. Wander, P.M.T.M. Geelen, H.P. Versluls, S.Vreeke, H.J. vanderMheen
Hetteeltonderzoek aanteunisbloem is in 1987afgerond.Welzulleninsamenwerking metIBVLnog
diverse monsters worden geanalyseerd om meer informatie te krijgen over de invloed van teeltmaatregelenop hetoliegehalte endeoliesamenstelling.Dituitvoerigeteeltonderzoek zalin1988in
eenrapportworden samengevat.

KARWIJ
85. Dekvruchtenonderzoek bij karwij.

52.4.02

S. Vreeke, H.W.G. Floot
Depraktijkervaringenmetdeteeltvankarwijzijngebaseerdophettelenvanhetgewasinvoornamelijk
landbouwerwten alsdekvrucht.Hetoveralgeteelde gewaswintertarwe kaninprincipe ook geschikt
zijn als dekvrucht, gezien de ervaringen bij graszaadgewassen. De proef op de proefboerderij
Ebelsheerdwaarindedekvruchtenerwten,wintertarwe,veldbonenenzomergerstbijtweezaaitijden
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van karwij worden vergeleken, wordt in 1988 voortgezet. In de herfst worden planttellingen en
dikte-metingen aande karwijwortels verricht.
86. Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit bijkarwij.

nieuw,52.4.03

S.Vreeke, A.Ester, R. Meier, H.W.G. Floot, J.G.N. Wander
Hetoliegehalte vankarwijdatvoor 1970varieerdevan4,5tot6%isdelaatstejarenaanzienlijk lager
(circa 3%). Omdat de rassenkeuze niet gewijzigd is, kan dit samenhangen met de veranderde
oogstmethodiek (van zelfbinderen naar zwaddorsen en kunstmatig drogen) en teelttechniek (bemesting, ziekten, plagen). Anderzijds vormen ziekten (vroege verbruining) en plagen (wollige
karwijluis) regelmatig vooropbrengstschade. Hetonderzoek inditkader isgerichtop:
— perspectief tetraploïde SVP-lijnen(Vreeke);
— monsteronderzoek inproeven enpraktijkpercelen om inzichtte krijgen inoorzakenvanafname
oliegehalte inpraktijk (Vreeke i.s.m.IBVL);
— bestrijdingsmogelijkheden wollige karwijluis (Pemphigus passeki). Oriënterende proef op
Ebelsheerd over middelen/toepassingstijden (Ester);
— bestrijdingsmogelijkheden vroegeverbruining (centrospora acerina).
Vergelijking fungiciden/toepassingstijden op Ebelsheerd(Meier).
87. Stikstofbemesting bij karwij.

EH

H.W.G. Floot
VoortzettingproefwaarinheteffectvanN-delingenN-overbemesting opdeopbrengstendekwaliteit
wordtnagegaan.

"NIEUWE"GEWASSEN
88. Oriëntatie "nieuwe" gewassen.

52.0.04

G.E.L. Borm
Inhetkadervandenoodzakelijkebouwplanverbredingwordtdooreenaantalinstellingen(SVP, CGN,
IBVL,LEI,LUWenPAGV)onderzoekverrichtaaneenaantal nieuwegewassen.
Alsvervolgop hetgroeimodelonderzoekdat in1987door hetPAGVmethetCABO incichoreiwerd
uitgevoerd,zalin 1988ineenproef ophetPAGV-proefbedrijf teLelystadwordenonderzochtwatde
effecten zijnvanenkeleteeltmaatregelenomde begingroei vancichoreitestimuleren.
Bijhetgewaszonnebloemzijnrassenontwikkelddieeenminderhogetemperatuursomnodigzouden
hebben dan de oude rassen.Ineenoriënterende proef op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad zalin
1988worden nagegaanwat de potentievandeze nieuwste rassenonder Nederlandse omstandighedenis.
Tenslotte zal ten behoeve van analyses door het IBVLvan de gewassen akkermoerasbloem en
bekergoudsbloem zaadwordenvermeerderd.
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KRUIDEN
89. Verbetering vandeopkomstzekerheid ende begingroei bijde kruidenteelt.

52.4.05

H.Jvan derMheen
— Bijeenaantal kruidengewassen verloopt de kiemingtraag enlaatde uiteindelijke opkomst lang
op zich wachten. Vaak is ook de ontwikkeling gedurende de eerste periode na opkomst
onvoldoende.Ditallesvergrootderisico'svanverdroging,eenslechtestandenveronkruiding.Bij
een drietal gewassen (Lobelia, Melissa en Digitalis) zullen methoden ter versnelling van de
kieming, opkomst en begingroei (o.a. fluid drilling, voorkiemen, foliebedekking, toepassing
anti-slempmiddel,zaaionderdekvrucht)ophuneffectiviteitenuiteindelijkeinvloedopdeproduktie
wordenbeoordeeld.Ditinvergelijkingmeteengeplantbestand.Deverhoudingtussenkostenen
(meer)opbrengstenmoetinzichtverschaffenindeperspectievenvandeverschillendeobjectenin
de praktijk (proeven PAGV-bedrijf).
— In samenwerking met de kruidendrogerij Elburg wordt een inventarisatie van teelt- en opbrengstgegevens bij telers van Digitalis georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de
praktijkproblemen bijdezeteelt.
90. Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteit vankruiden.

52.8.06

H.J.van derMheen,LM.Lumkes
Indekruidenteelt isde invloedvaneengrootaantalteeltmaatregelen op enerzijds de kwantitatieve
produktie,maarmetnameookopdekwaliteitvanhetgedroogdeproduktnognauwelijksonderzocht.
Ondanks de grote diversiteit der teeltaspecten van de verschillende gewassen en de specifieke
kwaliteitscriteria die per gewas worden gehanteerd, zal worden geprobeerd om integraal per
gewasgroep de invloedvanteelttechnieken tevergelijken.
— Bijdewortelkruiden (Angelica,Maggi)vraagtdeteeltenoogst inrelatietotdetarraproblematiek
aandacht. In een proef op de proeftuin Elburg worden diverse teeltsystemen (rijenafstand,
ruggenteelt,voorjaar/najaarsplanten) vergeleken.Opeenpraktijkperceelwordtzaaien/plantenbij
vlakvelds- enruggenteeltvergeleken.Inditonderzoekwordtook gekekenhoedoor aanpassing
vande huidige oogstmechanisatie (Lumkes) de kwaliteitvan hetgeoogste produkt kanworden
verbeterd.
— Bijde aromatische gewassenzal ineenoogsttijdenproef metcitroenmelisse de invloedworden
onderzocht van de oogsttijd op de hergroei, de totale produktie, het oogstrendement (ds-%,
blad/stengelverhouding) ende kwaliteit(aroma).
— In de groep medicinale bladgewassen zal bij smalle weegbree de relatie tussen zaaitijd en
schietervorming indediversesnedeswordennagegaan.Beide laatstgenoemde proevenvinden
plaats op hetPAGV-proefbedrijf teLelystad.
91. Teeltperspectieven vannieuwe kruidengewassen.

52.0.07

H.J. van derMheen
Binnendegewasgroep kruidenvindenweeenrelatief grootaantalgewassenwaarvandebetekenis
endaarmee deomvangvandeteelt sterkfluctueert. Bepaald door de marktsituatie isdewisseling
binnen deze groep kruiden groot. Dit maakt het gewenst omvan een aantal potentiële gewassen
materiaal beschikbaar tehebbenineencollectie endaarbijinformatieteverzamelenoverde meest
essentiële teeltaspecten endeteelt- enverwerkingsperspectieven. Inditkaderworden in1988een
zestal gewassen bestudeerd op het PAGV-proefbedrijf. Speciale aandacht krijgt Dille, waarbij in
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samenwerking met IBVLde teelt en de oliewinning wordt bestudeerd. Indit project wordt samengewerktmetCNGenVNK.
Zieook:onkruidbestrijding inkruiden,project 36.3.10,volgnummer 298c.
~iv

MAIS
Afgesloten projecten:
* Watervoorziening in relatie tot gewasproduktie enverdamping bij snijmaïs (W.A. Dekkers e.a.).
23.8.04
* Optimaliseringvandeorganischeenanorganischestikstofbemestingbijsnijmaïs(H.H.H.Titulaer).
26.2.06
* Bestrijdingvanwatererosie bijcontinuteelt snijmaïs door middelvanaangepaste teeltmethoden
(P.M.T.M.Geelen).Voortgezet inproject 15.1.50WR,volgnummer 314.
96.1.50WR
Lopendeennieuweprojecten:
92. Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs.

96.1.10

H.M.G. van derWerf
Hetonderzoeknaardeachtergrondenvandewisselendeeffectenvanmechanischebewerkinginhet
gewas (o.a.rijenfrezen,schoffelen) opdemaïsopbrengstwordtafgesloten.Deresultatenwordenin
eenpublikatie samengevat.
93. Snijmaïsincontinuteeltopzandgrondbijverschillendebehandelingenvandebodem.96.4.16
H.M.G. van derWerf, J.Alblas, W.A. Dekkers
De proeven zijn afgesloten en de resultaten worden in een publikatie samengevat. Duidelijk is
gebleken dat de zware berijding bij continu-maïsteelt bodemverdichting en daardoor aanzienlijke
opbrengstderving kanveroorzaken.Ditonderzoek wordtvoortgezet inproject 21.4.02,volgnummer
260,datgerichtisopdemogelijkhedenvandiepwortelende gewassen alstussenteeltomheteffect
vandiepe grondbewerking tebestendigen.
94. Invloedvan de zaadkwaliteit en de kiemomstandigheden op de opkomst en opbrengst bij
maïs.
96.4.17
H.M.G. van derWerf
Vandeinditkaderuitgevoerdeproevenoverzaadontsmettingsmiddelenenoverzaadverontreiniging
met inteeltlijnen is verslag gedaan. De proeven over stereo-zaaien zullen gezien het geringe
perspectiefvandezetechnieknietwordenvoortgezet.Deresultatenvanhetliteratuuronderzoekzullen
samen met de resultaten van het onderzoek over bijzaaien/overzaaien (waarin ook een stereozaaiobjectvoorkwam) ineenpublikatie worden samengevat.
95. Invloedvanteeltondertransparantefolieenuitplantenopdeopbrengstenkwaliteitvanmaïs.
96.4.18
H.M.G. van derWerf
Inditkaderworden in1988geen proeven meeraangelegd.Deresultatentonendatdezeteeltwijze,
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waarvooraanvankelijkindepraktijkveelbelangstellingwas,nietrendabelis.Hetonderzoekwordtdit
jaar meteeneindverslag afgesloten.
96. Effect van een aanvullende stikstofbemesting in combinatie met rijenfrezen bij snijmaïs.
96.2.19
J.J. Schröder
Mechanische grondbewerking inmaïsvindt, nietalleenalsonkruidbestrijding,steeds meeringang.
In de praktijk wordt bij een dergelijke bewerking soms tegelijkertijd stikstof ingewerkt. In een
afsluitendeproefopdeproefboerderijHeinowordtnagegaaninhoeverreeendergelijke aanvullende
gift,aldannietgecombineerd metrijenfrezen,perspectief biedt.
97. Invloed van drijfmesttoepassing in het maïsgewas op de opbrengst en op de
stikstofbenutting, -uitspoeling en-vervluchtiging.
96.2.20
J.J.SchröderinsamenwerkingmetL.C.N, delaLandeCremer(IB),J.H.A.M. Steenvoorden (ICW)
Nadriejaar(1985-1987)isdeveldproef opROC-Heinoafgesloten.Deverzamelde gegevenszullen
worden geëvalueerd ineen eindrapport.
98. Optimale plantgetalvansnijmaïsrastypen.

96.0.21

J.J. Schröder
Hethuidige advies voor het optimale plantgetal (9 à 10planten/m2) is voornamelijk gebaseerd op
vroegereproevenmetderassenLG11enFronica.Eenbelangrijkdeelvanhethuidigesnijmaïsareaal
echterwordt bezetdoor bladrijkere enlangere rassen.Onderzochtwordtof hetoptimale plantgetal
zichvoor ditrastype op eenlager niveaubevindt (Rusthoeve,Vredepeel, DeVlierd,Kooyenburg).
99. Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs.

96.4.22

J.J.Schröder, J.G.Lamers,H. Everts (PR), T. BaanHofman (CABO)
Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke aanwijzingen dat
continuteeltvanmaïs,ook bijafwezigheid vanlastige onkruiden enbodemverdichting, aanzienlijke
opbrengstdervingkangeven.Hierbijspeelthetoptredenvanwortelverbruining (schimmelaantasting)
eenroi,zoalseenbemonstering opvele percelen in1986heeftbevestigd.Ronddeze problematiek
iseenwerkgroep(PAGV,PR,CABO,IPO,LU,RIVRO)geformeerd.IneenproefopCranendonckwordt
nagegaan of dezeopbrengstderving doorwisselbouw (maïs/gras) kanwordenvoorkomen.
100.Opbrengst- enkwaliteitsverloop vannieuwe rastypentijdens de rijpingsfase.

96.6.23

H.M.G. van derWerf
In de zeventiger jaren is de invloed van het oogststadium op de opbrengst, de kwaliteit en het
drogestofpercentage onderzocht. Inmiddels heeft zich een nieuwe generatie maïsrassen aangediend,meteenmassalerplanttype,eenveelal natterestengel,eenlagerkolfaandeel envaakeen
grotere legerings- c.q. fusariumgevoeligheid. Bovendien zijn deze rassen vaak meer dent-achtig,
hetgeenwilzeggendatzerelatief laatbloeien,maardaarnaeensnellere kolfrijping geven.Overde
invloed hiervanophetoptimale oogststadium ismeer informatie nodig.
— Hiertoe worden twee oogsttijdenproeven (Heino, Cranendonck) aangelegd en wel met twee
rassen entweezaaitijden.
— Insamenwerking methetPRwordtdaarbijook nagegaan inhoeverre deinkuilverliezen doorde
relatiefvochtige stengelwordenvergroot.
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— Opbasisvandezeenvroegereproevenwordtsamenmeteenstudentnagegaaninhoeverrehet
rijpingsverloop van maïsrassentevoorspellen ismetbehulpvantemperatuursommen.
— Doorsnellepublikatievandeds-gehaltenbijdeperiodiekeoogsten indelandbouwperswordtde
praktijk geïnformeerd over hetrijpingsverloop vande maïs inverband metde oogstcampagne.
101. Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van wintergewassen bij continuteelt
snijmaïs.
nieuw,96.3.24
J.J.Schröder, J.H.A.M. Steenvoorden(ICW), L tenHolte (CABO)
Wintergewassen kunnen onder bepaalde omstandigheden een positieve bijdrage leveren aande
benuttingvanvoedingsstoffen. Ditkomt behalve degewasgroei ook hetmilieutengoede.
Op ROC Heino zal een veldproef worden aangelegd waarin zowel ondervruchten (gras) als
stoppelgewassen (rogge)voorditdoel op hunwaardewordenbeoordeeld.
102. Invloedvanplantgetal enoogstwijze opdeopbrengst vanCorn Cob Mix.

98.0.01

J.J. Schröder
— Veel informatie over de teelt van CCM berust op gegevens over de kolfopbrengst, die in
snijmaïsproeven dikwijls wordt bepaald. Hierbij worden de kolven, groot en klein, met de hand
geoogst. BijdeteeltvanCCMworden kolven mechanisch geoogst, waarbij hetdenkbaar isdat
bijvoorbeeldkleinekolvenslechtoogstbaarzijn.OnderzochtwordtopKooyenburgenVredepeel
hoe handoogst en machinale oogst zich qua opbrengst tot elkaar verhouden in relatie tot het
plantgetal.Hiermee kunnen resultaten uitgenoemde snijmaïsproeven metmeer nauwkeurigheid
naar deteeltvanCCMvertaaldworden.
— Verder zal worden nagegaan in hoeverre CCM-teelt, mede in het licht van de mestoverschotproblematiek, ook in ons land mogelijk meer aandacht verdient. Hiertoe is een brochure over
CCM-teeltenvoeding invoorbereiding.
103.Onkruidbestrijding inmaïs.

VP,WR, HN,VL,CR

P.M.T.M. Geelen, M. Wilhelm, Y. Termeer, J.Dapper, P.M. Spoorenbergi.s.m. PD
Deonkruidbestrijdinginmaïsvormteentoenemendprobleem,enerzijdsdoordetoenamevanmoeilijk
tebestrijdenonkruidenenanderzijdsdoordeoptredenderesistentietegenenhetaanstaandeverbod
vanAtrazin.Inditkaderwordendiverse PAGV/PD-serieproeven uitgevoerd:
— kweekbestrijding incontinu-maïsteelt.Voortzetting proevenop Heino,Cranendonck over herfst/
voorjaarstoepassing herbiciden;
— haagwindebestrijding. Vergelijking middelen/toepassingsmethoden op Heino, De Vlierd en
Cranendonck;
— bestrijdingAtrazin-resistente onkruiden(PD)op Heinoen Cranendonck;
— bestrijdingssystemenzonder atrazin-gebruik (nieuw).
Nu de toelaatbaarheid van Atrazin (en andere triazinen) ter discussie staat, wordt de chemische
onkruidbestrijdinginmaïsproblematisch.EenPAGV/PD-serieproefopdeproefboerderijenWijnandsrade,Vredepeel,Cranendonck,HeinoenDeVlierdvergelijktnieuwebestrijdingssystemen,waarinde
mechanische bestrijdingsmogelijkheden al of niet met rijenbespuiting een belangrijke rol spelen.
Daarbijwordtookeenoptimalechemischebestrijdingopgenomenomeengoedbeeldtekrijgenvan
definanciële gevolgenvaneenAtrazin-verbod.
Zieook project 36.3.05,volgnummer296.
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104.Inzaaivangras onder snijmaïs.

RH,VP, WR

J.G.N. Wander, P.M.T.M. Geelen
Doordevrijlateoogsttijdvansnijmaïs isinzaaivangraslandofvaneengrasgroenbemesternamaïs
vaak riskant. In samenwerking met het CABO wordt nagegaan in hoeverre inzaai van gras in het
maïsgewasmogelijkhedenkanbieden.Hiertoewordteenproefmetverschillendezaaitijdenvangras
enbij enkele grassoorten inmaïs aangelegd opzandgrond (Vredepeel), kleigrond (Rusthoeve) en
loss (Wijnandsrade).
105.Beperkingvan legeringviamengteelt.

VP

P.M.T.M. Geelen
Nagegaan wordt in hoeverre legering bij maïs kan worden beperkt door mengteelt van legeringsgevoelige rassen metstevigerassen.
Zieook:Bestrijding watererosie insnijmaïsteelt(15.1.50WR),volgnummer314;
Effectbeworteling opstructuurondergrond 21.4.02,volgnummer260.

LUZERNE
106.Teeltoptimalisatie bijluzerne.

nieuw,98.4.02

J.G.N. Wander, K.Hindriks, H.W.G. Floot
Indepraktijkbestaateentoenemende belangstellingvoordeluzerneteeltvoordedrogerij,enerzijds
geziendeprijsvorming,anderzijdsgeziendezorgvoordebodemvruchtbaarheid.VanuitliteratuuronderzoekenhetlopendeIB-onderzoekopdeLovinkhoevezijnervraagtekensgezetbijhetvermeende
gunstigeeffectvanluzerneinderotatieinverbandmetdeverticiliumvatbaarheid.Naasteenevaluatie
vanvroegere onderzoeksresultaten wordtonderzoek opgezetover:
— rassenvergelijking o.a.inrelatietotgevoeligheidvoor berijding (EH, RH);
— optimale kalibemesting (BEM,EH);
— risicotopvergeling innaburigeveldbonenpercelen(RH).

GROENBEMESTING
Afgesloten projecten:
* Zaaimethodengrasgroenbemester ingranen(J.G.N.Wander).

RH

Lopendeennieuweprojecten:
107.Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het veld
achtergebleven stro,opde opbrengst vanhetvolggewas op lössgrond.
27.2.52WR
P.M.T.M. Geelen
Ditonderzoekzalmoetenuitwijzenwelkegroenbemester,uitbemestingsoogpuntenalsgrondbedekker,hetmeestgeschikt isvoor lössgrond die inhetvoorjaar wordtgeploegd.Dewaardevanophet
landachtergebleven strozalwordengekwantificeerd.
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108.Stikstofbemesting vangrasgroenbemesters.

27.2.54KL

A.H.J. Pops
Onderzoek naardeoptimale N-giftaangrasgroenbemesters inrelatietotde bodemN-voorraad.Dit
mede inverband methetvoorkomenvanuitspoelingvanovermatige stikstofgiften indewinter.
Zieook:
— crucifère groenbemesters,33.4.06,volgnummer293.
— grasinzaai inmaïs,VP,WR,RH,volgnummer 104.
— wintergewas incontinu-maïsteelt,96.3.24,volgnummer101.

BLAD-,STENGEL- ENVRUCHTGROENTEN
KLEINE/NIEUWE GEWASSEN
109.Bestudering vandiverseteeltaspecten vankleine bladgewassen.

76.4.03

C.A.Ph. vanWijk, F.M.LKanters,H.C.H. Pijnenburg, CA.E.Rijkers, G.J.M. Schroën
Eengrootdeelvanditprojectbetreftonderzoeknaardeoptimalisatievandeteeltvanroodlof.Hiertoe
worden rassen-enbemestingsproevenaangelegd teLelystad,Meterik, BredaenZwaagdijk.
Hetonderzoek bijkrulandijviespitstezichafgelopenjarentoeopeengoedegeelverkleuringvanhet
hart.Metbehulpvanderesultaten uitdein1986en 1987gehouden bedekkingsproeven te Meterik,
Breda en Lelystad zal hiervoor een advies opgesteld kunnen worden. Een ander probleem bij
krulandijvie is de gevoeligheid voor rand. Naast directe bestrijding middels kalksalpeterbespuiting
(zieproject76.4.04)zalin1988eenaantalnieuwerassenvanhet"zeerfijne"typeoprandgevoeligheid
getoetstworden.
VerderzullenteLelystadopkleineschaaldemogelijkhedenvanforceringvanenkelegewassen,o.a.
rode witlof, verder bekeken worden. Onder dit projectnummer worden eveneens een aantal
rettich-rassen (Daikon-type) ineen"zeervroege"en"herfst- respectievelijk bewaarteelt" getoetstte
Lelystad enMeterik.
110.Optimalisatie vandeteelt vankleine vruchtgewassen.

94.4.01

C.A.Ph. vanWijk, F.M.L. Kanters
De onder dit projectnummer uitgevoerde toetsing van "gele courgette-rassen" wordt afgesloten.
Nieuwbinnen ditproject isde "verlenging"vandeoogstperiode bijsuikermaïs.
Suikermaïskomtvaneigenbodemopdemarktvanaugustustotenmetoktober.Inandere maanden
iseraanzienlijke entoenemende import.Beproefdwordt,ofnaastvervroeging middelsafdekkingbij
oppotgezaaidplantmateriaaldoorveranderingvandedaglengtetijdensdeopkweekeenvervroegde
oogst meteenacceptabele opbrengstteverkrijgen is.Ditonderzoek wordtteLelystaduitgevoerd.
111. Bestrijding van "rand" bijdiverse kleine gewassen.

