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Afb. 1. Het PAGV-complex te Lelystad.

Voorwoord
Met het in gebruik nemen van het multifunctionele gebouw werden de bouwactiviteiten in
1986 afgerond. Daardoor konden alle medewerkers weer centraal worden gehuisvest, na
enkelejarenopverschillende plaatsentezijnondergebracht.Voordeonderlinge contacten
en hetfunctioneren alstotaliteit isdeze centrale huisvesting vanveel belang.
Deopen dagen,die eind juni werden gehouden, stelden zeer velen inde gelegenheid de
nieuweaccommodatietebezichtigen.Dezebelangstellingendedaarbijgetoonde interesse
inhetonderzoekvormeneenstimulans omdeverschillende problemenenthousiastaande
pakken.
Eenzelfde betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het praktijkonderzoek blijkt uit de vele
vragen om onderzoek, zowel rechtstreeks als via de proefboerderijen en proeftuinen,
alsmede uit de discussies in het bestuur over de onderzoekprogrammering. Het is noodzakelijk deze lijn met kracht voorttezetten.
Hetonderzoek naargeïntegreerde bedrijfssystemen,waarbijdeOBSteNageleeencentrale
rolspeelt,staatookinternationaalvolopindebelangstelling.Ditbleektijdensdehieromtrent
op het PAGV gehouden bijeenkomst met deskundigen uitde EG-landen.
Mede dankzij de betrokkenheid van de medewerkers konden op het proefbedrijf de
werkzaamheden tijdig engoed worden uitgevoerd. Daarvoor eenwoord vanwaardering.
Datgeldtzekerookvoordeadjunct/plaatsvervangend directeurendeafdelingshoofden die
extrainzettoondenomdeverschillendedirectietakenwaartenemen.Ditdoorhetvertrekvan
de directeur, de heer Spiertz.
De nuvoltooide accommodatie, de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de vele goede
relaties met de regionale onderzoekcentra en andere onderzoekinstellingen vormen een
goede basis omvanuit het praktijkonderzoek wezenlijk bijte dragen aande oplossing van
problemen indeakkerbouw ende groenteteelt indevollegrond.
Hoewel niet inalledetails geeftditjaarverslag een beeldvandebreedtevanhetaandachtsgebied.
De directeur,
ir.A.J.Riemens
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Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1986drie keer. Als belangrijkste punten van bespreking
kunnenworden genoemd:
—samenwerking 1RS;
—samenwerking SNUiF;
—overleg graszaadonderzoek;
—overleg kruidenonderzoek;
—overleg suikerbietenonderzoek;
—onderzoek bietenrhizomanie;
—onderzoek mestproblematiek;
—automatisering/informatica-stimulering te weten: BEA-project, Ondersteuning ROC's,
SIVAK,InfomodellenenVideotex;
—bijdrage commissie Hinderwetpreventie;
—subsidievoorwaarden Regionale Onderzoekcentra;
—begroting 1986/1987(overgang naar kasstelsel);
—knelpuntenexercitie 1987(vaststelling formatie);
—deelname Floriade 1992.
Samenstelling bestuur
Mutaties:
—op23november 1986overleedons bestuurslid deheerW.Joziasseopde leeftijdvan58
jaar. Indezevacature werd in 1986niet meervoorzien;
—eervol werd ontslagen als lidvan het bestuur de heer J.J.Beers;
—de heer J. Groot te Veldhuizen werd voor het tijdvak eindigend 31 december 1988 als
opvolger vande heer Beers als bestuurslid benoemd;
—voor het tijdvak 1januari 1986 tot 1januari 1990 werd mevrouw ir. C.M.J. Loeffen tot
bestuurslid benoemd.
Hetbestuur wasper 1januari 1987als volgt samengesteld:
a. op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij praktijkonderzoek inde akkerbouwsector:
Ch. Backbier te Huisberg
J.J. Kemmerente Slootdorp
J.D. Leeuwmate Nieuw-Beerta (voorzitter)*
ir.K.MeindersteEmmen
W.Velthoen te Numansdorp;
b. op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij het praktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
J.v.d.Burgtte Boekei
M.H. Dekker teWarmenhuizen*
J. Grootte Veldhuizen
P.M.H.Weijs teSeverum
vacature;
c. opvoordracht vanhet Landbouwschap, afkomstig uitde akkerbouwsector:
ir. H.J.Schuring te Den Haag(secretaris);*
d. opvoordracht van het Landbouwschap,afkomstig uitde vollegrondsgroentesector:
drs. P.v.d.Struys te Benthuizen;*
e. op voordracht van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit de
kringenvanverwerking enafzet:
J. Glotzbach te Den Haag
ir.P.HijmateZoetermeer;

f. opvoordracht vanhet Produktschap voor Groente en Fruit,afkomstig uitde kringenvan
verwerking enafzet:
ir.J.