76.4.04

C.A.Ph. van Wijk
In 1987 zijn bij de gewassen roodlof en krulandijvie kalksalpeter-bespuitingen uitgevoerd ter
bestrijding van "rand". In 1988 wordt het onderzoek in Lelystad met bovengenoemde gewassen
voortgezet. Daarzalhetgewas ijsslaaantoegevoegdworden.

35

ANDIJVIE
112. Invloed plantdichtheid enschermdoekop kwaliteit enopbrengst vanmaai-andijvie. 71.4.01
J.T.K.Poll
Degeel/groen-verhouding vanmaai-andijvie laattewensenover,zodat hetproduktvaaktebitteris
voordeverwerkendeindustrie.Inditonderzoekwordendeeffectenvanplantdichtheidenschermdoek
opkleur(geel/groen-verhouding) enopbrengstonderzocht.DeproefwordtuitgevoerdinLelystaden
iseenvoortzettingvande proef in1987.
113.Onkruidbestrijding inandijvie indezomerperiode.

Breda

H.C.H. Pijnenburg, J. Jonkers
Het middel CIPC werkt bij hoge temperaturen onvoldoende. Het alternatief metam-natrium is
problematisch bijdetoepassing.Ditonderzoek isgerichtop hettoetsenvannieuwemiddelen.

ASPERGE
114.Forcerenvanasperge.

69.4.02

G.vanKruistum, J.T.K. Poll
InmiddelsisuitonderzoekgeblekendatmetdenieuweLimburgsehybriderassendeopbrengstverder
kan worden verhoogd. Vooral cv. Geynlim biedt perspectief. Uit een voorlopige economische
evaluatiekomtechternaarvorendatdeopbrengstprijstenminsteƒ 10,-totƒ 14,-moetbedragen,wil
dezeteelt praktisch haalbaar zijn.
Indekomendejarenzalhetaccentopverbeteringvandepollenteeltwordengelegd,waarbijookeen
driejarige polbijeenplantgetalvan80.000/hawordtgeteeld.Tevenszalookenigonderzoekworden
verricht aan het forceren van groene asperge in de kas met o.a. de nieuwe Amerikaanse hybride
Jersey Giant.
115.Perspectieven vandeteeltvangroene asperges.

69.4.03

J.T.K. Poll, G.J.M. Schroën
In Frankrijk en Engeland worden veel groene asperges geteeld. In Duitsland bestaat hiervoor een
groeiende markt.Inditonderzoekproject zalonderzochtwordenof deteeltvangroene asperges in
Nederland teelttechnisch mogelijkheden biedt. Groene asperges vergen minder arbeidskosten in
vergelijking metdeteeltvanwitte asperges.Indeze proefwordende hybriden Boonlim (ontwikkeld
voor de teelt van witte asperges) en Jersey Giant (ontwikkeld voor de "groene" teelt) te Lelystad
beproefd.Vooraldeaspectenopbrengst,vroegheidenkwaliteit(vezeligheid)zullenwordengetoetst.
Deze proefwordtin 1988zowel inLelystad als inZwaagdijk uitgevoerd.
116.Oogstverlenging bijasperge.

nieuw, Breda

H.C.H. Pijnenburg
Via het oproepen van beurtjaren wordt getracht voor zowel de witte als de groene asperge een
verlengingvandeaanvoerperiode tebewerkstelligen.
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117.Teeltoptimalisatie vanasperge.

69.4.53MV

F.M.L Kanters
Inditprojectwordenallelopende ennieuwe projectenvanproeftuin MeterikseVeldondergebracht,
die betrekking hebbenopteeltverbetering.
a.Onderzoek naarhetvervroegend effectvanfoliebedekking.
Om de oogst van asperge te vervroegen wordt anti-condens folie over de bedden aangebracht.
Onderzochtzalwordenofhetmogelijkisdeoogstnogmeertevervroegendoordefolievroegerinhet
voorjaar aantebrengen.Ookwordenverschillendefolietypenvergeleken.Eennieuwe ontwikkeling
isdiewaarbijbuitenluchtwordtaangezogen enviaeenbuizenstelsel door degrondwordtgevoerd,
omop die manier deoogsttevervroegen.
b.Onderzoek naarde mogelijkheden vanherinplant.
Eentoenemend probleem bijdeteeltvanasperge isdebodemmoeheid. Ervaringheeftgeleerddat
de groei en produktie op percelen waar al eerder asperge werd geteeld, sterk achterblijft. Inhet
onderzoek worden effecten van grondbewerking, ontsmetting en plantgetallen bestudeerd op een
perceel datin1983isaangelegd.Onderzoek insamenwerking metTh.Huiskamp,PAGV.
c. Oorzakenenvoorkómenvanscheuren.
Hetisnietduidelijkwathetscheurenvanaspergeveroorzaaktofbeïnvloedt.Alsmogelijke oorzaken
vanditeuvelwordtgedachtaanraseigenschappen,grondsoort,vochtvoorziening,weersomstandighedenofcombinaties hiervan.Nadere inventarisatievanbedrijfsgegevens moetmeerinzichtgeven
inwelke situatie kwaliteitsproblemen optreden.
118.Verbetering vandegewasbescherming inasperges.

69.3.54MV

F.M.L. Kanters
a.Chemische bestrijdingvanBotrytiscinerea.
Bij de teelt van asperge is bestrijding van Botrytis cinerea een belangrijke teeltmaatregel. Vanaf
augustustotindeherfstwordenbespuitingen uitgevoerdomaantastingtevoorkomen.Hierdoorzou
de assimilatieperiode worden verlengd en meer reservevoedsel in de wortelstokken worden
opgeslagen. Dit zou de produktie involgende jaren verhogen. Het onderzoek is er op gericht de
juistheidvandezeveronderstelling nategaan.
b. BestrijdingvanPucciniaasparagi.
Jarenlang is aantasting van het loof van asperge door roest niet meervoorgekomen.Sinds enkele
jarenwordtweermeldinggemaaktvanhetoptredenvandezeschimmelopeengrootaantalpercelen.
In een veldproef zal een aantal hiervoor in aanmerking komende bestrijdingsmiddelen worden
beproefd.Voortzetting vanhetonderzoek in1985.
c. Bestrijdingvanaspergevlieg enaspergekever.

nieuw

Bijde bestrijdingvanplageninaspergezijndeaspergevlieg en-keverde belangrijkste schadelijke
insekten.Metnametegendeaspergevliegmoetzeerfrequenteenbespuitingwordenuitgevoerd. Het
meestaangewezenmiddeldathiervooristoegelatenmagnietmeerwordengebruikt.Hetonderzoek
is er op gericht goede alternatieven te vinden voor de bestrijding van zowel aspergevlieg als
aspergekever.OokzaldoorPAGVenROCMeterikinsamenwerkingmetde"GroeneVlieg"(uien)de
mogelijkheid vanbiologische bestrijdingworden onderzocht.
d. Onderzoek naarde schade door aaltjes.
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Voor hetgewas asperge isdeschade diedirectofindirectdoor aaltjes veroorzaakt kanwordenen
denormwaarbijdaneengrondontsmettingnodigis,nietbekend.Doorbemonsteringenenobservatie
vaneenaantal proefplaatsenwordtgetracht meerinzichttekrijgenindeze materie,zodateenbeter
gefundeerd advies omtrent de noodzaak van grondontsmetting mogelijk wordt. Onderzoek in
samenwerking metPD-Wageningen.Voortzetting van hetonderzoek van 1987.Ook inBredawordt
mogelijk eenproef uitgevoerd.
e.Onkruidbestrijding.
Bijdeteeltvanasperge isdeonkruidbestrijding eenbelangrijke teeltmaatregel. Ditgeldtvoorzowel
plantenvelden als produktiepercelen. Inditvoortgezet onderzoek wordt aandacht besteed aande
bestrijding vanzaadonkruiden enkweek.
Zieook project 36.3.06,volgnummer299.
119.Gebruikswaarde-onderzoek aannieuweaspergehybriden.

Meterik

P. Boonen,C.Backus,F.M.L. Kanters
Uit de voorselectie van 150 nieuwe rassen zijn dertig nieuwe hybriden voor verdere beproeving
aangehouden. Hiermee is voorjaar 1984 een rassenproef aangelegd, waarvan komende jaren de
gebruikswaarde wordtonderzocht. Ook inde praktijkzijnrassenproevenaangelegd.

AUGURK
120.Optimalisatieverticaleteelttechniek vanparthenocarpe augurken.

93.4.04

J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters
Bijdeteeltvanaugurkbestaat,behalvevoordetraditionelevlakveldsteelt,steedsmeerbelangstelling
voor de teelt aan touw. Dit onderzoek is gericht op de optimalisatie van deze verticale teelt door
toepassing van het V- en het dubbelverticaal geleidingssysteem in vergelijking met het normale
verticale systeem. Zowel de invloed op de opbrengst, alsmede de kwaliteit (vorm, kleur) en
plukprestatiezullenonderzochtworden.Ditvoortgezetteonderzoekwordtuitgevoerdmetparthenocarpe augurken opde proeftuin Meterik.
121. Druppelfertigatie bijaugurken.
H.H.H. Titulaer, J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters,H.C.H. Pijnenburg
In 1988 zullen proeven worden uitgevoerd op de ROC's Meterikse veld en Breda en op een
praktijkperceelinVeghel.HetonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmetdeLUWenDSM-Agro
Specialities.
Zieook project 25.2.07,volgnummer269.
122.vervalt.
123. Gebruikswaarde-onderzoek bijaugurk.
Y.W. Aalbersberg(RIVRO),F.M.L. Kanters,H.C.H. Pijnenburg

Breda, Meterik,Wageningen

— VoortgezetonderzoeknaardegebruikswaardevanvolledigvrouwelijkeparthenocarpeaugurkenrassenwordtuitgevoerdinMeterikenophetRIVROteWageningen.Deverwerkingvindtplaatsin
samenwerkingmethetSprengerInstituut.Hetverwerkteproduktzalnaasteensensorischekeuring
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ook onderworpen worden aan mechanische hardheidsmetingen. De L/D-verhoudingenvande
augurken krijgtextra aandacht.
— Vooronderzoek naar de gebruikswaarde van overwegend vrouwelijke augurkenrassen wordt
uitgevoerd inBreda.Deverwerkingvindt plaats insamenwerking methetSprenger Instituut.Het
verwerkteproduktzalnaasteensensorischekeuringookonderworpenwordenaanmechanische
hardheidsmetingen. DeL/D-verhoudingvande augurken krijgtextraaandacht.
— Onderzoek naardegeschiktheidvanbestovenvolledigvrouwelijke parthenocarpe augurkenrassenvoorverwerking.HetonderzoekwordtophetRIVROteWageningenuitgevoerd.Deverwerking
vindt plaats in samenwerking met het Sprenger Instituut. Het verwerkte produkt zal naast een
sensorische keuringook onderworpen wordenaanmechanische hardheidsmetingen.

GROENSELDERIJ
124.Lange bewaringvangroenselderij.

Breda,Westmaas

C.A.Ph. vanWijk, CA.E.Rijkers, H.C.H. Pijnenburg, A.Embrechts (SI)
Hetdoelvandezeproefisomvasttestellenhoelanggroenselderijbewaardkanworden.Debewaring
wordt uitgevoerd in een gewone koeling en in een nat koelsysteem. De veldproeven worden
uitgevoerd inBreda (zand) eninWestmaas (lichteklei).

PREI
125.Verbetering vandekwaliteit vanwinterprei.

66.7.05

G.vanKruistum
Onderzochtwordt inhoeverre de kwaliteitsafname vanzowelvroege als latewinterprei kanworden
afgeremd, dooropslag inkoelcellen.Ditzowelonder "normale"condities alsonder CA-omstandigheden.
126.Teeltoptimalisatievan prei.

66.4.53 NB,MV

H.CH. Pijnenburg, F.M.L. Kanters
a.Plantmethodenvergelijking bijwinterprei.
In Breda en Meterik zal een vergelijking plaatsvinden tussen ter plaatse zaaien, de normale
ponsgatenmethodeenhetondieperplanteninponsgaten.Bepaaldebehandelingenmoetenworden
aangeaard omvoldoende lengtewitteverkrijgen.
b.Onderzoek naar deoptimale stikstofbemesting bijwinterprei.
Demeningenoverdehoeveelhedenstikstofdiezowelalsbasis-enbijbemestinginhetnajaarenvoor
latewinterprei inhetdaaropvolgende voorjaar moetenwordengegeven,lopensterk uiteen.Ookhet
moment waarop moet worden bijbemest, wordt tamelijk willekeurig gekozen. Mogelijk kan een
verbandwordengevondentussendehoeveelheidstikstof indegrondendestikstofbehoeftevanhet
gewas.Onderzoek metverschillende stikstofniveaus,zowelalsbasis-enbijbemesting,ingedeelde
giftenmoetbijdragentoteenoptimalestikstofvoorziening.HierbijzaldesnelleN-bepalingsmethode
metbehulpvanMerckoquant staafjes worden getoetst.Onderzoek inBreda enMeterik.
c.Onderzoek naardeeffectenvanhetafdekkenvanpreiindewinter.
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Indewinterperiode kanprei nietgeoogstwordenalsde grond en/of hetgewas bevroren is.Indeze
situatiewordt hetgewas bijdeoogst teveelbeschadigd,waardoor de kwaliteit sterkachteruitgaat.
Methetoogopdeplanningendeprijsvormingzouheteengoedezaakzijnalsdeoogstnietuitgesteld
hoefdeteworden.HetonderzoekteMeterikiseropgerichtdemogelijkhedentotoogstentevergroten
door hetgewas tegenvorsttebeschermen door bedekking metplastic folie envezeldoek.
127.Optimale stikstofbemesting prei op dedalgrond.

nieuw,VM

K.J. Wijnholds
Op ROC 't Kompas zal de bruikbaarheid van het landelijke N-adviesvoor de veenkoloniale grond
wordennagegaan.
128.Gewasbescherming van prei.

66.3.54NB

H.C.H. Pijnenburg, F.M.L. Kanters
a.Bladvlekken-enroestbestrijding.
DoorhetwegvallenvanDifolatanisalleennogDaconilbeschikbaar alsmiddelvoordebladvlekkenbestrijding.Eenroestbestrijdingsmiddelisnietvoorhanden.Erdienteenmiddelenscreeningplaatste
vinden inBreda enMeterik.
b. Bestrijding van Fusariumculmorum.
Om aantasting door deze ziekte tevoorkomen wordt het plantmateriaal ineenfungicide (Benlate)
gedompeld envervolgens indeponsgaten uitgeplant.Tegendeze dompelmethode bestaan nogal
wat bezwaren. In dit onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de Fusarium-bestrijding te
combineren met het aangieten van de planten in de ponsgaten, zodat de dompelmethode kan
vervallen.Onderzoek inBredaenMeterik;voortzettingvanhetonderzoek in1986.
c. Bestrijdingvan bladvlekkenziekte.
Voordebestrijdingvanhetcomplex bladvlekkeninpreimoetzeerfrequentwordengespotenomhet
gewaszoveelmogelijkvrijtehouden.Voordewinter-enlaatwinterprei loopthetaantal bespuitingen
danwelzeersterkop.Devraag isofde bladvlekkenziektebestrijding gedurende dewinterzinvolis.
Bij een vergelijking van spuitschema's, waarbij gedurende de winterperiode wel en niet gespoten
wordt,moetblijkenofbestrijdingvanbladvlekkennoodzakelijkisofdathieropkanwordenbezuinigd.
Onderzoek inBreda.
Zieook project34.3.03,volgnummer 286.
d. Geleide bestrijding.
Doornietroutinematigvolgensschematespuitenmaaralleenalshetechtnodigis,wordtgetrachthet
aantalbespuitingenterugtedringen.Hetonderzoek moeteenschadedrempel aandragenvooreen
verantwoorde bestrijding. Er wordt geleid bestreden tegen trips, preimot, bladvlekken en roest.
Onderzoek teBreda,insamenwerking methetIPO.
e.Spuittechnieken.
Destandaardspuitwordtvergeleken meteenspuitwaarbijdevloeistofwordtondersteund metlucht.
Erwordt gespoten met 200 liter water per hectare, gecombineerd met een lage dosering van het
middel.Onderzoek teBreda, insamenwerking metL.M.Lumkes, PAGVLeiystad.
Zie project 38.3.01,volgnummer 283.
f. Onkruidbestrijding op deplantenbanen.
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Nagegaan wordtwathet effect isvandetoepassing vanmiddelen op het plantenbed, alsmede de
invloedop degroeivanenkelevolggewassen.Onderzoek inBreda.
Zieook project 36.3.06,volgnummer299.
g.Onkruidbestrijding ophetproduktieveld vanprei.
Vanwege desomstegenvallende werkingvanCamparolenBladex wordt naarandere middelenen
combinaties gezocht. De tegenvallende werking wordt vaak veroorzaakt door het voorkomen van
resistenteonkruiden.Eenaanvullingvanmiddelenisdaaromnoodzakelijk.Tevenswordtonderzocht
of door eenherbehandeling ineenlaterstadium eenbetere onkruidbestrijding kanworden bereikt.
Onderzoek inBreda, Meterik enValthermond.
Zieook project 36.3.06,volgnummer299.
h.Onkruidbestrijding bijterplaatsezaaien.
Middelenonderzoek. Proefplaatsen:Meterik enKlazienaveen.
129.Gebruikswaarde-onderzoek bij prei.

Wageningen

Y.W. Aalbersberg(RIVRO)
TeWageningenwordtdegevoeligheidvandiverserassenonderzochtvoorhetpreigeelstreepvirusen
voorpapiervlekkenziekte.Hetbetreftoriënterendonderzoekwaarbijderassenaaneenkunstmatige
ziektedruk blootstaan.

RABARBER
130.Onderzoek naar het effect van kunstmatige koude op het verbreken vanautonome rust bij
rabarber.
75.4.02
F.M.L. Kanters,C.A.Ph. van Wijk
Om rabarber met goed resultaat te kunnen forceren moeten de pollen een bepaalde hoeveelheid
koudegehadhebben.Deopbouwvandekoudesomkanophetveldopnatuurlijkewijzeplaatsvinden.
Daardoor is de start van het forceren van natuurlijke omstandigheden afhankelijk. Ook door
kunstmatige koeling is de koudesom op te bouwen. Object van onderzoek is echter of dezelfde
koudebehoefte nodigisalsbijdenatuurlijkeopbouwvandekoudesom.InforceerproeventeMeterik
wordtin1987/1988metéén-entweejarigepollendekoudebehoeftenakunstmatigekoelinggetoetst
methetrasFrambozenrood.TeLelystadwordeninhetzelfdeseizoenéénjarigepollenvanGoliathen
TemperleyEarlynakunstmatigekoelinggeforceerd.Opbeideproefplaatsenwordeneendeelvande
objecten behandeld met gibberelline. Afhankelijk van de resultaten van 1987/1988 worden de
forceerproeven in 1988/1989voortgezet.
131.Onkruidbestrijding inrabarber.

Meterik

F.M.L. Kanters, J. Jonkers
Door hetterugtrekkenvansimazinisonderzoek naarvervangende middelen dringend gewenst.
Zieook project 36.3.07,volgnummer300.
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SLA(KROPSLA ENIJSSLA)
132.Bestrijdingvanvalse meeldauw (Bremia lactucae) inkropsla en ijssla.

34.3.08

Ft. Meijer, F.ML.Kanters,G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg
Via een combinatie van fungiciden, toepassingstijdstippen en -technieken en met behulp van
eventueel beschikbare minder vatbare rassen zal getracht worden een Bremia-aantasting inslate
voorkomen.Proefplaatsen Heemskerk (viaZwaagdijk), Breda,Meterik,Lelystad.
133.Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen in de
intensieve groenteteelt.
nieuw,28.4.12
Th. Huiskamp
Op de proeftuin Breda wordt een proef opgezet waarin het effect van een aantal teelt- en
cultuurmaatregelen opdeopbrengstenkwaliteitwordtbestudeerd bijeen(vrijwel)continue slateelt.
Zievolgnummer305.
134.Bestrijding vanbladluizen inijssla.

35.3.08

A.Ester
Op de proeftuin in Breda wordt de proef herhaald waarin een selectief bestrijdingsmiddel wordt
gespoten incombinatie meteenalarmferomoon ("Panic").
Zievolgnummer 291.
135.Potgrootte enzaaitijdstip inde bedekte teeltvankropsla.

nieuw, Breda

H.C.H. Pijnenburg
Inpotgrootte enzaaitijdvoor debedektevoorjaarsteelt vankropslabestaanerggroteverschillen.In
deproefwordtuitgegaanvaneen4,5en6cm-potbijenkelezaaitijden.
136.Teeltoptimalisatie ijssla.

72.3.5ZW,Westmaas,Zwaagdijk, Breda, Meterik

CA.E.Rijkers, F.ML.Kanters,G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg
Ineentweetal proeven teWestmaas zal het effect nagegaan worden van de kalibemesting op de
produktieenkwaliteitvanijssla.Erzijnaanwijzingendatkalimetnameeffectheeftopdevastheidvan
debol.IntweeandereproeventeWestmaaswordthetKNS-systeemzoals datinDuitslandgebruikt
wordt, getoetst onder Nederlandse omstandigheden. Het KNS-systeem gaat er van uit dat maar
weinig stikstof alsvoorraadbemesting gegevenwordt.Tijdens deteeltwordt éénof meer keer een
grondmonster gestoken enaan de hand daarvanwordt bijgemest.Ook op de proeftuin Zwaagdijk
wordt in 1988 een K-bemestingsproef uitgevoerd met ijssla. In Breda worden in een proef vijf
plantdichtheden met elkaar vergeleken. De proef wordt uitgevoerd met het ras Keivin. Vooral de
bolomvang en-vastheid zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. InMeterik zal aan de handvanenkele
beregeningsregimeswordennagegaanofdegroeiwatmeerteregulerenisendaarmeedekwaliteit
teverbeterenvalt.
137.Onkruidbestrijding metbehulpvanmetam-natriuminsla.
J.Jonkers,H.C.H. Pijnenburg
Optimalisatie van de werking van metam-natrium door inwerken en/of plastic bedekking. Proefplaatsen:viade proeftuin Bredaoppraktijkpercelen.
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138.Gebruikswaarde-onderzoek bij kropsla.
P.vanRijbroek(RIVRO), F.ML.Kanters, H.C.H. Pijnenburg, CA.E.Rijkers,G.J.M. Schroën
Erzalvoor-envoortgezet onderzoek plaatsvinden bijdevolgendeteelten:
— zeer vroege teelt (bedekt): Heemskerk (Zwaagdijk), Breda, Meterik, IJsselmuiden (RIVRO),
Wageningen(RIVRO);
— vroegezomerteelt: Heemskerk(Zwaagdijk),Breda,Meterik,IJsselmuiden(RIVRO),Wageningen
(RIVRO);
— herfstteelt : Heemskerk(Zwaagdijk),Breda,Meterik,Westmaas,IJsselmuiden(RIVRO),Wageningen(RIVRO).
139.Gebruikswaarde-onderzoek bijijssla.
P.van Rijbroek(RIVRO), H.C.H. Pijnenburg, F.M.LKanters,C.A.E. Rijkers, G.J.M. Schroën
Er vindt vooronderzoek plaats voor de zeer vroege teelt, vroege zomerteelt en de herfstteelt te
Westmaas,Breda,Meterik, Heemskerk (Zwaagdijk) enZwaagdijk.

SPINAZIE
140.Oorzaken enbestrijdingvan het "wit" inspinazie.

70.2.02

J.T.K. Poll, G.J.M. Schroën
Door middel van kasproeven zal getracht worden de oorzaken van het optreden van het "wit" in
spinazietezoeken.Erwordtindezeproevengestreefdnaarkunstmatigeopwekkingvan"wit".Zijnde
resultatenvandezeproevenpositief,danzulleninveldproeven,samenmetdeproeftuinZwaagdijk,
methoden ontwikkeldwordenom "wit"tevoorkomen.Voortzettingvanhetonderzoek in1987.
141. Reductie vanhet nitraatgehalte bijspinazie.

70.2.03

J.deKraker, J.T.K. Poll
Hetonderzoek terverbeteringvande kwaliteitzalwordenvoortgezet.Allereerstzullende resultaten
van de proeven in 1986en 1987worden geëvalueerd.Vervolgens zal dewijze van nitraatbepaling
object vanonderzoek zijn.
142.Onkruidbestrijding inspinazie.
J.Jonkers,H.C.H. Pijnenburg, P. Haghuis
Verbeteringvandeonkruidbestrijdinginspinaziedoortoepassenvananderemiddelenenmiddelencombinaties. Proefplaatsen:Lelystad,BredaenKlazienaveen.
Zie ook project 36.3.06,volgnummer299.
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WITLOF
143.Onderzoek naardekwantitatieve invloedvanfactorendievanbelangzijntijdenshetforceren
vanwitlof opwater.
73.4.06
G.van Kruistum
Hetonderzoeknaardemeestgewensteforceerregimesoverhetgehelejaar,vooreenbeperktaantal
rassen,wordt meteeneindrapportafgesloten.
144.Bepalingenverbeteringvandetrekrijpheidvanwitlofwortels.

73.4.07

G.van Kruistum
Hetonderzoek wordt metpublikatie afgesloten.
145.Verbetering vandeveldopkomst bijwitlof.

73.4.09

G.vanKruistum, J.J. Neuvel
Uit het tweejarige veldonderzoek komen grote verschillen naar voren inveldopkomst van fracties
binnenzaadpartijen,zowelbijcv.Zoomalsanderepartijenzaaizaad.Deresultatenwijzenechterniet
op hetbestaanvanduidelijke verschillen invigour.
Uithetlaboratoriumonderzoek ophetRPvZkomtnaarvorendatinhetalgemeen rondzeefschoning
goede resultaten geeftbijZoompartijen.Bijdeniet-ZoompartijenwerktSG-schoning uitstekend.Dit
jaar ligtde nadruk opverslaggevingvanhetuitgevoerde veldonderzoek.
146.Invloedvochtverlies bijbewaringvanwitlofwortels op hetforceerresultaaat.

73.4.10

G.van Kruistum
Uithetonderzoekblijktdateenvochtverliesvancirca5%ofmeervanwitlofwortelstijdensdebewaring,
het forceerresultaat negatief beïnvloedt. Lage vochtverliezen kunnen gedeeltelijk worden gecompenseerd door herbevochtiging nabewaring.
Omdeinvloedvanlagevochtverliezennauwkeurigertekunnenvaststellen,wordenmetingenverricht
aanindividuelewortels.DebewaringvindtplaatsophetSprenger Instituut,detrekop hetPAGV.
147.Teeltmethodenvoor de extra-vroege trek vanwitlof.

73.4.11

G.van Kruistum, F.M.L Kanters, J.T.K. Poll, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Uit het onderzoek op de ROC's Breda, Ens, Meterik en Zwaagdijk komt naar voren dat de
paperpotplant perspectief kan biedenvoor de allervroegste trekken vanwitlof. Debeste resultaten
wordenbereiktindienwordtuitgeplant rond20april,waarbijeengewasbedekking metgeperforeerd
folieofagrylisaantebevelen.Eenplantdichtheidvan180.000plantenperhamet1 plantperpaperpot
lijkttotde beste resultatenteleiden.
Hetonderzoek wordt met een beperkt aantal objecten, gericht op de allervroegste trekken,op de
ROC's BredaenZwaagdijk voortgezet.
148.Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof.

73.4.12

G.van Kruistum
Elkjaarwordt melding gemaaktvanschade,ogenschijnlijk ontstaandoor driftvanmiddelen (veelal
groeistoffen) die inaangrenzende percelen op andere gewassen worden gespoten.Inwelke mate
deze middelen schade kunnenveroorzaken tijdens de trek is echter onvoldoende bekend.Omde
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eventueelnadeligeeffectentekunnenpreciserenwordt,insamenwerkingmetdePD,witlofophetveld
behandeld metverschillende groeistoffen, onder andere MCPA,2,4-D enMH.Inmiddels isduidelijk
dat, afhankelijk van concentratie en bespuitingstijdstip, de groeistoffen MCPA, 2,4-D en dicamba,
aanzienlijke schade kunnenveroorzaken.Develdproefwordt,gevolgddoorforceeronderzoek, nog
éénjaar gecontinueerd.
149.Onderzoek naarfactoren enprocessen diede produktie enkwaliteitvanwitlof beïnvloeden.
73.2.13
G vanKruistum, H.H.H. Titulaer, H.C.H. Pijnenburg, H.P. Versluis
Door het PAGV wordt middels een groei-analyse, onderzoek uitgevoerd naar de invloed van
milieu-omstandigheden op de groei en ontwikkeling van de witlofwortel. Hierbij worden in eerste
instantie factorenalszaaitijdstip, plantgetal enrooitijdstip gevarieerd.Tevenswordt de kropontwikkelingtijdensdetrekbestudeerd,waarbijvooraldeinvloedvandemineralevoedingwordtnagegaan.
DitookinsamenwerkingmetdeROC's(BredaenWestmaas).Speciaalwordtaandachtbesteedaan
hetprobleem "bruinepit".
DoorhetCABOwordtchemisch-fysiologischonderzoek uitgevoerd naarde invloedvandesamenstellingvandevoedingsoplossing envandetemperatuur op de morfogeneseengroeivandekrop
ende redistributie vanbestanddelenvandewitlofwortel.
150.Onderzoek gericht op hetvoorkómen enhet bestrijding vannatrot inwitlof, nieuw,73.3.15
G vanKruistum, J.T.K. Poll, H.H.H. Titulaer
Uiteenvoorstudie isgeblekendateenhoger N-gehaltevandewortel,dekansophetoptredenvan
natrot (bacterierot) sterk doet toenemen. Door veldonderzoek op de ROC's Ens, Meterik en
Westmaas, waarbij regelmatig wordt bemonsterd, wordt de N-huishouding van bodem en gewas
bestudeerd inrelatietot hetoptredenvanbacterie-aantasting.
Tijdensdetrekwordtonderzochtofdoorbehandelingvandewortelsmetactiefchloorofverlagingvan
deAw-waarde, deaantasting kanwordenverminderd.
151. Onderzoek gericht op hetvoorkómen vanlagetemperatuurbederf bijwitlof, nieuw,73.2.16
G.vanKruistum, A.R.Biesheuvel, J.T.K. Poll, H.H.H. Titulaer
Ditrecente kwaliteitsprobleem bijwitlof lijkt sterkverbandtehouden metde K/Ca-verhouding inde
wortel.Middelsveldproevenop deROC's Ens,MeterikenZwaagdijk enregelmatige bemonstering,
wordtdeK-enCa-huishoudingvanbodemengewasbestudeerd.Nagegaanwordtinhoeverredoor
aanpassing van de voorraadbemesting, de K/Ca-verhouding kan worden gemanipuleerd. Dit in
relatietot hetbodemtype enhetgebruikte ras.
TijdensdetrekwordtdemobiliseringvanKenCagevolgddoorregelmatige bemonsteringvanwortel
enkrop.Naafloopvandetrekworden de kroppen getoetst op hetoptredenvanlage temperatuurbederf.
152.Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in afvalwater bij de
hydrocultuur vanwitlof.
nieuw,73.3.17
G.vanKruistum
De waterkwaliteitsbeheerders tonen een sterk toenemende interesse in de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelenenandereanorganischestoffeninhetoppervlaktewater.Bijdehydrocultuurvan
witlof wordt na afloop van de trek een deel van het gebruikte proceswater geloosd, vooral op het
oppervlaktewater. Hetisdanookvanbelang,voorzovernognietaanwezig,kwantitatieve gegevens
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teverzamelenoverdehoeveelhedenbestrijdingsmiddelenennutriënten,dienaafloopvandetrekin
hetafvalwater achterblijven.
Om inzicht te verkrijgen in de problematiek worden in eerste instantie op enkele praktijkbedrijven
monstersverzameld,dieonder meerop het IOBenIMAGwordengeanalyseerd.
153.Optimalisatie proeftechniek bijwitlof.

73.9.14

A.R.Biesheuvel, G.van Kruistum, F. van derZweep,P.Mantel,H.C.H. Pijnenburg, H.P. Versluis
In het rassenonderzoek bij witlof worden vaak grote ras- x plaatsinteracties vastgesteld. Het is
onduidelijkwelkdeelvandewitlofteelthiertoehetsterkstebijdraagt.Doordewitlofteeltoptesplitsen
indeteeltvandewortels,debewaringendetrekendezedriedeelprocessennaderteanalyserendoor
uitwisseling vanwortels tussen proefplaatsen, wordt vastgesteld inwelk deel van de witlofteelt de
grootste ras-xplaatsinteractieontstaat.HetonderzoekwordtuitgevoerdophetPAGVteLelystaden
op deROC'ste Ens,Breda enWestmaas.
154.Gebruikswaarde-onderzoek witlof voor detrekzonder dekgrond.

73.9.04

A.R.Biesheuvel, P. Mantel, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
Voor-envoortgezetonderzoek naardegebruikswaarde vanwitlofrassenvoordevroegetrek(oogst
witlofvanafeindaugustust/mhalfdecember),demiddenvroegetrek(oogstwitlofvanafhalfdecember
t/m maart)endelatetrek(oogstwitlofvanaf april).
Hetonderzoek voor de genoemde trekperioden vindt plaats op het PAGVte Lelystad,de ROC'ste
Breda, Ens,Westmaas enZwaagdijk enbijeenaantaltuinders.
155.OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofophetveldtevoorkomen.
34.3.06
R. Meier
Onderzocht zal worden of het mogelijk is een Sclerotinia-aantasting van witlof op het veld te
voorkomen, zodat er zowel in de bewaring als bij de trek van de kroppen geen rotting meer zal
optreden.Voortzettingvanhetonderzoek op DeWaag.
156.Plantdichtheden bijdelatetrek vanwitlof.

Zwaagdijk

GJ.M.Schroën
Ditonderzoek wordtafgesloten.Geenwortelteelt meer in 1988,welhetforcerenvandewortelsvan
groeijaar 1987.
157. Hetvoorkomen van bruine pitten bijwitlof.

nieuw,Zwaagdijk, Breda

G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg
UithetonderzoekinFrankrijkisgeblekendatdoorhetdompelenvandewortelsgedurende 24uurin
eenoplossing vanCaCI2hetoptredenvan bruine pitten iste beperken.Inonderzoek zal dit bijeen
bruine pit gevoelig ras worden nagegaan via dompelen met verschillende doseringen calcimumchloride.Hetonderzoek wordtuitgevoerdop de ROC'steZwaagdijk enBreda.
Zieookproject73.2.13.
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158.Optimalisatie vande onkruidbestrijding inwitlof.

36.3.06

J. Jonkers
Vooraldeonkruidenvandecomposieten-familievormeninwitlofeenprobleem.Hetonderzoekiserop
gericht om met lage doseringen van niet-selectieve middelen de bestrijding te verbeteren. Proefplaatsen:Rolde, Lelystad,Breda,CreilenZwaagdijk.Zieookvolgnummer299.
Inhet kader van project 38.3.01wordt in Lelystad ook onderzoek uitgevoerd metmechanische en
thermische bestrijding,volgnummer283.
159.Teeltvanwitlof op ruggenvan50cm.

nieuw,WS

H.P. Versluis
Beproefdwordtof hetmogelijk isdeuniformiteitvandewitlofwortels tevergrotendoor opeenlichte
grondsoort de witlof op ruggen van 50 cm te telen.Op deze wijze zou het mogelijk zijn om meer
opzetbare wortels te verkrijgen. De vergelijking wordt gemaakt met ruggenteelt op 75 cm en met
vlakveldsteelt. Proefplaats:Westmaas.
160.Verbeteringvandeopkomst bijwitlof.

nieuw,WS

H.P. Versluis
Omdeopkomstteverbeterenzulleninhetnajaarreedsderuggenwordengefreesd.Inhetdaarop
volgende voorjaar kandewitlof opeengoed bezakte rugwordengezaaid.

KOOLGEWASSEN
BLOEMKOOL
161. Reguleringvandegroeiduur bijbloemkool inrelatietot deoogstplanning.

78.4.06

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Ineencontinuteeltvanbloemkool,waarbijverschillende rassenwordengebruikt,zalde toepassing
van GA4/7 worden getoetst. Door bespuitingen uittevoeren op verschillende tijdstippen, waarbij
tevens hetontwikkelingsstadium vande plantenwordtvastgelegd, kanmogelijk eenrelatieworden
gelegdtussendeontwikkeling enheteffectvandebespuiting opde groeiduur.
162. InvloedvanVydate enCurater op degroei enopbrengst vanbloemkool.

78.4.10

C.P. deMoei,G.J.M. Schroën
InveldproevenzaldeinvloedvandegranulatenVydateenCurateropdegroeienopbrengst(kwaliteit)
van bloemkool (vroege- en zomerbloemkool) worden nagegaan op met bietecyste- en/of koolcysteaaltjes besmettepercelen.
163.Onderzoek naar de mogelijkheden van verlenging van het aanvoerseizoen van bloemkool
door bewaring.
78.6.11
C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Nagegaan zalwordenwelke invloed de bewaartemperatuur ende bewaaromstandigheden (welof
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nietbevochtigen,geheel inblad eningekort blad) hebbenop de bewaarbaarheid van herfstbloemkool.
164.Druppelfertigatie bijbloemkool.

nieuw

H.H.H. Titulaer
Inhetkadervanproject25.2.07wordtin1988ophetPAGVteLelystadeenveldproefuitgevoerdwaarin
heteffectvandruppelfertigatie opdeopbrengstenkwaliteitvanbloemkoolwordt onderzocht.
165.Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen in de
intensieve groenteteelt.
nieuw,28.4.12
Th. Huiskamp
InhetkadervanditprojectwordtopdeproeftuininZwaagdijkeenproefopgezetwaarinheteffectvan
eenaantalteelt-encultuurmaatregelenopdeopbrengstenkwaliteitwordtbestudeerdbijeen(vrijwel)
continuteeltvanbloemkool.
Zievolgnummer305.
166.Fosfaatbemesting indeherfst eninhetvoorjaar bijdeteeltvanwinterbloemkool.Westmaas
CA.E. Rijkers
Hetonderzoek gaatnawatdeinvloedisvanfosfaatgiften op degroeiindeherfsteninhetvoorjaar,
dematevanoverwintering,dehergroei nadewinter,degroeiduur, deoogstperiode ende kwaliteit.
De hoogte van de giften hangt afvan het Pw-getal. Behalve naar de fosfaatgift inde herfstzal ook
gekekenwordennaardeinvloedvaneenfosfaatgiftinhetvoorjaarvan50kgP205perha.In 1988/1989
wordtinWestmaas opeenpraktijkbedrijf eenproef metvijffosfaatgiften uitgevoerd.
167.Teeltoriëntatie vandiverse bloemkoolsoorten.
Onderzoekin 1988wordtvoortgezetviaverschillende planttijdstippen bijwitte,groeneenpaarse
bloemkool enromanesco.
168.Gebruikswaarde-onderzoek bij bloemkool. Zwaagdijk, Westmaas, Ridderkerk, Vrouwenpolder.
Y.W. Aalbersberg (RIVRO), G.J.M. Schroën,C.A.E. Rijkers
Erzalonderzoek plaatsvinden aandevolgendeteelten:
— vroege herfstteelt,vooronderzoek:Zwaagdijk, Ridderkerk(RIVRO);
— late herfstteelt,voortgezet onderzoek:Zwaagdijk, Ridderkerk(RIVRO);
— winterteelt,voortgezetonderzoek,zaaiin1988enoogstin1989:Zwaagdijk,Westmaas,Vrouwenpolder(RIVRO).
169.Bestrijding "zwartpoten" (Rhizoctonia) inbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
In1987isgeenonderzoek uitgevoerd.Onderzoek richtzichopdeplantenbaanennahetuitplanten.
Onderzoek wordt in 1988voortgezet of gestart indien eenperceel met Rhizoctonia wordtgesignaleerd.Anders iser in 1988mogelijk alleen onderzoek met Rhizoctonia-middelen(Rovral, Rhizolex,
Moncereen, Basitac) op deplantenbaan.
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170.Bestrijding koolgalmug inbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Er zijn voldoende resultaten bekend over middelen en spuitmethodiek. Vandaar dat er geen
onderzoekmeerisverrichtin1987.Onderzoekwordtopgestartalsereensignaleringssysteemisvoor
hetvaststellenvandevluchten.
171.Teeltonderzoek vanzeer late herfstbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Naeenoriënterendonderzoek in1987wordt hetonderzoek in1988voortgezet metderassenDova
enBako,3plantdata(15,20en25juli)en3plantafstanden (75x55,75x65en75x70cm).Nagegaan
wordtdeinvloedopdeopbrengst, kwaliteitengroeiverloop bijzeerlate herfstbloemkool.
172.N-bemestingbijdeteeltvan bloemkool.

nieuw,Zwaagdijk, Westmaas

G.J.M. Schroën,C.A.E. Rijkers
Inonderzoekisdeinvloedvanverschillende N-giftenvariërendvan0tot300kgperhaopdekwaliteit
van bloemkool. De N-giften worden toegediend als eenmalige gift voor het planten, al of niet
aangevuldmeteengedeelde giftvan50kgN perha.Hetonderzoekzalplaatsvindenindevroegeof
zomerteeltalseerstegewasenineenherfstteeltalstweedegewas.Deproefwordtuitgevoerdopde
proeftuinenteZwaagdijk enWestmaas.
173.Vergelijking van de invloed van opkweeksystemen op de groeiduur en de lengte van de
oogstperiode bijdeteeltvanwinterbloemkool.
Zwaagdijk
G.J.M. Schroën
Behalve de losse plant zal er een type kluitplant in het onderzoek worden opgenomen. Beide
opkweeksystemenzullenmetelkaarwordenvergelekenvia4plantdata.Ookheteffecthiervanopde
mate van overwintering, de groeiduur, de lengte van de oogstperiode en de kwaliteit zal worden
onderzocht.
174.Bestrijding vandemadevankoolvlieg bijbloemkool.
A. Ester, G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg, F.M.LKanters
a. InZwaagdijkwordthetonderzoekmetverschillendetoepassingsmethoden (behandelingkweekplanten,plantvoetbehandeling endompelen) bijkluitplantenvoortgezet.Verschillende middelen
enconcentraties vanmiddelen zullenwordenbeproefd.
b. InBredaenMeterikwordteenproef uitgevoerdmetpaperpots,waarbijdewerkingvanmiddelen
en concentraties van middelen worden vergeleken bij toepassing op de kweekplant en als
plantvoetbehandeling.
c. In Lelystad wordt de mogelijkheid van bestrijding via zaadcoating onderzocht, alsook wat de
toepassingsmogelijkheden zijnvanafdekkenvanhetgewas metnetten.
Op alle proefplaatsen zal via waarnemingen met eilegvallen de vluchten van de koolvlieg en de
populatiedichtheid vandevliegenwordengevolgd.
Deze proeven bijbloemkool worden uitgevoerd binnenproject 35.3.06.Zieookvolgnummer285.
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BROCCOLI
175.Optimalisatie vandevroege teeltvan broccoli.

nieuw, Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Deslagingskansen vaneenvroegeteeltvanbroccoli zijnvaakte laag.Viaverschillende planttypen
(perspot- enlosse planten enalof nieteen gewasbedekking metagrylof geperforeerd plastic) zal
nagegaanwordenofde opbrengst ende kwaliteit indevroege teelt istevergroten.
176.Winterteelt vanbroccoli.

78.4.12

C.A.Ph. van Wijk
Tervervroegingdanwelverlengingvandeaanvoerperiodevanbroccoliwerdin1986/1987teLelystad
een proef aangelegd met diverse plantleeftijden en twee rassen. In de strenge en weinig representatieve winter 1986/1987 zijn alle objecten bevroren. In het seizoen 1987/1988 is de proef
opnieuwaangelegd,waarbijéénrasvervangenisdooreenmeerwinterhard"sproutingbroccoli"-type.
Aande handvan de in 1987/1988 behaalde resultaten zalovervoortzetting van deze proef beslist
worden.

CHINESEKOOL
177.Onderzoek naaroptimale bewaringvanChinese kool.

80.4.06

C.A.Ph. vanWijk, F.M.L. Kanters
In1987/1988zijn naast devergelijking CA-bewaring en normale bewaring bij + 1°C, ook objecten
opgenomenwaarbijtussentijds produktuitdeCA-bewaringgehaaldwordt.Beproefdwordtofdeze
verstoring van CA-regiem invloed heeft op het bewaarresultaat. Verder is de proef uitgebreid met
bewaringvangeseald produkt.Tertoetsingvandejaarinvloedenwordtin1988/1989devergelijking
CA-bewaring -normale bewaringvoortgezet. Hettebewaren produktzalgeteeldwordente Meterik
(zandgrond) enLelystad(zavel).Debewaringvindtcentraalop hetPAGVplaats.
178.Hetgebruikswaarde-onderzoek Chinese kool.

80.9.05

A.R.Biesheuvel, C.A.E. Rijkers, F.M.L. Kanters,H.C.H. Pijnenburg
VooronderzoeknaardegebruikswaardevanChinese-koolrassenineenvroegeteelt(metfoliebedekking)ende bewaarteelt.
Hetonderzoekvoor devroegeteeltvindtplaats op de ROC'steBreda, Meterik enWestmaas.Voor
debewaarteeltvindthetonderzoek plaats opde ROC'steWestmaas enMeterik.Bijdevroegeteelt
speeltvooral deschietgevoeligheid eenbelangrijke rol.Ook isonderzoek naarde gebruikswaarde
vaneenaantalknolvoetresisteChinese-koolrassengewenst.Bijhetbewaaronderzoek zalvooralop
degevoeligheidvoor nerfbruinvande rassenwordengelet.
179.Koolvliegbestrijding bijChinese kooldoor middelvanzaadcoating.

Westmaas

C.A.E. Rijkers
In deze proef wordt bekeken of het mogelijk is koolvlieg in Chinese kool te bestrijden door een
insekticide aan de zaadcoating toe tevoegen.Ditzou dan in de plaats komen van een plantvoetbehandelingofeenbehandelingopdeplantenbak.Naastdeeenvoudigetoepassingishetookeen
voordeeldatereenbeschermingtegendekoolvliegaanwezigisvanafzaaien.Indeproefzullendrie
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middelen in drie doseringen uitgeprobeerd worden,aangevuld met een gewasbehandeling.

180.Bemestingsproef met Chinese kool.
F.M.LKanters,H.H.H. Titulaer
InMeterikwordteenbemestingsproef aangelegdmetstikstof-enkalitrappen.Deproefwordtgevolgd
metbewaaronderzoek teLelystad.

GROENESAVOOIEKOOL
181. Gebruikswaarde-onderzoek savooiekool,zomer- enherfstteelt.

82.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Vooronderzoek naardegebruikswaarde vansavooie-koolrassenvoordeverse markt.Degebruikswaarde van de rassen is sterk afhankelijk van de vroegheid in relatie tot de kwaliteit. Ook de
vorstgevoeligheid van de rassen zal onderzocht worden. Het onderzoek vindt plaats op het
proefstationteLelystadenop het ROCte Zwaagdijk.
182. Bewaaronderzoek bijdeteeltvangroene savooie kool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaanzalwordenwatdeinvloedisvanverschillendetemperaturenondernulopdebewaarbaarheidendebewaarverliezen.Hiervoorzaldegroene savooie koolopverschillendetijdstippen uitde
bewaringwordengehaald.Indien mogelijk zalerookonderzoek plaatsvinden inCA-bewaring.Ook
zaldematevanafleveringvanhetproduktwordennagegaan.Hetonderzoekwordtvoortgezetin 1988.

RODEKOOL
183.Gebruikswaarde-onderzoek rode kool,teeltvoor deverse markt.

81.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Vooronderzoek naar de gebruikswaarde van rode-koolrassen voor deverse markt. Hetonderzoek
richtzichop de produktie van kolen met een gewichtvan circa 1kilo bij een hoog plantgetal.Het
onderzoek vindt plaats op het PAGV te Lelystad en op het ROC te Zwaagdijk. Bepalend voor de
gebruikswaarde vande rassen isdevroegheid inrelatietotde kwaliteitende uniformiteit.
184.N-bemestingbijde bewaarteelt vanrode kool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
De invloed op de produktie en de kwaliteit van de bewaar-rode kool wordt nagegaan vanN-giften
variërendvan0tot400kgN perha.Dezewordentoegediendalseeneenmaligegiftvoorhetplanten,
aldannietaangevuld meteengedeelde giftvan50kgNper ha.Ooktijdens de bewaringzullende
bewaarverliezen ende kwaliteitvande koolwordenbepaald.
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185.Gebruikswaarde-onderzoek aan rode koolvoor de lange bewaring.

81.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Hetonderzoekwordtafgesloten.In1988vindtdebeoordelingplaatsvandeoogstvanteeltjaar 1987.
186.Geleide bestrijdingvanrupsen enluizeninrode kool.
A.Ester
Inhetkadervanproject35.3.08zalin1988opnieuwinNoord-Hollandeenveldproefwordenuitgevoerd
metgeleidebestrijdingvanrupsenendemeligekoolluisinrodekool.Onderzochtwordtdenoodzaak
vande lagetolerantieniveaus voor rupsenop hetmomentvankoolvorming.
Zievolgnummer 291.

SPITSKOOL
187.Invloedteeltmethodeopdeopbrengst endebewaringvanspitskool.

nieuw, Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaanzalwordenviazaai-c.q.plantdatawatdeopbrengstendekwaliteitisindeherfstteelt.De
belangstelling in de praktijk gaat vooral uit naar de bewaarmogelijkheden van dit produkt. Via
oogsttijden enbewaarduren zalworden nagegaan of de bewaarverliezen tebeperkenzijnenofde
kwaliteitbehouden blijft.

SPRUITKOOL
188.Optimalisatie vanopkweek enteeltvanpaperpotplanten bij spruitkool.

83.4.05

C.P. deMoei, AP.Everaarts
In een veldproef zal het effect van verschillende plantgrootte, verkregen door o.a. variatie in
zaaitijdstip,plantdichtheid endoorwortelbaarvolume,vaninpaperpotopgekweekte spruitkoolplantenwordennagegaanopdevroegheid,opbrengst,sorteringenkwaliteit.Ookzaldeinvloedvanhet
aldannietaanwezigzijnvanhetpapierenomhulselwordenbestudeerd.
189.Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool.

nieuw,83.4.06

AP. Everaarts, C.P. deMoei
Voordeadvisering betreffendeteeltmaatregeleniseengoed inzicht inhetverloopvangroeien
ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In twee veldproeven, waarin
planttijdstip, ras en plantdichtheid worden gevarieerd, zal door periodieke waarnemingen
gedurende degroei inzichtworden verkregen in hetpatroon vangroei enontwikkeling van het
gewas.Metbehulpvandeverkregengegevenszalgetrachtwordeneensimulatiemodelvande
groei van het gewas op testellen.
190.Optimalisatie vanplanttijd enplantgetalvan latespruitkool.

Ens

P. Mantel
Inditonderzoekwordtnagegaanofdeproduktievanlatespruiten,rasRampart,verbeterdkanworden
doorvroegerteplantenendooreenhoger plantgetaltegebruiken.
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191. Bladvlekkenziekte inspruitkool.

34.3.05

R. Meier
Onderzoekwordtverrichtnaardeeffectiviteitvanfungicidenendemeestgunstigetoepassingstechniek,terbestrijdingvanMycosphaerellabladvlekkenziekte.Tevenswordtonderzochtofaandehand
vanrelatieve luchtvochtigheidsgegevens,gecombineerdmetdeinfectievoorwaardenvandeziekte,
voorspeldkanwordenwathetmeestgunstigebestrijdingstijdstip is.OokdebestrijdingvanAlternaria
wordt indeze proevenmeegenomen.
Proefplaatsen:Lelystad,Westmaas enKloosterburen.
192.Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit bij diverse
spruitkoolrassen.
83.2.51WS
H.P. Versluis
HeteffectvandedelingvandeN-giftopdeopbrengstenkwaliteitbijlatespruitkoolwordtinWestmaas
nader onderzocht. Ook in Meterik en Wijnandsrade wordt in 1988 een stikstofbemestingsproef
uitgevoerd.
193.Geleide bestrijding inspruitkool.

Meterik, Westmaas

F.M.L. Kanters,H.P. Versluis, A.Ester, L.M. Lumkes
Hetverrichtenvanwaarnemingeninhetgewasenhetaccepterenvanenigeschadeheefïgeleerddat
hetmogelijk ishetaantalbespuitingenterbestrijdingvaninsekteninspruitkoolteverminderen.Voor
verderetoetsingenintroductievanditgeleidebestrijdingssysteemwordenviaproeftuinMeterikinde
praktijkenkele proevenaangelegd.Spruitkool iseengewaswaarbijdespuitvloeistof moeilijk bijhet
produkt is te krijgen.Aangezien een goede spuittechniek eenvoorwaarde is voor het slagen van
geleide bestrijding, zullen in een proef in Westmaas beide aspecten, al dan niet gecombineerd
wordennagegaan.In1987wordtspeciaalaandachtgegevenaandebestrijdingvandelatekoolvlieg.
Zie project38.3.01,volgnummer 283enproject 35.3.06,volgnummer288.
194.Bestrijding madevande koolvlieg inspruitkool.

WS,FH

H.P.Versluis, H.W.G. Floot, A. Ester
In 1988zal het onderzoek naar verschillende toepassingsmethoden (behandeling opkweekplant,
plantvoetbehandeling metgranulaatenplantvoetbehandeling meteenvloeibareformulering)worden
voortgezet.Deproefwordtuitgevoerdmetmeerderemiddelenenconcentratiesvanmiddelen.Viade
plaatsingvaneilegvallenrondbloemkoolplantendieinhetgewasspruitkoolwordengeplant,worden
de vluchten en de populatiedichtheid van de koolvlieg gevolgd. Proefplaatsen: Westmaas en
Kloosterburen.
195.Opkweekmethoden vanspruitkool.

WS

H.P. Versluis
Deopkweek indekas(warm)enkoud(buiten)wordenvergelekenvoorteeltenmeteenoogstvanaf
medio november.
196.Gebruikswaarde-onderzoek bijspruitkool.
P. vanRijbroek(RIVRO), F.M.L. Kanters,H.P. Versluis, H.C.H. Pijnenburg, H.W.G. Floot, K.J. Wijnholds
Hetonderzoek omvatdegeheleteeltperiode enwordtuitgevoerdvoordemachinale pluk.Erzaleen
vooronderzoek uitgevoerdwordenteWestmaasenDronten(RIVRO).Hetvoortgezetonderzoekvindt
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plaatsteBreda,Meterik,Westmaas,Dronten(RIVRO)enKloosterburen.TeValthermondzullenalleen
middenlaterassenbeproefdworden.Zijzullengetestwordenophungeschiktheidvoorbewaringaan
destam.InWageningenvindtonderzoekplaatsnaardeschietgevoeligheidvanderasseninverband
metvervroeging vandeteelt.

WITTEKOOL
197.Bepalinggroeicurve bijsluitkool.

84.4.11

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Doordevraagnaarmogelijkhedenvoormindergebruikelijketeeltmethoden,zoalsnauweplantafstanden (kilo-kooltjes) en late planttijdstippen (nateelt), is het van belang te onderzoeken hoe de
gewasgroei gedurende hetseizoenverloopt. Ineenveldproef,waarinhetplanttijdstip enhetraszal
wordengevarieerd,zaldoorperiodieke oogsten(gewasanalyse) gedurende degroeidegroeicurve
wordengeconstrueerd.Omde relatietussen gewasontwikkeling enbewaarbaarheid vastte stellen
zaleengedeeltewordenbewaard.
198.DeinvloedvanVydate op degroei enopbrengst vansluitkool.

84.4.10

C.P. deMoei,G.J.M. Schroën
Inveldproeven zalde invloedworden nagegaanvanVydate op degroei enopbrengstvanDeense
witte bewaarkool op percelen die besmet zijn met biete- en/of koolcysteaaltjes bij verschillende
dichtheden.
199.Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoor zuurkool.

84.9.03

A.R. Biesheuvel
Vooronderzoeknaardegebruikswaardevanwittekoolvoordebereidingvanzuurkool.Hetonderzoek
vindtplaats op hetPAGVteLelystad.Degeschiktheidvanderassenvoor dezuurkoolbereiding zal
op hetSprenger Instituutonderzochtworden.
200.Optimalisatievanteelt,gewasbeschermingenbewaringvanwittekool.Zwaagdijk84.4.51 NH
G.J.M. Schroën
a.Bestrijdingvanbladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) bijwitte kool.
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en naar het meest gunstige toepassingstijdstip (afhankelijk vanluchtvochtigheid entemperatuur) terbestuderingvan bladvlekkenziekten. De kool zal ook worden bewaard om de nevenwerking van de veldbespuitingen op een
Botrytis-aantasting inde koelcel nate gaan.BijMycosphaerella-aantasting op hetveld gaan deze
plekken indebewaringovertotrotting door Botrytis.
b.Bestrijdingvantripsentervoorkomingvanroest inwitte kool.
Voortzettingvanhetonderzoeknaardeoorzakenvanhetoptredenvanintumescenties(roest)bijkool.
Uit de literatuur blijkt dat tripsen mogelijk de veroorzakers zijn. Via tellingen van tripsen en middelenonderzoek metspuitintervallenzalgetrachtwordendeoorzaak vanroestoptesporen.
c.Bestrijding vande madevande koolvlieg bijhetgebruikvankluitplantenvanwitte kool.
Indeze proefwordt plantvoetbehandeling vergeleken metrijenbehandeling en behandeling vande
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opkweekplanten.Deproefwordtuitgevoerdmetmeerderemiddelenenconcentratiesvanmiddelen.
Zieook project 35.3.06,volgnummer288.
d.Vergelijking koelhuisbewaring metCA-bewaringvanwitte kool.
Op de proeftuin in Zwaagdijk zullen beide koelsystemen met elkaar worden vergeleken. Na het
bewarenzalhetuitstallevenvandekoolvanbeidekoelsystemenwordennagegaan.Nadebewaring
metCAzullenwekelijks de bewaarverliezen endevitaliteitvande koolwordenbepaald gedurende
4à5weken.
e.Bestrijdingvan"rotstruiken"(Phytophthora porri).
Uitoriënterend onderzoek is gebleken dat met gewasbehandelingen toegepast voor de oogst het
optredenvanrotstruiken isteverminderen.Ditonderzoek wordt in 1986/1987voortgezet.
201. Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoor deverse markt.

84.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Hetonderzoekwordtafgesloten.In1988vindtalleennogdebewaringplaatsvaneenaantal rassen
vanteeltjaar 1987.
202. Gebruikswaarde-onderzoek witte kool, lange bewaarteelt.

84.9.06

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Vooronderzoeknaardegebruikswaardevanwitte-koolrassenvoordelangebewaring.Hetonderzoek
vindt plaats op het ROC te Zwaagdijk en op het PAGV te Lelystad.Vooral de produktiviteit en de
kwaliteit(o.a.kleur)vanderassen nabewaring bepaalt de gebruikswaarde.
203. Plantafstanden bijdeteeltvanwitte koolvoor de lange bewaring.

nieuw, Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Deteeltvanwittekoolheeftsteedsplaatsgevondenbijplantdichthedenvan30.000plantenperha. De
vraag naar wat kleinere kolen (2-3 kg per stuk) vraagt om aanpassingen van de plantafstanden.
Nagegaanzalwordenbijeenmeerenminderbladrijkraswatdeinvloedisvanplantafstanden opde
sortering, de opbrengst en de bewaarverliezen. Aan de hand van de schoningsverliezen kan de
benodigde arbeidwordenberekend.

BOL-,KNOL-ENWORTELGEWASSEN
KNOLSELDERIJ
204. Bestuderingvandeschietgevoeligheid van knolselderij.

62.4.05

M.H. Zwart-Roodzant, J.A. Schoneveld
Omhogeopbrengstentehalenwordtsteedsvroeger geplant.Daarbijneemthetrisicovanschieten
toe,zoalsin1984duidelijkwerd.Daarbijspelenookhetbewarenvanplantmateriaalendeplantleeftijd
eenrol.Inditprojectzalwordennagegaan hoede plantenmoetenwordenopgekweekt, (eventueel)
bewaardenuitgeplantomhetschietentevoorkomen.Voortzettingvanhetonderzoekin1987,waarbij
samengewerkt wordt methetCABO.
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205.Gebruikswaarde-onderzoek vanknolselderij.

62.9.02

J.de Kraker
Omtrent deverschillen inschietgevoeligheid tussen de rassen isvoldoende informatieverkregen,
zodat dit gedeelte als onderdeel van het totale gebruikswaarde-onderzoek bij knolselderij zonder
verdere veldproeven in 1988kanwordenafgesloten.
206.Bewaarbaarheid knolselderij.

nieuw,WS

H.P.Versluis
Tijdens debewaringvanknolselderijdoenzichveelproblemenmetrotvoor.Hierbijspeeltmetname
Sclerotiniaeenrol.Erzalnaarmogelijkhedentijdensdeteeltwordengezochtvooreengeleideaanpak
vanditprobleem.

KNOLVENKEL
207.N-bemesting bijdezomerteelt van knolvenkel.

nieuw, Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
OverdeN-bemesting bijknolvenkelisnogzeerweinigbekend.Viaverschillende N-giftentoegepast
alseenmalige gift,alofnietaangevuldmeteengedeelde gift,zalheteffectwordennagegaanopde
opbrengst, de sorteringen ende kwaliteit.
208.Bewaring knolvenkel.

Westmaas, Breda

C.A.E. Rijkers, H.C.H. Pijnenburg
Hetdoelvande proef isomvasttestellen hoe lang knolvenkel bewaard kanworden.De bewaring
wordtuitgevoerdineengewone koelingenineennatkoelsysteem.Dezeproefwordtuitgevoerdop
de proeftuinenWestmaas enBreda.
209.Onkruidbestrijding bijknolvenkel.
J.Jbnkers,H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën,P. Haghuis
Middelenwordengetoetstomwatmeergreeptekrijgenopdeonkruidbestrijding bijknolvenkel.Het
middelLinuronwordttoegepastvoorennahetuitplanten.Ookwordtonderzochtwatdeinvloedisvan
de hoeveelheid spuitvloeistof op de eventuele schade van het gewas. Zie ook project 36.3.07,
volgnummer300.
Proefplaatsen:Lelystad,Klazienaveen,Zwaagdijk, Breda.

KROOT
210.Bestudering vangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bijkroot.

57.4.02

M.H. Zwart-Roodzant, JA. Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden
nagegaan onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. Getracht zal
worden een groeimodel te formuleren, waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de
opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. Het onderzoek naar de standdichtheid van

56

boskrootzalwordenafgeslotenmeteenverslag.Deresultatenvandeandereproevenwordenin1988
nader geanalyseerd.In1988worden geenveldproeven uitgevoerd.
211.Testenvaneengeventileerde kuil (IBVL)voor het langbewarenvankroten.

57.6.03

M.H. Zwart-Roodzant, JA. Schoneveld
Het lang bewaren van kroten geschiedt momenteel in de Noordhollandse kuil (goedkoop, maar
arbeidsintensief)ofindemechanischekoeling(kapitaalsintensief).UitEngelsonderzoekblijktdathet
mogelijkisdebewaarkostenteverlagenmetbehulpvaneengeventileerdekuil.Nagegaanzalworden
ofdeIBVL-kuilzodanig geventileerdkanwordendatdekrotenlang(totmei-juni)goedblijven.

PEEN
212. Bepaling enverbeteringvandeveldopkomstvanpeen.

58.4.05

JA. Schoneveld, J.J. Neuvel
De variatie in veldopkomst bij peen is zeer groot. Erzijn geen kwantitatieve richtlijnen die op het
momentvanzaaiendebeslissingoverdestanddichtheid kunnenondersteunen.Nudeontwikkeling
gaatinderichtingvanhoogwaardigerzaadenmogelijkminderzaadverbruik, iskennisgewenstover
de samenhang tussen de gebruikte hoeveelheid zaaizaad en de veldopkomst, met daarbij de
omgevingsfactoren.In1988zal,inveldproevenoplichtezavel,deinvloedvaneenaantalvariabelen
onderzocht worden. Daarbij wordt tevens nagegaan hoe de relatie is tussen veldopkomst en
sorteringsverhouding inverband metproject58.4.04.
213. Invloed van zaaitijd, zaadhoeveelheden en -verdeling op opbrengst, sortering- en
kwaliteitsverloop bijpeen.
58.4.04
JA. Schoneveld, M.H. Zwart-Roodzant
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en de
sorteringonderinvloedvanverschilingroeiduur,groeisnelheidenstanddichtheidbijalletypenpeen.
Getrachtzalwordeneengroeimodelteformulerenwaarbijonderverschillendegroeiomstandigheden
deopbrengst ensorteringvoorspeld kunnenworden.Opdezewijze kanwordenvoorkomendater
steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij zich wijzigende omstandigheden,
zoals andere teeltgebieden,prijsveranderingen vande sorteringen,nieuwerassen.
In1988zullenveldproevenwordenuitgevoerdinLelystadenophetROCDeWaag.Hetonderdeelvan
hetproject betreffende "vervroegingvanwaspeenvoordeindustrie"zalin 1988wordenafgesloten.
214.Vergelijkenvandekwaliteitvanfijnepeenbijbewaringophetveldofindenattekoeling.58.6.06
JA. Schoneveld, A.Embrechts (SI), F.L.M. Kanters
Dekwaliteitvanpeengaatindeloopvanhetseizoenachteruit.Inditonderzoekzalnagegaanworden
of dit door middel van een andere bewaarmethode verholpen kan worden. De peen van het type
Amsterdamse bakzalperiodiek wordengeoogst, ingezetenbeoordeeld,waarbijenkele rassenen
welofnietspoelenwordenbetrokken.Deopdezewijzebewaardepeenwordtvergelekenmetophet
veldonderstrobewaardepeen.InMeterikzullenzesrassen(B-peen)bewaardineenkoelcelworden
vergeleken metdebewaring op hetveldonder stroenplasticfolie.
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215.Voorkomenvangeelloof inbospeen.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Omhetoptredenvangeelloof inbospeentevoorkomen,wordeninBredabespuitingen uitgevoerd
metstikstof,magnesium enmangaan.
216.Invloedvanhetvochtregimeop hetoptredenvanschurft inpeen.

58.3.07

JA. Schoneveld
In1986tradveelschurftopindepeen.Ineenpottenproef zalwordengetrachthetverschijnselopte
roependoorverschillendevochtregimesaantehouden,verdeeldindetijd.Hopelijkkanopgrondvan
deresultateneenbeterberegeningsadvies wordengebaseerd.
217.Bestuderingvanhetverschijnsel cavity spot bij peen.

32.3.06

Th. Huiskamp
Hoewel de oorzaak van cavity spot nu grotendeels bekend is, is er nog geen oplossing voor de
praktijkproblemen voorhanden.Tezamen metandere onderzoekinstellingen (IPO, PDen LUW)zal
bekekenwordenwelke kanthetonderzoekopmoet.
218. Effecten vanteeltfrequentie bijpeen.

28.4.08

Th. Huiskamp
Hetonderzoek op deproefboerderij DeWaagteCreil,waarin gekekenwordtnaar degevolgenvan
frequentepeenteeltopopbrengstenkwaliteit,zalin1988wordenafgesloten.Behalveopbrengst-en
kwaliteitsbepalingen aande peenzullenafsluitende bepalingen aande bodemverrichtworden.
Zievolgnummer303.
219.Vervroeging vanteeltvanbospeen.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
InderegioHeemskerkzaldebedekkingsproef metenkelendubbelfolieopbospeenin1988worden
voortgezet.
220. Bestrijding vanrottijdens de bewaringvanwinterpeen.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelen en doseringen, toegepast via bespuitingen, worden ingezet om rotting door Botrytis,
Rhizoctonia enSclerotinia tijdens de bewaringtevoorkomen.
221. Bestrijding vande madevandewortelvliegviazaadcoating.
A.Ester
Op de proefboerderij 't Kompas zal in Drenthe een proef worden uitgevoerd waarin verschillende
insekticidenzullenwordengetoetst,toegepastalszaadcoating.Dezelfdeproefwordtookuitgevoerd
inSambeek.OokinEngeland(Wellesbourne)wordtin1988deproefopdezelfdewijzeuitgevoerd. In
de proef zijn tevens rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden opgenomen om op deze wijze een
variatie tekrijgen inhoeveelheid middel datperstrekkende meterwordt gebruikt.
Zieproject35.3.07,volgnummer290.
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222. Bestrijdingvande made vandewortelvlieg inwinterpeen.
A. Ester, G.J.M. Schroën,H.G.H. Pijnenburg
InproeventeOpperdoes (Zwaagdijk)enBredazullenverschillende insekticidenwordengetoetstop
hun effectiviteit bij de bestrijding van de wortelvlieg als gewasbehandeling. In de proef zijn
bespuitingstijdstippen enverschilleninconcentratiesvandemiddelenaangehouden.Viaplakvallen
wordt de populatiedichtheid van de wortelvlieg gevolgd. Van de peen worden na de oogst
residu-bepalingen verricht.
Zieook project 35.3.07,volgnummer290.
223. Onkruidbestrijding bijdeteeltvanwinterpeen.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelenonderzoekterbestrijdingvanmoeilijkeonkruiden(onder andere kruiskruid) bijdeteeltvan
winterpeen. De invloed zal worden nagegaan van gesplitste toepassingen van herbiciden op de
onkruidbestrijdingendeeventueleschadeophetgewas.Hetonderzoekwordtin1988voortgezetmet
o.a.heteffectopdeopbrengstendesorteringdoorhettoevoegenvanolieendoorcombinatiesvan
middelen.
224. Invloedvan pHop groei enkwaliteitvanwaspeen.

VP

P.M.T.M. Geelen
OphetpH-trappenproefveldvanhet1RS op hetROCVredepeelwordtin 1988waspeen geteeld.Zo
mogelijk worden hierinwaarnemingengedaan.
225.Zaaidichtheid inrelatietot hetoogsttijdstip bijwaspeenteelt opveenkoloniale grond.

VM

K.J. Wijnholds
Deindrukbestaatdatdeveldopkomstvanpeenopdeveenkolonialegrondzodaniggoedis,datmet
minderzaadkanwordenvolstaan.Indeproefzullenevenalsvoorgaandetweejaardeobjecten8,12,
16en20kgzaaizaad per hametelkaarwordenvergeleken.
226.Gebruikswaarde-onderzoek bijbospeen.
P.van Rijbroek(RIVRO), H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën,F.M.LKanters
Ervindt voortgezet onderzoek plaats aan de bedekte vroege teelt te Breda, Meterik, Heemskerk
(Zwaagdijk).
227.Gebruikswaarde-onderzoek bijwaspeen.
P.van Rijbroek(RIVRO), P. Mantej C.A.E. Rijkers
Ervindtvoortgezetonderzoekplaatsaandenormaleteeltvoordeversemarktbijeenstanddichtheid
van 150-200wortels/m2.Proefplaatsen:Wageningen (RIVRO),Ens,Westmaas.
228. Gebruikswaarde-onderzoek bijwaspeen.
P.vanRijbroek(RIVRO), P. Mantel
Onderzoeknaarderelatietussendestanddichtheidendiversekwaliteitskenmerkenwaardoorerover
eenbrederstanddichtheidstraject overdegebruikswaardevanderasseneenuitspraakgedaankan
worden. Hetonderzoek vindt plaatsteWageningen (RIVRO)enEns.

59

SCHORSENEREN
229. Bestudering vangroei-,sorterings- enkwaliteitsverloop bijschorseneren.

59.4.01

JA. Schoneveld, M.H. Zwart-Roodzant, P. Mantel
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en de
sorteringonder invloedvangroeiduur, groeisnelheid enstanddichtheid.In1988zalop de proeftuin
Ens een standdichtheidsproef worden aangelegd, waarbij periodiek de loofontwikkeling wordt
nagegaan en periodiek wordt geoogst, gesorteerd en beoordeeld. Dit zal ook geschieden bij de
beregeningsproef op hetROC"Vredepeel".Zie project 23.8.03,volgnummer266.
230. Beregening inschorseneren.
WA. Dekkers,P.MJ.M.Geelen
Ineenproefmetverschillendeberegeningsregimeswordtheteffectvanberegeningopopbrengsten
kwaliteitvanschorseneren bestudeerd.Deproefwordt uitgevoerdop proefboerderijVredepeel.
Zieook project 23.8.03,volgnummer266.
231. Rhizoctoniabestrijding inschorseneren.

VP

P.M.T.M. Geelen
BestrijdingvanRhizoctonia ismoeilijk.Viaeenmodelproef metbesmette enniet-besmettegrondin
pvc-buiten wordt getracht meer inzicht te krijgen in het optreden van deze ziekte. Objecten:
N-bemesting, aandrukkenvandevochtige grondenMoncereen-toepassing.

UIEN
232. Bestudering vanhet groeiverloop vanzaaiuien.

65.4.03

C.L.M, de Visser, D.Hooghiemstra,C.deGeus
Op het PAGVinLelystad en op de ROC's Rusthoeve en Feddemaheerd zal in 1988een veldproef
worden uitgevoerd om het groeiverloop van zaaiuien tevolgen envast te leggen. De proef is een
voortzettingvandeproefdiein1987opgenoemde plaatsenisuitgevoerdmethetzelfde doel.Ookin
1988zullenvierverschillende zaaidataendrieverschillende plantdichthedenwordenbekeken.
Opbasisvandezeproevenzaluiteindelijkeengroeisimulatiemodelvoorzaaiuienontwikkeldworden,
waarbijvoldoendewater-enmineralenvoorzieninguitgangspuntis.Voorhetmodelzijnrelatiesnodig
tussen de klimaatfactoren, temperatuur en licht enerzijds, en fysiologie (bolvorming, afrijping) en
opbrengstvanuienanderzijds.Hetmodelmoetdezerelatiesbevattenvoorverschillendezaaidataen
plantdichtheden,omdatdezefactoreneengroteinvloedhebbenopdefysiologievandeui.Omdeze
relaties te vinden, zullen via tussentijdse oogsten het groeiverloop, de drogestofproduktie en
-verdeling endeontwikkelingsstadia bijdeverschillende objecten gevolgdworden.
233. Bestrijding vanziekten enplagen inzaai- enplantuien.

65.3.04

C.L.M, de Visser, C.deGeus, D. Hooghiemstra
a.Geleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte.
Een Amerikaans adviesmodel dat gebaseerd is op weersgegevens zal getest worden onder
NederlandseomstandighedenineenveldproefophetPAGVteLelystad.Hetmodelwordtvergeleken
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meteenonbehandeldobjecteneenobjectwaarbijdebespuitingenstartenophetmomentdatdeuien
elkaar tussen derijenrakenenvervolgens wekelijks worden uitgevoerd.
Bladnatperiode, relatieve luchtvochtigheid entemperatuurzulleninhetgewasgemetenwordenmet
behulpvaneenbladnatmetereneenthermohygrograaf.
b.Bestrijding vankoproten bladvlekkenziekte.
Inveldproeven op de ROC's te Colijnsplaat, Wieringerwerf en Biddinghuizen/Creil zal een aantal
middelen en doseringen van middelen onderzocht worden op hun effect op bladvlekkenziekte en
koprot,zoalszichdatindebewaringopenbaart.Resultatenvanditonderzoek kunnenvannutzijnbij
eensysteemvoor geleide bestrijdingvanbladvlekkenziekte (effectievere middelen).
c. Bestrijdingvanthrips.
Thripsheeftindepraktijkinsommigegevallenproblemenveroorzaakt,omdatuitgevoerdebespuitingen onvoldoende effect hadden. In eerste instantie zal getracht worden vanuit de kennis over de
epidemiologievandethripsdeoorzaakvandezeproblementeformuleren.Wanneerin1988blijktdat
het weer gunstig is/wordt voor thrips, zal indien mogelijk een veldproef worden aangelegd om
dergelijke formuleringen tetoetsen.
234. Beïnvloeding van drogestofgehalte, bewaarbaarheid en opbrengstniveau van uien door
teeltmethoden.
65.4.06
C.L.M, de Visser, D.Hooghiemstra,C.deGeus
Eenstructureleafzetvanuienvoorindustriëleverwerkingwordtalsmogelijkheidgezienomhetareaal
uiente stabiliseren of uitte breiden. Een dergelijk streven moet gezien worden in het licht van de
bouwplanproblematiek. Om een dergelijke structurele afzet te realiseren, moeten de uien aan
bepaaldeeisenvoldoen,zoalseenhoogdrogestofgehalte,eengoedebewaarbaarheideneenronde
vorm.OphetPAGVte Lelystadenop hetROCRusthoevezalinveldproeven onderzochtwordenin
hoeverre uitgerijpte tweedejaars plantuien aan deze eisen kunnen voldoen. Daartoe worden
tweedejaars plantuien vergeleken met zaaiuien. Omdat bij deze vergelijking het gevaar voor
verstrengeling met raseffecten aanwezig is, zal zowel een plantui- als een zaaiuiras in de proef
opgenomenworden.
235.Onkruidbestrijding inuien.

65.3.05

C.deGeus, D. Hooghiemstra
OpdeROC'sProf.dr.vanBemmelenhoeveendeRusthoevezullenenkele onkruidbestrijdingsproeveninzaaiuienwordenaangelegd.Hetdoelhiervanishetbestrijdenvanonkruidineenjonguigewas.
Indeze proevenzaleenaantal middelen enmengsels vanmiddelen op diverse tijdstippen worden
aangewend. Bijditonderzoek wordt getracht hetonkruid op zodanige wijze te bestrijden dat geen
gewasbeschadiging optreedt en dat het onkruid met zo weinig mogelijk middel kan worden
bestreden.Intweedejaars plantuien moet inverbandmethetmeeruitlatengroeienvande uieneen
oplossingwordengevonden omhetgewas langervrijvanonkruidtehouden.
236.Onderzoek naar ventilatieregiems, ventilatiecapaciteiten en automatische besturing van
bewaaromstandigheden bijzaaiuien.
65.6.07
D. Hooghiemstra
IndeuienbewaarplaatsenvandeSNUiFzullenvijf bewaarmethoden metelkaarwordenvergeleken.
Hetdoelvanditonderzoek isomnategaanwatdebestedroogtemperatuurisomvrijgroeneuiente
drogen,welkeventilatiecapaciteit nodigisvooreenoptimaledrogingenbewaringenopwelkewijze
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eenvolautomatischebesturingvantemperatuurenluchtvochtigheidbijdebewaringvanuienmogelijk
is.
237.Tarrering en kwaliteitvaststelling van partijen uien, bij levering af land en uit de bewaring.
65.7.08
D. Hooghiemstra
Omeenbeterinzichttekrijgenindetarrapercentages ende kwaliteitvandeuienwordenbijdeoogst
monsters verzameld. In totaal worden van 80 partijen uien, afkomstig uit diverse teeltgebieden,
monsters verzameld. Bij opslag worden de monsters eerst kunstmatig gedroogd. Hiervan worden
tweemonstersdirectgetarreerdvoordevaststellingvandekwaliteitkortnadeoogst.Deanderetwee
monsterswordenvanuitde bewaring mediofebruari getarreerdomdekwaliteituitdebewaringvast
testellen.Metditonderzoekwordtgetrachteenmethodeteontwikkelenvooruitbetalingnaarkwaliteit.
238.Watervoorziening inrelatietot gewasproduktie enverdamping bij uien.

23.8.05

W.A. Dekkers
Het effect van beregening op de opbrengst en kwaliteit van uien in relatie tot beregeningstijdstip,
-hoeveelheid enstikstofvoorziening wordt bestudeerd ineenveldproef teLelystad.
239. N-bemesting bijzaaiuien op lichtezavelgronden.

65.2.51 BEM/WG

K.Hindriks, A.H.J. Rops
Devoortzetting vanhetonderzoek op DeWaag enProf.dr.van Bemmelenhoeve zal gericht zijnop
enkele gedeelde giften die reeds éénjaar in het onderzoek zijn opgenomen.Tevens zal worden
nagegaan of een aanvullende P-bemesting de opbrengst c.q. kwaliteit beïnvloedt. Het geheel zal
wordenondersteund metbodem-N-monsters bijdeaanwendingstijdstippen vande kunstmest.
240.Verbetering vande kwaliteit vanzaaiuien.

BEM

K. Hindriks
Vergelijking van enkele teeltmethoden (voorvrucht, bemesting,onkruidbestrijding) gericht opmaximalekwaliteittenopzichtevandegangbareteeltwijze.Watkostbijdehuidigekenniskwaliteitsgerichte
teelttenopzichtevandeopbrengstgerichte teelt.
241. Breken korstvorming bijzaaiuien.

nieuw, FH,WR,BEM

H.W.G. Floot, P.M.T.M. Geelen, K. Hindriks
Op zavelgronden kan door slemp zodanige korstvorming optreden, dat in sommige jaren opkomstproblemen bijzaaiuienoptreden.Bijbietenisgeblekendathettijdigbrekenvandekorstopde
rijenopkomstproblemen kanbeperken.Hetisdebedoeling dat,wanneer korstvormingoptreedt,de
IRS-machinemetdiversetypenwieltjes wordt ingezet.
242.Vergelijkingvanoogst- enbewaarmethoden bijuien.

KL

A.H.J. Hops
Devergelijkingvanvieroogst- enbewaarsystemen metuienzalwordenvoortgezet. Dekwalitatieve
resultaten van deze demonstratieve vergelijking uit oogstjaar 1987 zullen in het voorjaar van 1988
tijdensenkeleopendagenaanbelangstellenden getoondworden.Deuitvoeringvanditvergelijkend
onderzoek vindt plaats insamenwerking methet IBVLenSNUiF.
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243.Gebruikswaarde-onderzoek uien.

SNUiFenRIVRO

H. Peeters
Op de RIVRO proefboerderij in Dronten en bij eenteler in Kats wordt in 1988het gebruikswaardeonderzoekzaaiuienuitgevoerd.Hetbetreftvooronderzoekvannieuwerassenenverderebeproeving
vanaanbevolen rassenvanzoweluienbedoeldvoor directeafzetalsvoorbewaring.
OpderegionaleproefboerderijenteWijnandsradeenKloosterburenwordteenbeperkterassenproef
zaaiuienuitgevoerd.
OphetproefveldteKatswordenin1988eerstejaarsplantuienopgekweektvanrassendiein1989als
tweedejaars plantui beproefdzullenworden.

GROENGEOOGSTE PEULVRUCHTEN
DOPERWTEN
244.Onkruidbestrijding erwten.
Zie volgnummer 71, PAGV/PD-serieproef.

STAMSLABONEN
245. Opsporen van factoren die de kwaliteitsachteruitgang van slaboon in de na-oogstfase
beïnvloeden.
nieuw,89.7.09
J.deKraker, J.J.Neuvel, H.P. Versluis, A. Embrechts
Zoekendnaarmogelijkhedenomdekwaliteitvanslabonenindena-oogstfaseminimaaleenweekte
behouden,zalonderverschillendeweersomstandigheden(nattegenoverdroogenwarm)machinaal
enhandmatigwordengeplukt,waarnawelennietwordtgewassen.Dezebonenzullenbijhogeenlage
temperatuur enbijhoge enlage luchtvochtigheid worden bewaard.Zo mogelijk zaltevens vacuum
koelenwordentoegepast. Diverse rassenzullenopgevoeligheidvoorverkleuringworden getoetst.
246.Gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen.

89.9.04

J.deKraker, H.P. Versluis
a. Vooronderzoekaannieuwerassenineenvroege,normaleenlateteeltophetPAGVwaarbijalleen
visueelwordtbeoordeeld.
b. Opnamevanbelangrijke rassen ineenzaaitijdenproef op hetPAGV.
c. Voortgezet onderzoek metvoor de industrie inaanmerking komende rassen,waarbij periodiek
machinaal wordt geplukt en tevens het produkt wordt verwerkt tot gesteriliseerde conserven
(Valthermond).
d. Voortgezetonderzoek metvoordeversemarktinaanmerkingkomenderassen,waarbijperiodiek
machinaalwordtgepluktentevenshetproduktwordtopgeslagenterbepalingvandebewaarkwaliteit(PAGV,Westmaas).
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247.Vocht- enstikstofvoorziening bijstamslaboon.

89.2.08

J.J. Neuvel
Deindrukbestaatdatdooreenjuistevocht-enstikstofvoorziening deopbrengstvanstamslabonen
verhoogdkanworden.Bovendienzoudoorhetverkrijgenvaneenlangergewas,metnameopzware
gronden, het oogstverlies kunnen worden beperkt. In 1988 zullen evenals in 1987veldproeven in
LelystadenNieuwBeertawordenaangelegd.Bovendienzalonderzoekindekaswordenuitgevoerd.
248.Onkruidbestrijding bijstamslabonen.
J.Jonkers,H.C.H. Pijnenburg, K.J. Wijnholds
Onderzoek waarbij middelen, middelencombinaties en eventueel gesplitste toepassingen zullen
wordenbeproefd.
Zieook project 36.3.06,volgnummer299.
Inhet kader van project 17.5.01wordt ook onderzoek uitgevoerd in Lelystad met mechanische en
thermischebestrijding.

TUINBONEN
249. Beregening vanlaat gezaaide tuinbonen.

88.1.06

J.J. Neuvel
Op de regionale proefboerderij teVredepeel zal de beregeningsproef met het ras Minica worden
voortgezet. Afhankelijk van de natuurlijke neerslag zal bij begin bloei en inde periode na de bloei
wordenberegend.
Op het PAGV in Lelystad zal een soortgelijke proef worden uitgevoerd met de rassen Métissa en
Minica.Deze proefwordteveneens eindmeigezaaid.
250.Gebruikswaarde-onderzoektuinboon.

88.9.03

J.deKraker, H.P. Versluis
Geletopdeontwikkelingeninhetrassensortiment,zowelinaanbodvannieuwerassenalsindevraag
naar rassen met eenfijnere sortering met behoud van produktie envoldoende stevigheid van het
gewas inverband metmachinale oogst,zalhetgebruikswaarde-onderzoek wordenvoortgezet.
Denormaleenlateteeltnemeninde praktijkelkongeveerdehelftvanhetareaalvoorhunrekening.
Daaromzaleenproefzovroeg mogelijk inmaartenvervolgens rond22meiwordengezaaid.Beide
proeven zullen in het traject van Tm 115 tot 160 op drie tijdstippen worden geoogst, waarbij de
opbrengst, hardheidensorteringzullenwordenbepaald (Westmaas,PAGV).

GROENTEGEWASSEN -ALGEMEEN
251. Verbeteringvandeveldopkomstvannormaal,omhuldengecoatzaadbijgroentegewassen.
99.4.10
J.J. Neuvel
Inhetkadervanditprojectwordenontwikkelingenindepraktijkgevolgd.Hetonderzoekdatdientom
develdopkomstteverbeterenwordtgecoördineerd.Erwordtdeelgenomenaanonderzoekprojecten

64

bijwitlof(project73.4.09,volgnummer 145),bijpeen(project58.4.05,volgnummer212)enpeenvliegbestrijding (project 35.3.07,volgnummer290).
252. Invloed van vlakveldsfolie/agryl op de vervroeging, opbrengst en kwaliteit van groentegewassen,
nieuw,99.4.11
J.T.K. Poll, F.H.M. Kanters,C.A.E. Rijkers, P. Haghuis
Metditprojectzalgetrachtwordeneenbeterinzichttekrijgeninklimaatsinvloeden onder bedekking
op een aantal groentegewassen. Temperatuur, straling en andere gegevens zullen worden vastgelegd. Op gezette tijden zalworden geoogst. Voor 1988zijn proeven met knolvenkel gepland op
ROCWestmaas,MeterikenKlazienaveen.Bijdeoogstzalvooral naardekwaliteitenvroegheidvan
hetgewas gekekenworden.
253.Gebruikswaarde vanlage plastic tunnels.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Onderzoek naarverschillende plasticsoorten op de lage tunneltervervroeging vandiversegroentegewassen.Ookwordtonderzochtofvoor plantopkweek deplasticfoliegeperforeerd moetzijnen
welke breedtevanperforatie dangewenst isbijgebruikvandelagetunnel.

BODEM ENMECHANISATIE
Afgesloten projecten:
* Mechanisatiesystemen gericht op de instandhouding van een optimale bodemconditie, afgestemd op de bedrijfsgrootte indeakkerbouw enindevollegrondsgroenteteelt (L.M.Lumkes,
A.L.Smit).
17.1.02
Lopendeennieuweprojecten:
254.Ontwikkelingvaneenadviesmodelvoor bodemgebruik.

20.0.03

WA.Dekkers
InsamenwerkingmetSTIBOKAenICWgaatgewerktwordenaaneenmodeldatgebruiktkanworden
vooreenadviesoverdegeschiktheidvaneengrondvooreenbepaaldgewas.Deeersteontwikkeling
vanditmodelzalworden uitgevoerdmetgegevens uithetverleden.
255. Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en kleiplaatgronden op
vochtvoorziening, beworteling enproduktie vanlandbouwgewassen.
21.1.51WS/RH
J.Alblas,H.P. Versluis, J.G.N. Wander
De proefvelden teWestmaas, Colijnsplaat (RH500) enWerkendam zijn afgesloten. Het proefveld
Bruinisse is slapende, terwijl de vergelijking spitten en ploegen te Colijnsplaat wordt gevolgd.De
afgesloten proevenworden in1988verslagen (samenwerking metRegio's,Stiboka, ICWenIMAG).
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256.vervalt.
257. Derelatietussen wieldruk, bodemdichtheid enplantengroei.

17.1.04

J.Alblas,LM. Lumkes, H. Preuter
Detoenamevandegrootte enhetgewichtvanwerktuigenentransportmiddelen heeftgeleidtoteen
achteruitgang van de bodemstructuur. In dit project wordt (met IMAG, Stiboka, ICW, IB en LU)
nagegaan of de achteruitgang istevoorkomen door aanpassingen vandewieluitrustingen.
258.Verbeteringvandeveldopkomstmetgrondbindende engrondbedekkende middelen.99.4.06
J.J.Neuvel, J.Alblas,J.J. Tick
Hetonderzoek metdiverse middelen die de nadeligewerkingvanslemp zouden kunnenopheffen,
wordt in 1987voortgezet. DewerkingvanSoiltex,Agrofix,Aerosil enCurasolzalworden nagegaan
bijwitlof enpeen inveldproeven.Ookvindt onderzoek inde kas plaats.
259.Vergelijkingvanbedrijfssystementenaanzienvandefysische bodemvruchtbaarheid,nieuw,
10.1.03
J.Alblas,LM. Lumkes,P.H.M. Dekker
Omdetoenemendemechanisatievooro.a.degrondbewerkingtekunnenbegeleiden,iserbehoefte
aankennisvandegrondwaaropvollegrondsgroentegewassenwordengeteeldenwaaraanfrequent
organische stof wordt toegevoegd. Ditjaarwordt benut om uitgangsniveaus te maken waarop het
onderzoek metingangvan 1989wordt uitgevoerd (samenwerking metStiboka).
260.Effectvan beworteling op het instand houden vande structuur vandeondergrond.21.4.02
J.Alblas,H.M.G. vanderWerf
Dezwaremechanisatieleidttotdichterwordenvandeondergrond.Nugeblekenisdathetlosmaken
vandichte ondergronden slechts tijdelijk effect heeft bijgelijkblijvende mechanisatie, richtdevraag
zichopdebijdragediegewassenkunnenleverenbijhetinstandhoudenvanlosgemaaktegrond.Op
eenlosgemaakte enkeerdgrond teWesterhovenwordt eenvijftal (voeder)gewassen geteeld.Inhet
voorjaarvan1990zaleendrietaldichthedenwordenaangebracht,waarnamaïsalstoetsgewaswordt
verbouwd.
261. Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de NOP op de
waterhuishouding, de beworteling ende produktievan landbouwgewassen.
21.1.52WG
A.H.J. Rops
InsamenwerkingmethetPAGV,ICW,StibokaenIMAGisinhetnajaarvan1984eenproef aangelegd
waarinwordtnagegaan:
— heteffectvanlosmaken/breken vandeondergrond (4objecten);
— heteffectvantussendrainage op deontwatering (4en8mdrainafstand);
— degroei enopbrengstvorming vandegewassen.
Nade gewassen suikerbieten, tulpen en uien in respectievelijk 1985, 1986en 1987zullen in 1988
pootaardappelen op dit perceel verbouwd worden. Indit gewas zullen naast het groeiverloop, de
beworteling endegrondwaterstanden wordengevolgd.
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262.Afstemming zaaibedbereiding op de hoofdgrondbewerking op dalgrond.

VM 17.5.50

K.J.Wijnholds, LM.Lumkes
Bij het in het voorjaar ploegen van zand- en dalgrond wordt vaak gebruik gemaakt van een
vorenpakker. Devraagisofvooralvoordefijnerezadendestandaarddubbelevorenpakkerdejuiste
isinverbandmethetgewenstezaaibed,opkomstzekerheid enopkomstregelmaat. Daaromworden
enkele vorenpakkers en vorenpakkercombinaties vergeleken na ploegen en gedeeltelijk ook in
combinatie meteenbewerking meteen vastetandcultivator.
263. Drempelwaarden bewerkbaarheid.

KL,WG

A.H.J. Ropsi.s.m. Stiboka
Meegewerkt wordt aaneenStiboka-onderzoek overde drukhoogte vanhetbodemvocht(drempelwaarde),waarbijverschillendegrondenbijeenbepaaldeontwateringssituatie bewerkbaarzijn.Door
de proefboerderij wordt inhetvoorjaar op enkele percelen regelmatig beoordeeld of eenzaaibedbereidingzoukunnenwordenuitgevoerd.
264. Het lichter makenvandezware kleibouwvoor.

nieuw, KL

A.H.J. Ropsi.s.m. StibokaenPAGV
OpdezwarekleigrondenindeIJsselmeerpolders(circa55%afslibbaar)kanmiddelseenbewerking
moeilijk de vereiste verkruimeling worden verkregen die voor de teelt van bepaalde gewassen
gewenst is.Verder is door de zwaarte van de grond het aantal tetelen gewassen beperkt. Omde
mogelijkheden voor dittype grond te vergroten,is in 1987een proef op De Kandelaar aangelegd
waarbijdoor middelvanmengploegeneenbouwvoorzalwordengerealiseerd metcirca20en35%
afslibbare delen en een humusgehalte van circa 5%. Een vooronderzoek van Stiboka heeft
aangetoond dathetaanwezige profiel hiervoor geschiktis.
Na de uitvoering van de grondwerkzaamheden zullen enkele bouwplannen met intensievere en
minderintensievegewassenoverdeobjectenwordenaangelegd.
265. Gebruik steunrol bijondiepe zaaibedbereiding.

nieuw,RH

J.G.N. Wander
Erwordtsteedsmeergetrachtdevoorjaarsgrondbewerking inéénwerkganguittevoeren.Voorfijne
zadenalsbietenenuienvraagtditeenexactediepteregeling,eengoedeverkruimelingeneenrustige
loopvandemachine.Enkelenieuwetypeneggen(Cappon,Steketee)kunnenwordenuitgevoerdmet
verschillende steunrollen aan de voorzijde. Het betreft dan de normale spijlenrol, de rol met
getordeerde platen(Franserol)ofdeflexi-coilspiraalrol.Indepraktijkoordeelt menergverschillend
overdezetypen.Eristeweinigbekendoverdeverschilleninwerking,watbetreftverkruimeling,rustige
gang endiepteregeling.

BEREGENING
266.Ontwikkeling entoetsingvaneenadviesmodel voor beregeningvangewassen.

23.8.03

W.A. Dekkers
Swatre,eenmodelwaarmeeookonderpraktijkomstandigheden mogelijk hettijdstipvanberegening
kanwordenvoorspeld,zalindepraktijkwordengetoetstmetbehulpvaneendrietalproeven(Lelystad,
Vredepeel en Rusthoeve). Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het ICWen de regionale
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proefbedrijven. In het kader van dit project wordt een prototype ontwikkeld van een programma
waarmee door eentelerzelf istewerken.
Hetonderzoekiserookopgerichtdemodeladviseringzodanigaantepassendatdekwaliteitvanhet
geoogste produkt enhetmilieuinhetadvies wordenverdisconteerd.
*
*
*
*

Beregening bijzaaiuien:zie project 23.8.05,volgnummer 238.
Beregening bijtuin- enveldbonen:zie project 88.1.06,volgnummer249.
Beregening bijstamslabonen:zieproject 89.2.08,volgnummer247.
Beregening bijschorseneren:zieprojectVredepeel,volgnummer230.

ANORGANISCHE BEMESTING
267.Deopzet vaneenstikstofadviesmodelvoor wintertarwe.

41.2.08

W. Stol
Hetonderzoek wordtvoortgezet inproject 41.7.11,volgnummer 54enproject03.8.02,volgnummer
328.
268.Onderzoek naardeinvloedvanhetstikstofgehalte vandegrondendestikstofbemesting op
het nitraatgehalte endeopbrengst vangroentegewassen.
25.7.05
H.H.H. Titulaer
Het veldonderzoek is afgesloten. Afhankelijk van de ontwikkelingen ten gevolge van de nieuwe
normstelling voor het nitraatgehalte in groentegewassen dit najaar, zal worden overwogen of
voortzettingvanveldonderzoeknoodzakelijkis.Hetmerendeelvandetijdzalbesteedwordenaande
verslagleggingvanveldonderzoek bijdegewassensla,spinazie,andijvie,winterpeen,ijsslaenwitte
kool, mogelijk insamenwerking metdeTUHannover (prof.Schenk).
269. Bemestingvanvollegrondsgroenten.

25.2.07

H.H.H. Titulaer
Het fertigatie-onderzoek zal op praktijkschaal worden voortgezet. Daarnaast zal veel aandacht
worden besteed aan de druppelfertigatie bij augurken. Erkomen twee uitgebreide proeven op de
ROC's Meterikse Veld en Breda, met daarnaast een praktijkproef bijtuinder Goorts teVeghel.Het
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. Slangen (LUW) en ing. Glas (DSM Agr.
Specialities).InLelystadwordendemogelijkhedenvoordruppelfertigatie bijbloemkool onderzocht.
Samen met het IB en het CAD-BWB-AT wordt verder gewerkt aan het opstellen van het PKbemestingsadviesvoordevollegrondsgroenteteelt. Hetstikstofbemestingsadviesvoorvollegrondsgroenten zal worden uitgebreid. Waar mogelijk zullen de monsters die beschikbaar komen bij de
groeicurvebepalingenwordengeanalyseerdomeenbeterinzichttekrijgeninhetopnamepatroonvan
degewassen.
270.pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden vandegrond. 25.2.52WR
P.M.T.M. GeeIen
Dooraanlegvandezeproefzalwordengeprobeerdaanwijzingentekrijgenoverdejuistheidvanhet
huidige kali- en pH-advies bij een bouwplan vanwintertarwe, wintergerst, aardappelen en suikerbieten.Onderzoek insamenwerking methetIB.Mogelijk kaneenverklaringwordengevondenvoor
delage aardappelopbrengsten oplössgrond bijhogepH's.
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271. Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelhedenopkalkrijkezeekleiinhetzuidwesten.25.2.51 RH
J.G.N. Wander
In drie meerjarige proeven wordt in samenwerking met het IBonderzocht in hoeverre het in 1984
ingevoerde nieuwe fosfaatbemestingsadvies ook voor de kalkrijke zeekleigronden geldt. In 1988
wordenop de proefvelden veldbonen,suikerbieten enwintertarwe geteeld.
272. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware klei.

KL

A.H.J. Rops
Op het fosfaattrappenproefveld op De Kandelaar dat in 1971 in samenwerking met het IB is
aangelegd,zalinoverlegmethetPAGVeengewas getoetstwordenomheteffectvandeP-niveaus
nate gaan op de opbrengst en kwaliteit.Tevens zalvoor de navolgende jaren een meerjarenplan
wordenopgesteld.
273.Kalihoeveelheden- enkalitoestandenproeven op kalifixerende grond.

25.2.50WS

H.P.VersIuis
Inhet estuariumgebied lijkt het moeilijk de kalitoestand van de grond te verhogen tot een peil dat
gezien de opbrengsten optimaal is.Opvier kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven wordt in
samenwerking met het IBnagegaan inhoeverre de nieuwe adviesbasis voor kalibemesting op de
betreffende grondentoepasbaar is.In1988liggendeproeven inhetgewassuikerbieten.
274.Kalihoeveelhedenproefvelden.

25.2.52BEM

R. Hindriks
Op de Prof.van Bemmelenhoeve (sinds 1937)enWieringerwerf (sinds 1959)wordt ineenkalitrappenproef insamenwerking metIBhetverloopvanhetK-gehalteinde bouwvoor enheteffect opde
opbrengst en kwaliteitvan de gewassen gevolgd. Inde herfst zal een laagsgewijze profielbemonsteringworden uitgevoerdomhetverloopvanhetkaligehalte inhetprofielvasttestellen.
275. Kwantificering vandeonttrekking vanvoedingselementen door diverse gewassen.
T. Breimer (CAD-BWB),diverse proefboerderijen/proeftuinen, diverse onderzoekers in samenwerkingmetCAD-BWB/IB/CABO/LU
Hetinventarisatie-onderzoek wordtongewijzigd voortgezet.

ORGANISCHE BEMESTING
276.Optimalisering vandetoediening vandierlijke organische mest indeakkerbouw.

17.2.03

LM. Lumkes,DJ. Baumann
In samenwerking met het IMAG en het bedrijfsleven wordt een verspreideenheid voor de nieuwe
drijfmestverdelerontwikkeldwaarmeedunnemesthomogeenennauwkeuriggedoseerdkanworden.
Dedrijfmestverdelerzalwordengetestenerzalwordengekekeninwelke matedemachinevoldoet
aandeeisenvoortoepassing indepraktijk.Verderzullenproevenop lichte enzwaregrond(Heino,
KL)aangelegdwordenwaarbijverschillendevariantenvanin-enonderwerkenvandunne mestmet
elkaarvergelekenworden.
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277.Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van nitrificatieremmers bij diverse
soorten organische mest.
26.2.05
H.H.H. Titulaer
DeproevenwaarbijAlzon(zwavelzureammoniak + Didin)wordtvergelekenmetkalkammonsalpeter
metalstestgewas aardappelen,wordenvoortgezet op de ROC's Kooyenburg enVredepeel.
Op de proeftuin Zwaagdijk wordt eenoriënterend onderzoek uitgevoerd naar dewerkingvan Didin
gespoten op deoogstrestenvanrode kool.
278. Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke organische mest in de
akkerbouw.
26.2.09
A. Landman,D.T. Baumann,H. Drenth
Ontwikkelingvaneenadviesmodel,waarmeeeenoptimaalenperceelsspecifiek bemestingsadvies
kanworden uitgebrachtvoor organische enanorganische meststoffen.
Na een periode van inventarisatie is een globale structuur van het adviessysteem opgesteld. Het
komendejaarzalaandachtbesteedwordenaanverderedetailleringensysteembouw.Inmiddelszijn
in totaal elf meerjarige proeven aangelegd op zes plaatsen (KL, BEM, VM, RH, WR, WG) ter
bestudering van de toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
279. Instandhoudenvandebouwvruchtbaarheid metbehulpvanorganische mest.27.2.53BEM
K. Hindriks
Op dit meerjarige proefveld worden sinds 1933 zeven vormen van organische-stofvoorziening
vergelekentenaanzienvandebodemvruchtbaarheidendeopbrengstenkwaliteitvandegewassen.
In1988wordt de nawerkingvandeorganische-stofgiften inaardappelen getoetst.

BEDRIJFSHYGIENE
280.Onderzoek naar de overdracht vanziekten enplagenviadierlijke organische mest. 26.3.07
CD. van Loon,H. Elema, A.Schokker
Hetgebruikvandierlijkeorganischemesthoudtinprincipe.hetgevaarinvanverspreidingvanziekten
enplagen.Hierover isechter nogweinig bekend.Ineerste instantie zal samen methetIPOworden
nagegaan inhoeverre eenaantalgevaarlijke pathogenen ennematodenindrijfmestkanoverleven.
281. Onderzoek naar de overdracht van onkruiden resp. onkruidzaden via dierlijke organische
mest.
26.3.08
CD. vanLoon,H.Elema, A.Schokker
Indierlijkeorganischemestkunnenonkruidenenonkruidzadenvoorkomen.SamenmethetCABOis
nagegaan of en zo ja hoe lang zaden van enkele gevaarlijke onkruiden in runderdrijfmest kunnen
overleven. In onderzoek is thans in hoeverre onkruidzaden en knolletjes van knolcyperus in
snijmaïskuilenoverleven.Eenbeginzalwordengemaakt meteenrisico-analysevoorwatbetreftde
gevolgenvanhetvoorkomenvanonkruidzadeninrunderdrijfmest.Verderwordtinsamenwerkingmet
mestverwerkingsbedrijvengekekennaardemogelijke dodingvanonkruidzadentijdens demestverwerkingsprocédé's.
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GEWASBESCHERMING
Afgesloten projecten:
* Voorstudie naar de beheersingsmogelijkheden van bodemgebonden schimmels in vollegrondsteelten (G.Dijst).
34.4.07
Lopendeennieuweprojecten:
282.Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
32.4.03
J.G.Lamers,O. Hoekstra
InditonderzoekwordtnauwsamengewerktmethetFytopathologischLaboratoriumWCSteBaarn.Bij
de bestrijding van tarwehalmdoder in wintertarwe lijken er goede perspectieven te zijn voor
bacterisatie met Pseudomonas-bacteriën. Inhettweede jaarvande continuteelt tarweproef opDe
Schreef zalde aantasting doortarwehalmdoder wordengevolgd.
De bacterisatie-experimenten inde aardappel ter bestrijding van rotatie-effect worden voortgezet.
Aandachtgaatvooral uitnaarfactorendiedewortelkolonisatie beïnvloeden.
283.Verbetering vangewasbeschermingstechnieken.

38.3.01

L.M. Lumkes, J.Jonkers,R.Meier, P.M.T.M. Geelen
Nadruk krijgt het onderzoek omtrent het met de spuitvloeistof beter kunnen doordringen naar
gewenste plaatsen ingewassen (o.a.via luchtondersteuning), endaarbij zo mogelijk te komentot
verlagingvandehoeveelheid middelenspuitvloeistof.Inditkaderwordtook hetonderzoek omtrent
devergelijkingvanvliegtuigentypenveldspuiten voortgezet.
Aande ontwikkelingvanapparatuur voor hetspuitenvan kleine proefvelden wordt bijgedragen.De
gangbare handspuitapparatuur wijkt teveel af van de praktijk. Ook aanpassing van de vloeistofhoeveelheid is noodzakelijk.
Tevensvindtoriënterendonderzoekplaatsaanloofbrandapparatuurinaardappelen,uienenmogelijk
witlof.
284.Verbeteringvandespuittechniek insuikerbieten (samenwerking met 1RS).

38.3.03

L.M. Lumkes, J. Weevers (1RS)
Ingezamenlijk onderzoek worden in 1988verlaagde doseringen bestrijdingsmiddelen envloeistofhoeveelhedengetoetstvoordena-opkomstonkruidbestrijdinginbieten.Bijnauwkeurigwerkenlijken
besparingenopmiddel,vloeistofhoe_veelheden enkostenmogelijk.
Zieook project 56.3.20,volgnummer 48betreffende de 100-liter-methode.
285.Verbeteringvandeapplicatietechnieken voor debestrijdingvanbodempathogenen.38.3.02
L.M. Lumkes
Getrachtwordtomviaeenaanvullendetoplaagbehandeling bijnattegrondontsmettingop kleigrond
hetbestrijdingsresultaat ophetaardappelcysteaaltje teverbeterenenzomogelijkdetotaledosering
bestrijdingsmiddel teverlagen.
Zieook project 16.1.53KL,volgnummer 20,overdetoplaagontsmetting.
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286. Incidenteel planteziektenkundig onderzoek.

34.3.03

R. Meier
— Diagnostisch onderzoek aan schimmelziekten in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
— Bladvlekkenziekten inprei.
— Ontwikkelingvaneentoetsvoor hetaantonenvanknolvoetinfectie inpotgrond.
— Bestedingsmogelijkhedenvanschimmelziekten indebloemzaadteelt.
— RoestinAllium-soorten.
— Oriënterend onderzoek naarverbruining inkarwij.
— Oriënterendonderzoek naardeschimmel diehetbobbelbladvirus overbrengtinsla.
287.Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden inde kleinegroentegewassen. 34.3.04
R. Meier
Dooronderzoekwordtgetrachtomvoordemeestschadelijke schimmelziekten een gelegaliseerde
toepassingvan,reeds inandere gewassentoegelaten,fungiciden teverkrijgen.

PLAGEN
288.Optimalisatie vandekoolvliegbestrijding.

35.3.06

A.Ester
Het moment van een koolvliegbestrijding in spruitkool wordt middels een veldje bloemkool met
eilegvallen onderzocht. Hierbij zullenverschillende bestrijdingsdrempels worden gehanteerd.Ook
zulleninbloemkoolenwittekooldiversemethodenenenkelebestrijdingsmiddelenmetverschillende
doseringenwordenvergeleken.
— Onderzocht wordt om de jonge spruitkoolplantjes vanaf kieming te beschermen tegen de
koolvliegmadendoor middelvaneenmeteeninsekticide gecoatzaaizaad.
— Ineenveldproefwordendeverschillende soorteninsektengaas alsafdekmateriaalvergelekenin
beschermingtegende koolvlieg,als alternatief voor eenchemische bestrijdingsmethode.
Zieookvoor:
— bloemkool :volgnummer 174.
— spruitkool:volgnummer 194.
— witte kool:volgnummer200.
289.vervalt.
290.Optimalisatie vandewortelvliegbestrijding.

35.3.07

A.Ester
Voortzettingvanhetonderzoek naardebestrijdingvandemadevandewortelvlieg inbospeen.Via
coating met een insekticide worden het bestrijdingseffect en de fytotoxiciteit van nog enkele
Produkten nagegaan. Bij de Birlane 100 gram per kg zaadcoating wordt het bestrijdingseffect bij
verschillende zaaidichthedenbekeken.
Ookwordtmetzogenaamdeplakvallenhetmomentvandevluchtenbepaaldeninrelatiegebrachtmet
deschade,watmoetleidentothetvaststellenvaneenschadedrempel.
Voortzetting van het onderzoek naar de bestrijding van de wortelvlieg in winterpeen als een
aanvullende gewasbehandeling.
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Inhetonderzoekzalverderwordengezochtnaaralternatievenvoordediazinon-gewasbehandeling.
Aspecten die in dit verband onderzocht worden zijn het tijdstip van bespuiting, de hoeveelheid te
gebruiken middelen ende residuenhiervan.
291. Incidenteelentomologisch onderzoek.

35.3.08

A.Ester
— DiagnostischonderzoekaanInsektenplageninakker-entuinbouwgewassen,waaruitoriënterend
bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
— Voortzetting onderzoek van bladluisbestrijding in ijssla door middel van een selectief bestrijdingsmiddel incombinatie meteenalarmferomoon("Panic").
— In1988zalopnieuw ineenveldproef geleide bestrijdingvanrupsenendemelige koolluisinrode
koolplaatsvinden.Onderzochtwordtdenoodzaakvandelagetolerantieniveausbijrupsenophet
momentvankoolvorming.
— Relatietussenwitlofmineervlieg inwitlof endeveroorzaakte schade.
— Bestrijding wolligewortelluis (Pemphigus spec.) inkarwij door middelvangewasbespuiting met
systemische insekticiden (optweetijdstippen).
292. Bladrandkeverbestrijding inpeulvruchten.

nieuw,35.3.09

A.Ester
Onderzocht worden een zaaizaadbehandeling (coating) bij veldbonen met enkele insekticiden in
verschillendedoseringen.TevenszalheteffectvaneenextraN-giftopdeopbrengstbekekenworden.
Hetbestrijdingseffect zalbekekenwordenop bovengrondse aantasting door dekeverenhetaantal
larvenbijhetwortelstelsel.

AALTJES
293.Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van crucifère groenbemesters in het
bouwplan.
33.4.06
O. Hoekstra,W. Heybroek(1RS)
Ineenveldproefwordtdewaardplantstatusonderzochtvanzowelvatbarealsresistentecultivarsvan
crucifère groenbemesters (onder andere bladrammenas en gele mosterd) met betrekking tot het
bietecysteaaltje. In zuidwest-Nederland wordt de voorvruchtwaarde van resistente cultivars van
bladrammenasengelemosterdinhetbouwplanvergelekenmetdievaneengrasgroenbemesteren
vanstoppelen.Hetgeheleonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmethet1RS. Hetonderzoek
naardevoorvruchtwaarde wordtin1988afgesloten.
294. Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen met dicotyle gewassen.

33.3.07

777. Huiskamp,T. Zondervan, vacature
Een tweetal zaken zal binnen dit project vooral aandacht krijgen. In de eerste plaats zal getracht
worden meer inzicht te verkrijgen in het populatieverloop van Meloidogyne hapla (noordelijk
wortelknobbelaaltje) gedurende de winter. Op een drietal lokaties zal hiertoe het populatieverloop
gevolgdworden.IndetweedeplaatswordtverdergewerktaandebiotoetsomM.haplaaantetonen
ingrondmonsters.Derelatieuitslagbiotoets-schadeinhetgewasstaatdaarbijcentraal.Behalvehet
schade-onderzoek krijgtdebemonsteringstechniek (inhetveld) aandacht.
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295. Debeheersing vanaardappelcysteaaltjes inhet bouwplan.

nieuw,33.3.10

vacature
Inditprojectzalnaliteratuurstudie middelsveld-,laboratorium-enkasproevenaandiverseaspecten
vanhetaardappelcysteaaltje wordengewerkt. Elementenzijn:
— effect vanlokking door opslag ofzeer korte teeltduur;
— mogelijkhedenvanvroege detectie.

ONKRUIDEN
Afgesloten projecten:
* Onderzoek naar optimale mengverhoudingenvan herbiciden naopkomst in suikerbieten(P.M.
Spoorenberg,J.Weevers (1RS)).
36.3.11
Lopendeennieuweprojecten:
296.Optimalisatie vanonkruidbestrijding indegrote akkerbouwgewassen.

36.3.05

P.M. Spoorenberg
In1988zalkennisvanonkruidbestrijding indegroteakkerbouwgewassenverderwordeningebouwd
in teeltbegeleidingssystemen. Tevens zal in 1988 binnen het VITAK-project op praktijkschaal
proefgedraaidwordenbijverschillende akkerbouwbedrijven indeFlevopolders.HetPAGVzalookin
1988de gegevens actualiseren.
In1988zalgestartwordenmethernieuwdonderzoek naaroptimalisatievandeonkruidbestrijding in
peulvruchten als erwten en veldbonen en in snijmaïs, gezien de te verwachten problemen met
onkruidbestrijding als gevolg van beëindiging van toelatingen van belangrijke herbiciden in deze
teelten. Vooral bij teelt in waterwingebieden zullen de mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding erg beperkt zijn. In een tweetal interprovinciale proefseries (peulvruchten en snijmaïs)
zullenmetnamedemogelijkhedenvoortoepassingvanmechanische onkruidbestrijding aldanniet
gecombineerd met beperkte chemische toepassing onderzocht en onderling vergeleken worden.
Doel van deze proefserie is om te komen tot mogelijkheden voor een flexibele en geïntegreerde
aanpak van de onkruidbestrijding, die minder afhankelijk dient tezijnvan de beschikbaarheid van
herbiciden.
Ditonderzoekdienttevensgezientewordenalsdeelonderzoekvoordeontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de bedrijfszekerheid van na-opkomst toe te passen
herbicidentevergrotenmiddelseenobjectieveeenvoudigeveldtoets(zogenaamdezuurtoets),zalin
1988nogonderditprojectplaatsvinden.Oriënterendonderzoekin1987gafhetperspectief aanvoor
detoepasbaarheidvanzo'ntoets.In1988zaldezezuurtoets innauwesamenwerking metdeSNUiF
en het 1RS in lopende herbicideproeven in respectievelijk uien en suikerbieten op praktische
perspectieven onderzocht worden. Indien daarna voortgezet, dan zal hiervoor een apart project
beschrevenworden.
297. Beïnvloedingvanonkruidvegetatie door teelt- enbedrijfssystemen.

36.4.08

P.M. Spoorenberg
Inafwachting van resultaten van het onderzoek aan de populatiedynamiek van kleefkruid (Galium
aparine) aan de Landbouw Universiteit Wageningen vakgroep VPO zullen er binnen dit project
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voorlopiggeenactiviteitenplaatsvinden.Daaromzalditprojectin1988(voorlopig)beëindigdworden.
298A. Onderzoek naar eigenschappen engedragvanakkeronkruiden.

36.4.04

W.G.M, vandenBrand
Het nagaan van de opkomstperiodiciteit bij acht Nederlandse herkomsten van kleefkruid wordt
voortgezet. Artikelenoverenkele afgesloten meerjarige onderzoekingen, bestemdvoor publikatie,
zijninbewerking.
Inverband metvertrek in 1988bij het PAGVvan de projectleider wordt dit project gedurende 1988
afgesloten.VoorhetPAGV-jaarboek 1988wordtoverdit project eenbijdragegeleverd.
298B.Optimalisatie vanonkruidbestrijding inkleine akkerbouwgewassen.

36.3.09

P.M. Spoorenberg
Debestrijding vangrasachtigen is eencomplex probleem bij deteeltvangraszaad. De mogelijke
verdwijningvanTCAzaldebestrijdingvangraanopslaginveldbeemd,raaigrasenrietzwenkuitermate
moeilijk,zonietonmogelijk,maken.In1988zalineenschiftingsproef inveldbeemdmeteenveelheid
aanherbiciden gezocht worden naareenmogelijk alternatief voorTCA.Debestrijding vanraaigrasopslag in rietzwenk en veldbeemd zal evenals in 1987 in een grote veldproef op het PAGV
geprobeerd worden onder de dekvrucht wintertarwe. Hetonderzoek inroodzwenkgras (bestrijding
grasachtigen), inblauwmaanzaadeninteunisbloemwordt in 1988afgesloten middels eindrapportage.
298C.Onderzoek naartoepassingsmogelijkheden vanherbiciden in kleine en nieuwe akkerbouwgewassen en(bloem)zaadteelten.
36.3.10
P.M. Spoorenberg
Deteeltvanveelkleineennieuwegewassenkamptvaakmetonkruidproblemen,omdatgeenofveel
teweinig herbicidetoepassingen zijntoegelaten.Veelalzijnherbiciden echter noodzakelijk omeen
voldoende onkruidbestrijding opbedrijfseconomisch verantwoordewijze uittekunnenvoeren.Voor
de herbicideproducenten zijn deze kleine en nieuwe gewassen vrijwel steeds commercieel niet
aantrekkelijkomerzogenaamd"screeningsonderzoek"inteverrichten.Ookin1988zalditonderzoek
derhalve binnen dit project worden uitgevoerd voor diverse bloemzaadgewassen en kruiden
(schermbloemigenenweegbree).
299. Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding ingroentegewassen.

36.3.06

J. Jonkers
Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in. Daarbij komt er
steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Belangrijke overwegingen zijn:
mindermiddelengebruik,kostenbesparing,minderbelastingvoorhetmilieu,bestrijdingoverblijvende
of moeilijk te bestrijden onkruiden envoorkómen van resistentie. Ook de toepassingstechniek is
daarbijbelangrijk.In1988zalhetonderzoekplaatsvindeninstamslabonen,kool,witlof,prei,asperges
enspinazie.Naastdechemischeenmechanischebestrijdingzaloriënterendonderzoekplaatsvinden
naarde mogelijkhedenvanthermische bestrijding (branders).
300. Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine groentegewassen.
36.3.07
J. Jonkers
Regelmatigwordennieuwegewassengeïntroduceerd.Omdezegewassentekunnentelenisookhier
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onkruidbestrijding noodzakelijk. Hetonderzoek isvooralgerichtopdetoepassingvanmiddelendie
inandere,grotere gewassen reeds zijntoegelaten.
Naast hetlopende onderzoek inknolvenkel enroodlofwordt indevormvan screeningsonderzoek
gekeken naar nieuwe middelen en of middelencombinaties voor toepassing in een aantal groentegewassen.

VRUCHTWISSELING
Afgeslotenprojecten:
* Onderzoeknaardeonderlingerelatiestussengewassenopvollegrondsgroenteteeltbedrijven(Th.
Huiskamp).
28.4.05
* Onderzoek naar degevolgenvangrondontsmettingvoor hetbouwplan (O.Hoekstra). 16.4.01
Lopendeennieuweprojecten:
301. Onderzoek naaronderlinge relatiesvangewassen.
O. Hoekstra

28.4.01

Hetvruchtwisselingsonderzoek De Schreef is in 1986 beëindigd. Inmini-formaat blijft de proef als
zodanigookin1988nogvoortbestaano.a.voorhetdoenvanafsluitendebepalingen,waarnemingen
en als excursie-object in het kader van het in augustus 1988 te houden internationale vruchtwisselingscongres ronddeaardappel als hoofdthema.
In1988zalverderwordengewerktaandeuiteindelijke rapportagevanditonderzoekdat24jaarlang
geduurd heeft. Ook het secundaire onderzoek, uit deze proef voortgekomen en verricht door LU,
CABO,IPO,PD,IBenWCS,zalindezeeindrapportage wordengeïntegreerd.Ditgeldtookvoorde
informatieuit1986,hetlaatstejaarvandeproef.Inditjaarwerddeinvloedvaneenmaliglangeredan
welkorteregewaspauzesvooraardappelenbijbestaandeteeltfrequenties onderzocht.Heteindrapportzal ook verslag doenvande ervaringen methettelenvanveldbonen enerwten op hetin1986
afgebouwde deelvande vruchtwisselingsproef.
302.Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met
vollegrondsgroenteteelt.
28.4.06
Th. Huiskamp
Inhetkadervanditprojectisin1982hetvruchtwisselingsproefveld PAGV900gestart.In1988zalnog
eenmaal via opbrengst- en kwaliteitsbepalingen getracht worden een beeld te krijgen van de
invloedenvaneenaantalakkerbouwgewassen opeenzeventalgroentegewassen.Omgekeerdzal
ditjaarookgekekenwordennaardeinvloedvandezevengroentenopdegewassenaardappelen,
zaaiuienenstamslabonen.
303. Effecten vanteeltfrequentie bij peen.

28.4.08

Th. Huiskamp
Het onderzoek op proefboerderij De Waag te Creil, waarin gekeken wordt naar de gevolgen van
frequentepeenteeltopopbrengstenkwaliteit,zalin1988wordenafgesloten.Behalveopbrengst-en
kwaliteitsbepalingen aande peen,zullen afsluitende bepalingen aan metname de bodemverricht
worden.
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304.Onderzoek naardezelfverdraagzaamheid vaneenaantalakkerbouwmatigeteelten.28.4.09
Th. Huiskamp, J.G. Lamers
De gewassen snijmaïs, uien, vlas, bruine bonen, veldbonen en erwten worden sinds 1979 op het
proefveld PAGV450ophetPAGV-proefbedrijf incontinuteeltverbouwd.Dezelfdegewassenzijnook
ineenzesjarige rotatie opgenomen.Ditjaarworden degewassen opnieuw incontinuteelt enruime
rotatie verbouwd en zullen groei en opbrengst weer nauwlettend gevolgd/bepaald worden. In
zaaiuien, snijmaïs,vlas enbruine bonenzal de invloedvanextra stikstofgiften eninmaïs ook extra
fosfaatgiften, bestudeerdworden.
305.Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen in de
intensieve vollegrondsgroenteteelt.
nieuw,28.4.12
Th. Huiskamp
Onder invloedvandegehanteerde nauwerotatiestredenintoenemende mateziekten,plagen,etc.
opinmetnamedebladgewassen(sla),preienkooldie(vrijwel)continugeteeldworden.Viaeenaantal
veldproevenzaldeinvloedwordennagegaanvaneenaantalteelt-/cultuurmaatregelenopopbrengst
envooral kwaliteit van bloemkool en sla in situaties waarin deze gewassen (vrij) intensief geteeld
worden.HetonderzoekvindtplaatsinsamenwerkingmetdeproeftuinenteBreda(sla)enZwaagdijk
(bloemkool) eninnauwoverleg methetIPO(G.Dijst).
306. Effectenvanintensievebouwplannenoplichtezavelgronden indeNoordoostpolder. 28.4.56
WG
A.H.J. Rops,J.G.Lamers, LM.Lumkes
InhetwestenvandeNoordoostpolder bestaatdeindrukdatdoordezeerintensievebouwplannende
gewassenvaker(gedeeltelijk) mislukken.Ditzouveroorzaakt kunnenwordendoorde achteruitgang
van de bodemstructuur, door het optreden vanziekte-aantastingen en/of door onbekende andere
oorzaken.Methetdoelomhierineniginzichttekrijgen,isin1986eenonderzoek gestartwaarbijdrie
bouwplannenmetelkaarwordenvergeleken,tewetenzeerintensief,intensief enminderintensief. In
ditonderzoek werken Stiboka, LBOenPAGVsamen.Genoemde institutenzullen de verschillende
facetten betreffende de teelt, grondbehandeling en de water- en luchthuishouding van de grond
nauwlettendvolgen.Nadatin1986deuitgangssituatievanallebouwplannenisvastgelegd,zalin 1988
hetverloop intensief wordengevolgd,zoals dat inhetopgestelde draaiboek isweergegeven.
307.Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond.

28.4.53VM

K.J. Wijnholds
Deinvloedwordtnagegaanvanverschillendesystemenvanvruchtopvolgingopdebodemstructuur,
debodemvruchtbaarheid,degezondheidstoestand endeopbrengstvandegewassen.Hetaandeel
fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In de proef zijn 8 rotaties in tweevoud
opgenomen met wel en geen organische bemesting. De organische mest bestaat uit grasgroenbemestingonder graan, stro enbietenblad en ingraanloze rotaties uitzuiveringsslib naar 2000kg
ds/hajaar.Viaeenbegeleidingsgroep werken landelijke instellingen inditonderzoeksamen.
308.Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing.

28.4.50WS/FH

H.P. Versluis, H.W.G. Floot
Indepraktijkiseenontwikkelingnaarbouwplanvernauwingaandegang,vooralwatbetreftdearbeidsenkapitaalsintensieveteelten(aardappelenensuikerbieten).Devraagisofnauwebouwplanneneen
gunstig financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en lange termijn. In dit onderzoek worden
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vruchtwisselingssystemen met en zonder grondontsmetting (2-, 3- en 4-jarige rotaties) op lange
termijnbestudeerd,waarbijperrotatiegeletwordtopopbrengst,structuurenbewerkbaarheidvande
grond,plantenziekten,onkruidenenstikstofreacties.Inditonderzoekwordtmetlandelijkeinstellingen
(onder andere PD,IB) samengewerkt.
309.Aardappelopslagbestrijding enknolvermeerdering inhetvolggewas.

nieuw, KL

A.H.J. Rops
Uit bodemhygiënisch oogpunt is aardappelopslag in hetvolggewas erg nadelig.Vooral indien de
opslagnietophetjuistetijdstipwordtbestredenenereenknolvermeerderingplaatskanhebben,vindt
ereenteintensieveaardappelteeltplaatsenwordtdeaardappelmoeheidindehandgewerkt.Omdat
uit eerder onderzoek is vastgesteld dat het tijdstip van de aardappelopslagbestrijding hierbij
belangrijk is, zal in een proet getracht worden vast te stellen wat het juiste tijdstip (behandelingsstadium) is om tot een bestrijding over te gaan en op welke wijze deze het beste kan worden
uitgevoerd.
310.Voorvruchteffect peulvruchten voor aardappelen.

nieuw,28.4.57RH

J.G.N. Wander
Uithetvruchtwisselingsonderzoek opDeSchreefisgeblekendataardappelennegatief reagerenop
peulvruchtenalsvoorvrucht.OmdatinZeelandnaerwtenmeestalaardappelengeteeldworden,ishet
belangrijk deresultatenvanDeSchreef nader tetoetsen.
Zieookvolgnummer 301.
311. Beheersing vanbodempathogenen op bedrijfsniveau.

28.4.10

Y. Hofmeester
De inventarisatie van verspreidingsrisico's (van ruststructuren) van bodempathogenen zal waar
mogelijkmetkwantitatievegegevenswordenonderbouwd(middelsproevenenvragenlijsten).Hetligt
inde bedoeling daarmeetekunnenaangevenwelke(bedrijfshygiënische)maatregelen hetmeeste
kunnenbijdragenaanhetvoorkomen enbeperkenvanbodempathogenen opeenbedrijf.
312. Effect van bouwplan envruchtwisseling op schade door Rhizomanie.

28.4.11

V. Hofmeester
EenmetRhizomanie besmetperceelwordtgedurende eenaantaljarenintensief bemonsterdom:
1. te bepalen wat de meest geschikte bemonsteringswijze en het meest geschikte bemonsteringstijdstip isomeenRhizomanie-besmettingteconstateren;
2. hetverspreidingspatroon vandeziekte over hetperceel indeloop dertijdvasttestellen.
Op een proefveld te Emmeloord zal worden nagegaan wat het effect is van beregenen op de
ontwikkelingssnelheid van de ziekte Rhizomanie in afhankelijkheid van de aanvangsbesmetting.
Tevens wordt aandacht besteed aan de relatie symptomen - ziekte-aanwezigheid - schade op
meerdere lokaties.
Problemenbijdecontinuteeltvansnijmaïs.Zie project 96.4.22,volgnummer99.
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TEELT- EN BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten:
* Epiprébegeleidingssysteemvoorziekte-enplaagbestrijdingintarwe(H.Drenth,W.Stol).41.3.07
* Ontwikkelingvanteeltbegeleidingssysteem voorgerst(J. Hoek).

39.0.18

* Deopzetvaneengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voortarwe (W.Stol).
* Geautomatiseerde teeltbegeleiding akkerbouw (H.F.M.Aarts).

39.8.08
39.8.11

* Ontwikkelingvaneenteeltbegeleidingssysteemvoorsuikerbieten(C.L.M,deVisser,H.F.M.Aarts).
39.8.12
* Ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen ( K. Hindriks, H.F.M.Aarts).
39.8.13
Deprojectenovergeautomatiseerdeteeltbegeleidingworden(aangepast)indesectiemanagementvraagstukkenvande afdeling BSvoortgezet.
* Deteeltvangroentegewassen ineen geïntegreerd bedrijfssysteem (A.Wesselo, P.Vereijken).
39.8.15
* Opsporenvanvalplekkeninsuikerbietenmetgebruikmakingvanremotesensing-technieken(J.G.
Lamers).
33.0.09
Lopendeennieuweprojecten:
313. Deontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemen gerichtophetveenkoloniale bouwplan.
39.8.09
J.Boerma,F.G. Wijnands, H. Preuter, B.J.M. Meijer
InVeendam op het bedrijf Borgerswold worden invergelijking met een traditioneel bouwplan een
tweetal experimentele bedrijfssystemen ontwikkeld, namelijk een gangbare en een geïntegreerde
versievaneenmeergevarieerdenextensiefbouwplanmetslechts25%inplaatsvandegebruikelijke
50%fabrieksaardappelen.Hetonderzoekrondditprojectismedegeorganiseerdinwerkgroepenop
hetgebiedvandenematologie endeonkruidbeheersing.
314.Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouwinZuid-Limburg.

nieuw, 15.1.50WR

P.M.T.M. Geelen
WatererosieopdehellingeninZuid-Limburgvormtookbuitendelandbouweentoenemendprobleem.
Getrachtwordtdooraangepasteteeltmethoden(grondbewerking,bodembedekkendtussengewas,
grasonderteeltinsnijmaïs)ditprobleemtebeperken.InsamenwerkingmetdeGU-Amsterdamworden
insuikerbietenensnijmaïsdiverseteeltsystemenvergelekenmetbetrekkingtotdeerosiebeperking.
315. Deontwikkeling vaneengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor deteeltvangranen in
geïntegreerde akkerbouw.
39.8.14
J.F. Leferink, F.G. Wijnands
In dit project wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd teeltsysteem voor
granen. Derelatie tussen stikstofbemesting enziekten-enplagenontwikkeling inwintertarwe zalin
deelproevennaderwordenonderzocht.Degewasontwikkelingenhetoptredenvanziektenenplagen
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zullenopverschillendelocatiesgevolgdengeëvalueerdworden.Inditlaatstejaarvanhetprojectzal
een verdieping plaatsvinden van de inzichten in de verbanden tussen teeltmaatregelen die in de
tarweteelt een rol spelen. De tot nog toe opgedane ervaringen zullen verwerkt worden tot een
eindverslag voorde EG,die ditproject financieel ondersteunt.
316.Gewasbescherming ineengeïntegreerd bedrijfssysteem.

39.8.16

J.Boerma,B. Backbier
Inhetkadervanhetonderzoek opdeOBS,inhetproject Borgerswold (39.8.09) entenaanzienvan
de bouwplanproblematiek inhetZuidoostelijk zandgebied zal indit onderzoeksproject de gewasbescherming specifieke aandacht krijgen. In dit jaar staan met name de mechanische onkruidbestrijding, geleide bestrijdingssystemen voor een aantal gewasbelagers en de beheersing van
bodemplagencentraal.
317.Onderzoek naar demogelijkheden vanviewdata bijteeltbegeleiding.

39.0.17

WA.Dekkers
Ineen twee jaar durende proef van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in het consulentschap
LelystadinsamenwerkingmethetSIVAKwordtuitgetestofhetmogelijkenzinvolisdatprogramma's
vooronkruidbestrijdingenhetEpipré-programmarechtstreeksdoortelers gebruiktworden.Ditjaarzal
de meeste tijd besteed worden aan het up-to-date houden van de databestanden. In een klein
experimentmetenkeledeelnemerszullendeconceptenvanprogramma'senofdatabestandeninhet
gebruik getestworden.
318.Bedrijfssystemen: ontwikkeling envergelijking.

nieuw

F.G. Wijnands, B.Backbier, J.Boerma
Inditprojectgaathetomdeontwikkelingvandebedrijfssystemenophetproefbedrijf OBSteNagele.
Daarwordensinds 1979eendrietalbedrijfssystemenontwikkeldenmetelkaarvergeleken,teweten:
eengangbaareneengeïntegreerdakkerbouwbedrijf eneengemengdbiologisch-dynamischbedrijf.
HetheleonderzoeksprogrammawordtgetoetstdooreenWetenschappelijke BegeleidingsCommissie (WBC),samengesteld uitvertegenwoordigers vandiverse instellingen.
Bedrijfseconomisch onderzoek

Bedrijfseconomisch onderzoek
Afgesloten projecten:geen
Lopendeennieuwe projecten:
319. Economische evaluatievanvruchtwisselingsproeven.

01.4.16

H. Preuter
— Debedrijfseconomische resultatenvaneenaantalgewasrotatiesopdeproefboerderijWestmaas
zullenwordenverslagen.
— Debedrijfseconomischeeffectenvandeproefintensievebouwplannenopdelichtezavelgronden
indeNoordoostpolder (WG140)zullenop basisvanenkele proefjaren wordenberekend.
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320. Onderzoek naardebedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen indeteelten
bewaringvanakkerbouwprodukten.
01.8.17
H. Preuter
— VoortzettingvandeeconomischeevaluatievaneenaantalgelijkebouwplannenopdeOostwaardhoeve,waarbijdediversebewerkingenzijnuitgevoerdmetverschillendewieldrukperoppervlakteeenheid.
— Studie naardeopzetenvande uitkomstenvangeïntegreerde teelt- enbedrijfssystemen.
— Hetopstellenvanbedrijfseconomische calculaties vannieuwe gewassen inde akkerbouw.
321. Onderzoek naardebedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen indeteelten
bewaringvanvollegrondsgroenten.
01.8.18
C.F.G. Kramer
Bedrijfseconomische calculaties zullenworden uitgevoerdt.a.v.devolgende onderwerpen:
— Oogstenafzetmethodenvanpreisamenhangendmetdeontwikkelingenbijdemechanisatievan
de oogst.
— Keuzeuitgangsmateriaalonderanderenaaraanleidingvanteelttechnischeonderzoeksresultaten
metkluitplanten.
— Optimale plantdichtheidvanspruitkool naaraanleidingvanproeven opdeproeftuin teEns.
— Zomogelijk zalnogaandacht besteedwordenaanteeltsystemenbijwinterpeenende bewaring
vankroten.
322. Hetverrichtenvanonderzoekenvandaaruithetopstellenvaneensamenvattendestudieover
detoekomstige bedrijfsontwikkeling vanhetVeenkoloniale gebied.
02.8.02
S.Cuperus,H. Preuter
Destudiewordtgezamenlijk door hetPAGV,hetLEIende RijksuniversiteitteGroningenuitgevoerd.
Interpretatie van de ontwikkelde statische modellen en het leggen van de verbinding met de
ontwikkeldedynamischemodellen.Voortszullennogenkelealternatieveopzettenwordenberekend.
Hetopstellenvaneenconcept-publikatie. (Zieook projectnummer02.8.56.)
323.Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven. nieuw,
02.8.03
J. Groten
Aandehandvande resultatenvanhetLEI-onderzoeknaardebedrijfsstructuur vandevollegrondsgroenteteeltbedrijven en in overleg met de diverse gebieden zal een keuze worden gemaakt met
betrekking tot de te onderscheiden bedrijfstypen waarvoor een optimalisatiemodel zal worden
opgesteld.Voor eeneerste bedrijfstype zullen deactiviteiten enbeperkingen ineenmodelworden
vastgelegd.
324. Bedrijfseconomische consequenties van beperkingen (uit milieu-overwegingen) van het
gebruik vanmeststoffen enbestrijdingsmiddelen.
03.3.05
S.Cuperus,H. Preuter
— De consequenties voor de aardappelteelt zonder de toepassing van dichloorpropeen bij
grondontsmettingenbijtoepassingvaneennieuwA.M.-beleid zullenworden onderzocht.
Voorts zullen de gevolgen van een beperking van de stikstofgift voor de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven indewaterwin-enbeheersgebieden wordennagegaan.
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— HetverbodvanAtrazin enDinoseb inmaïs respectievelijk erwten heeft aanmerkelijke gevolgen
voor de teelt van deze gewassen. Ook hier zullen de financiële gevolgen voor de teelt worden
vastgesteld.
325.Onderzoek naar de relatie tussen prijs en kwaliteit van een aantal vollegrondsgroenten.
04.8.02
CFG. Kramer
Van een aantal veilingen worden van een aantal vollegrondsgroenteprodukten gedetailleerde
gegevens over de prijsvorming in relatie tot de kwaliteit in de PAGV-computer opgeslagen. De
belangrijkste aandachtspunten voor 1988zijn:
— Aansluiting op het informatiesysteem van het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen, dat per
1-1-1988vanstartgaat.
— Realiserendatgewenste overzichten uithetgegevensbestand kunnenwordenopgevraagd.
— Interpretatievandebeschikbaregegevens metalsdoelinzichttekrijgeninderelatietussenprijs,
kwaliteit,tijdstipvanafzetensorteringvoor hetopstellenvanbedrijfseconomische calculaties.
326. Hetuitvoerenvanonderzoekenhetverrichtenvanstudiesenactiviteitenvoorvoorlichtingen
bedrijfsleven.
08.0.12
S.Cuperus, J.Groten, C.F.G. KramerenH. Preuter
— Hetleverenvangegevens enhetmeewerken aande publikatie "Kwantitatieve Informatie".
— Hetactualiseren ofopstellenvande hoofdstukken over de bedrijfseconomische aspecten inde
teelthandleidingen.
— Lesstofontwikkelingtenbehoevevanhetonderdeel"economie"vanhetinwerkprogrammaenhulp
bijhetafnemenvandetestgespreken.
— HetverlenenvanmedewerkingaaneengezamenlijkprojectvandeRIJP,hetLEIenBS,betreffende
eenmodelstudie Zuidelijk Flevolandtegendeachtergrondvanhetwegvallenvanlandbouwsubsidies eneenstrengere milieuwetgeving.

Management onderzoek
Afgesloten projecten:geen.
Lopendeennieuwe projecten
327. Het ontwikkelen van een bedrijfsregistratiesysteem voor akkerbouw en vollegrondsgroentebedrijven.
03.8.01
S.R.M. Janssens
Deontwikkelde bedrijfsregistratiesystemenvoordeakkerbouw envollegrondsgroenteteelt zullenin
de praktijk gevolgd worden.Desgewenst zal medewerking verleend worden bijaanpassingen c.q.
verbeteringenvandeontwikkelde systemen.
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328. Ontwikkelingvaneenteeltbegeleidingssysteem voor granen.

nieuw,03.8.02

J.Hoek, H.Drenth, P.W.J. Raven (inNGCenSIVAK-verband), vacature
Inditprojectzullen,insamenwerking metSIVAK,bestaande ennogteontwikkelen adviesprogramma's gecombineerd wordentoteenvolledig teeltbegeleidingssysteem voorgranen.
Bestaande onderdelen zullen volgens de Informatie Engineering methodiek geanalyseerd en
beschrevenworden.HetresultaatzalaanmoetensluitenopenpasseninhetInformatiemodel Open
Teeltenbedrijf dat momenteel ontwikkeldwordt.
Bijde nieuwteontwikkelen onderdelenzalde nadruk allereerst liggenop adviesprogramma's voor
onkruidbestrijding inwintergerstenwintertarwe.Hetalbestaande systeemvooronkruidbestrijdingin
wintertarwe zal hierbij aangepast moeten worden. Ineen later stadium kunnen ook onkruidbestrijdingsprogramma's voor zomergerst en zomertarwe worden ontwikkeld, alsmede modules voor
groeiregulatie, rassenkeuze enstikstofbemesting ingerst.
Tevenszullenbestaandesystemenregelmatiggeactualiseerdmoetenworden(updating).Hierbijvalt
te denken aan de modules voor groeiregulatie, stikstofoverbemesting en EPIPRE,zoals die nuvia
CADenVITAKvoor de praktijk beschikbaar zijn.
329.Ontwikkeling vangeautomatiseerde teeltbegeleiding voor suikerbieten (in SIVAK-verband).
nieuw03.8.03
H.de Wilde, A L Smit, P.deJong(SIVAK)
Via een case-studie suikerbieten zal getracht worden te komen tot een geleidelijke ontwikkeling,
introductieenbeheervanteeltbegeleidingssystemen.Hetprojectmoeteenraamwerkopleverenvoor
anderegewasseneneenbijdrage leverenaaneencompleet bedrijfsinformatiesysteem. Hetproject
moet voorts een organisatiestructuur opleveren die duidelijkheid geeft omtrent taakverdeling bij
ontwikkeling, introductie, begeleiding enbeheervanteeltbegeleidingssystemen.
De basis van dit samenwerkingsproject met SIVAK, suikerindustrie en 1RSwordt gevormd door:
bestaandeevaluatiesystemen,interninfosysteemsuikerindustrie,PAGV-modulesvanziekte-,plaagen onkruidbestrijding, onkruidbestrijdingsprogramma's VITAK, overzaaimodel, grondanalyse en
adviezen Oosterbeek, enteelthandleidingen. Referentiekader: Informatiemodel OpenTeelten.
330.Ontwikkelingvaneeninformatiesysteem gewasbeschermingsmiddelen (inSIVAK-verband).
nieuw03.3.04
H.de Wilde, P. Spoorenberg
Het doel van het project is te komen tot een landelijk toepasbaar informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen, zodanig dat de beschikbaarheid entoegankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen wordt verbeterd. Gestreefd wordt naar een actueel informatiesysteem en naar
volledigheid en meerdere selectiemogelijkheden ten aanzien van de landbouwkundige gegevens.
Daarnaast moethetgeautomatiseerde informatiesysteem aansluitenoponderdelenvanbestaande
entoekomstige teeltbegeleidingssystemen (bieten,granen).
331. EPIPRE:Adviessysteem voor ziekte-enplaagbestrijding ingranen.

nieuw,03.3.06

H. Drenth, J.Hoek, vacature
Hetadviessysteemvoorbestrijdingvanziektenenplageninwintertarweisin1987dooreenwerkgroep
geanalyseerd.Daarbijisaangegeveninwelkeopzichtenmodelmatigverbeteringennoodzakelijkzijn
enwelkeinstantiesdaaraan,gezienhunspecifiekekennis,wellichteenbijdragekunnenleveren.Van
despecifieke kennisdienuinhetmodelisverwerktendenogterealiserenverbeteringen,kanineen
laterstadium bijandere gewassen profijtgetrokkenworden.
Bijdeontwikkelingvande moduleterbestrijdingvanziektenenplageningerst,kangebruikworden
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gemaakt vanhetEPIPRE-model. Daarbij dienen eenaantal gewasspecifieke gegevens enrelaties
voor winter- enzomergerstworden ingebracht indit model. Eenaantal veldproeven metwinter- en
zomergerstzullengerichtwordenop hetverkrijgenvanparameters enrelaties bijgerst.
332. Het ontwikkelen en implementeren van een geautomatiseerd Bedrijfseconomisch
adviseringssysteem voor devoorlichting.
08.8.11
S.R.M. Janssens,A.T. Krikke
Zowel voor de akkerbouw als voor de groenteteelt in de vollegrond zal een bedrijfsbegeleidingssysteem zonder Lineaire Programmering worden afgebouwd. Dit inoverleg met hettak-cad ende
voorlichting.
Verder zal worden gewerkt aan een bedrijfsbegrotingsysteem met optimalisatiemogelijkheid en
aansluitend eenfinancieringsbegroting.
333. Hetontwikkelenenonderhoudenvaneenoptezettendatabankvoordeopslagvangegevens
tenbehoevevandebedrijfsplanning.
08.0.13
S.R.M. Janssens,J.Groten, A.T. Krikke
Binnen het project automatisering bedrijfseconomisch advies BEA is een aanzet gemaakt om te
komentoteenuniformsysteemtenbehoevevandatavoorzieningvoorbedrijfsplanning.Erzalgetracht
wordenomhetinvoerenvandegegevenstevereenvoudigen,alsmedetekomentoteenefficiënteen,
voorzovermogelijk, geautomatiseerde procedure tercontrolevandeingevoerde gegevens.Vanuit
dedatabank zal getrachtwordenomeenaantal onderdelenvandejaarlijkse uitgave Kwantitatieve
Informatiegeautomatiseerd samentestellen.Bekekenzalwordenwelke mogelijkheden erbestaan
omtekomentoteengecomprimeerde gegevensvoorzieningvooreenvoudige,eventueelgeautomatiseerde, planningssystemen.
334.Voorbereiding,initiëringenintroductievangeautomatiseerde begeleidingssystemen.09.9.04
A.T. Krikke,S.R.M. Janssens,H. Drenth
— Hetmeewerkenaanhetopstellenvaneenautomatiseringsplan 1988-1992.
— Hetverlenenvanmedewerkingaandeverdereregionalisatievansystemenvoorbedrijfseconomischeadvisering.
— Hetleverenvaneenbijdrageaanprojectnummer26.2.09,deontwikkelingvaneenadviessysteem
voor hetgebruikvandierlijke organische mest.
335.Hetontwikkelenvaneeninformatiemodel OpenTeelten (inSIVAK-verband).

09.0.05

A.E.Brands,P.W.J. Raven
Inhetkadervanditprojectwordtverdere medewerkingverleendaanhetdetaillerenvanhetglobale
informatiemodelvoor bedrijvenmetopen-grondsteelten.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met IMAG, LBO, LEI, SIVAK en met methodische
ondersteuning van H.A. Arendse (COVAM/O&E). Ook het bedrijfsleven wordt bij deze detaillering
betrokken. De clusters (deelgebieden) die zullen worden uitgewerkt, zijn "tactische planning",
"inkoop/verkoop/onderhoud" en "teeltbeslissingen". Deze laatste cluster wordt uitgewerkt voor
suikerbieten,granen,eengroentegewas enbloembollen(LBO).
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LEI-detachement
336. Proefstation voor deAkkerbouw ende Groenteteelt indeVollegrond (347).

09.0.50

J.G.Groenwold, R.H. Lalkens, B.J.M. Meijer
OnderditprojectvallenallewerkzaamhedenvanLEI-gedetacheerdenbijhetPAGVophetgebiedvan
de akkerbouw en de akkerbouwmatige groenteteelt, voor zover deze een gevolg zijn van de
detachering,metuitzonderingvanwerkzaamhedenwaarvooreenafzonderlijk projectisgemaakten
vanwerkzaamheden voorexterne commissies.
In de afgelopen jaren is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het project "Automatisering
Bedrijfseconomisch Advies", een samenwerkingsproject tussen vier proefstations met ondersteuningvanuitLEI enIMAG(PAGV-project08.8.011).Mogelijkzalin1988eenbijdragegeleverdworden
aanhetonderdeel Financieringsbegroting.
337. Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven(334).

03.8.51

J.G.Groenwold, R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Indebeginfasevanhetonderzoekzijndeelmodellenenprogramma's ontwikkeldvoorhetopstellen
van liquiditeitsbegrotingen. Eenbelangrijk deel van deze programma's is inmiddels aangepast en
overgezet op een personal computer. Een registratieset welke is afgestemd op de liquiditeitsbegrotingenenopdeLEI-boekhoudingisinontwikkeling.Inhetkomendejaarzullendeprogramma's
op bepaalde onderdelen (onder anderefinanciële verplichtingen,lonen enbelastingen, registratie)
nogverdergedetailleerdworden.Daarnaastzaleenbeperktaantalbedrijvengebruikgaanmakenvan
de mogelijkhedenvanhetsysteem.
Inhetkadervanditprojectzalmedewerkingwordenverleendaande integratievandedoor hetLEI
ontwikkeldeprogramma'smetreedsbestaandeofinontwikkelingzijndecomputerprogramma's voor
de akkerbouw.
338.Veranderingen indeVeenkoloniale akkerbouw (348).

02.8.56

J.G.Groenwold, R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Metdezestudiewordtbeoogdmeerinzichtteverkrijgenindedynamischeaspectenvanalternatieve
bedrijfsopzetten inhetfabrieksaardappeltelendgebied.Debasis hiervoorvormthetonderzoekmet
betrekking tot lineaire programmeringsmodellen naar de toekomstige ontwikkelingen van het
betreffende gebied; een project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling BedrijfssynthesevanhetPAGV(ziePAGV-project02.8.02).Tevensishetdebedoelingaandachttebesteden
aan een aantal belangrijke deelvraagstukken, zoals A.M.-beleid, EG-beleid, teeltfrequentie van
fabrieksaardappelen en perspectieven van nieuwe gewassen in bedrijfsverband. Hiervoor zijn
meerjarenplanningsmodellen ontwikkeld.Inhetkadervanditprojectwordtookoverleg gevoerden
samengewerkt met de Rijksuniversiteit van Groningen. In het komende jaar zal met behulp van
factoranalyse onderzoek wordenverricht naar de aspecten dieverschillen inbedrijfsuitkomstenen
financiële positie vanakkerbouwbedrijven inhetbetreffende gebiedverklaren.Hiervoor zal gebruik
worden gemaakt van de LEI-steekproefbedrijven. Vermoedelijk zal dit project in de loop van het
komendejaarwordenafgesloten.
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339.Aanpassing vande bedrijfsvoering aanveranderende omstandigheden(349).

03.8.57

R.H. Lalkens, B.J.M. Meijer
Inde akkerbouw zijnveranderende omstandigheden duidelijk merkbaar geworden. Deprijzenvan
granenzijnsterkgedaaldendaarmeezijndievanveelandereProduktenonderdrukkomentestaan.
Daarnaastwordenondernemersmeerenmeergeconfronteerdmetzogenaamde beheersbeperkingenomhetproduktiemilieuinstandtehouden.Deakkerbouwer isgenoodzaakt zijn bedrijfsvoering
aandezeveranderende omstandigheden aantepassen.
Met dit onderzoek wordt beoogd een aantal representatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen,
waarmeeeenredelijkinzichtkanwordenverkregenindeconsequentiesvandezeontwikkelingenop
bedrijfsniveau enhetbedrijfsresultaat. Daarbijzaldevraagnaaralternatieve mogelijkhedenvoorde
minder rendabel wordende graanteelt centraal staan. In het komende jaar zullen met name het
Noordelijk- enhetCentraal Kleigebied centraalstaan.
Ookzal inhet kadervandeze studie gekekenworden naar de perspectieven vannieuwte stichten
bedrijven inde Flevopolders rekening houdend meteenstrengere milieuwetgeving eneenverdere
verminderingvanEG-subsidies.DitonderdeelwordtuitgevoerdinsamenwerkingmethetPAGVende
RIJP.
340. Informatica Stimuleringsplan(380).

09.0.51

Akkerbouw (380.0500)
B.J.M. Meijer
In het kader van het Informatica Stimuleringsplan wordt meegewerkt aan het opstellen van het
informatiemodel voorbedrijven meteenjarige opengrondsteelten.Ditgebeurtinsamenwerking met
andere instituten,proefstations entakorganisaties. Het informatiemodel zal als basis gaan dienen
voor het ontwikkelen van geïntegreerde managementinformatiesystemen. Een informatiemodel
bestaat uiteenprocesmodel eneendatamodel.Eenprocesmodel geeftalle(beslis)activiteitenvan
deboerweer.Eendatamodel geefteenbeeldvanallegegevens diebijdeprocessen nodigzijn.
Het globale informatiemodel "Open Teelten" is inmiddels gepubliceerd. In het afgelopen jaar is
medewerking verleend aan de cluster "Teeltevaluatie". Ook zal in het komende jaar, voor zover
noodzakelijk, worden meegewerkt aan een verdere detaillering ten aanzien van het proces- en
datamodel.

PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van
algemeneonderzoekterreinen ;hetderdecijfergeefthetvakterreinaan; hetvierdeenvijfdecijfer
(1 t/m 99) geven hetvolgnummer aan,dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.

Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerste twee cijfers)
Afdeling Bedrijfssynthese
01. opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
02.structurele ontwikkelingen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
03.bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04.afzet, prijsvorming en kwaliteit

08.bedrijfseconomische advisering
09.overig onderzoek
Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10. bewerkingssystemen
11. hoofdgrondbewerking
12.zaai-/pootbedbereiding
13. verzorgingsbewerking
14. stoppelbewerking
15. erosiebestrijding
16.grondontsmetting
17.werktuigkeuze
18.zaaien en poten
19.berijding (incl. oogst en transport)
20.bodemgeschiktheid
21. grondverbetering
22. beregening
23.waterverbruik gewas
24.waterhuishouding van de grond
25.anorganische bemesting
26.organische afvalstoffen
27.organische bemesting
28.teeltfrequentie en vruchtopvolging
29. groeiregulatoren
30. allelopatie
31. persistente stoffen in de grond
32. gewasbescherming
33. nematologie
34. mycologie

35. entomologie
36. onkruidkunde
37.cultuurgewas als onkruid/-als waarplant
38. kwaliteit
39. algemeen
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Afdeling Teeltonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42.gerst
43. rogge
44.haver
45.overige gewassen
Handelsgewassen
46. algemeen
47. raaigrassen
48. roodzwenk
49.veldbeemd
50.oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen
52.overige gewassen
Wortel-en knolgewassen
53. algemeen
54.consumptie- en pootaardappelen
55. fabrieksaardappelen
56.bieten (suiker)
57. kroot
58.peen
59. schorseneer
60.radijs en rammenas
61. koolrabi
62. knolselderij
63.overige gewassen
Bolgewassen
64. algemeen
65.uien
66.prei
67.overige gewassen
Blad- en stengelgewassen
68. algemeen
69.asperge
70. spinazie
71. andijvie
72.sla(kropsla, bindsla, ijssla)
73.witlof
74. bleekselderij
75.rabarber
76.overige gewassen

Koolgewassen
77. algemeen
78. bloemkool
79. boerenkool
80.Chinese kool
81. rode kool
82.savooie kool
83.soruitkool
84.witte kool
85.overige gewassen
Peulvruchten
86. algemeen
87.erwten (doperwt, droge erwten,
capucijners)
88.tuinboon, veldbonen
89.stambonen (stamsla,wit, bruin)
90.stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
91. overige gewassen
Vruchten
92. algemeen
93.augurk
94.overige gewassen
Voedergewassen
95. algemeen
96.snijmaïs
97.meng- en dubbelteelten
98.overige gewassen
Diversen
99. Literatuurstudie;
teelthandleidingen ; algemeen

Vakterreinen (derde cijfer)
1. bodem- en grondbewerking
2. plantevoeding
3. gewasbescherming
4.overige groeifactoren en vruchtwisseling
5.werktuigen en arbeid
6.oogst en bewaring
7.verwerking, afzet en kwaliteit
8.optimale verhouding van de produktiefactoren
9.rassen en gebruikswaarde
0.overige activiteiten
Enkele voorbeelden:
01.4.16 Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven.
21.4.02 Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de ondergrond.
27.2.53 In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest.
69.4.02 Forceren van asperge.
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Tot nu toe verschenen PAGV-uitgaven
Verslagen
1. Epipré-achtergrondinformatie ; ir. I.van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir.
F.H. Rijsdijk (LH),maart 1 982
2. Epipré-instructiemap 1 982 ;ir. I.van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink,maart
1982
f 5,3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het
grondgebruik op " De Schreef ";ing. H. Preuter, april 1982
f 5,4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op hetgewas suikerbieten ;C.Mulder, augustus 1 982
f 10,5. Deinvloedvanhetrooitijdstip opdestikstofbehoefte vandriesuikerbietenrassen;
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
MO,7. Epipré-evaluatieverslag1982 ; ing.H.Drenthenir.K. Reinink,decembeM982
f 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptieaardappelen in het zuidwesten van Nederland ; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D.W.de Hoop (LEI),februari 1983
MO,9. Acht iaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas ; ing. L.M. Lumkes,
ing. I.Ovaa(Stiboka) en ing. H. Preuter, april 1983
**
10. Epipré-instructieboekje 1983;ir. K. Reinink en ing.H.Drenth,april 1983
M 0,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir.
CD. van Loon enW.Th.Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas),augustus
1983
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voorde onkruidbestrijding in wintertarwe; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus
1983
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
M 0,14. 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
M 0,1 7. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984
**
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwerotaties vanaardappelen en suikerbieten
op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H.Preuter, maart 1984
M 0,19. Biologieenecologievankleefkruid(Galiumaparine).Ir.W.G.M,vandenBrand,april
1984
M 0,20. 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
M 0,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 19781982. Ing.J.Alblas,april 1 984
M 0,23. Resultaten kalibouwplanproevenopzeeklei.Ir.J.Prummel(IB) endr.ir.J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
M 0,24. Oogstplanning van bloemkool in"de Streek ". Ir. R. Booij,oktober 1984
M 0,25. Beregeningsonderzoek bijaspergesopdeproeftuin" 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 aande stam.Ing.J.A.Schoneveld, november 1984
M 028. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W.Stol,januari 1985
M 0.29. Epipré"-evaluatieverslag 1984. Ir. K. Reinink, februari 1 985
**
30. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmestopdegroei,opbrengst enkwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Heino (zandgrond) 1972-1982. Ir.J.J.
Schröder, maart 1 985
M031. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmest opdegroei,opbrengsten kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging ; Maarheeze
1974-1984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
M032. 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
M 033. Intensieve teeltsystemen bij winterlarwe. Dr.ir.A.Darwinkel, maart 1985
f 10,34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het
akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M.Janssens, ir. H.H.H.Titulaer, april
1985
M035. Biologieenecologievanzwartenachtschade(Solanumnigrum).Ir.W.G.M,vanden
Brand, maart 1985
M 036. Epipré 1 985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
MO,-

37. Chemische onkruidbestnjding in de teelt van snijnnaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir.
H.F.M. Aarts, april 1 985
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw ; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de
Jong (PAGV), maart 1 985
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels- en Italiaanse 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
4 1 . Chemische onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool,
boerenkool, Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli. Ir. C.L.M, de Visser en
J. Jonkers, juli 1 985
42. Themadag effecten van diepegrondbewerking indeakkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt, juli 1 985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir.C.L.M,de Visser,augustus 1985

MO—
MO—
f 20—
M O—

**
MO—
MO—

44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.LM. de Visser, augustus 1985
f 20—
45. Chemische onkruidbestrijding in de teeltvanwortelen. Ir.C.L.M,de Visser, september
1985
f 1046. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
M O—
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand, december 1985
M 0—
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985
f 10—
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H.Stassen, december 1985
f 10,—
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
f 10,—
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1 986
M 0,—
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den
Brand, juli 1986
MO—
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee
samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand,
oktober 1 986
MO,—
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1 986
M 0—
55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1 986
M 0—
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemden roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
M 0—
57. Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten. Ing. J.A. Schoneveld, november
1986
f 10 —
58. Verslag inventarisatie graanziekten. Ing. J.M.van den Hoek. november 1986
M O—
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir.A. Darwinkel, november
1986
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1 986
61. Toedienen van drijfmest in maïs. Ir. J. Schröder, februari 1 987
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in
rotaties met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600
(1 982 t/m 1 985). Ing. H. Preuter, februari 1 987
63. Deinvloed vanteeltmaatregelen bijwinterkoolzaad op dezaadproduktie in NoordNederland. S. Vreeke, maart 1 987
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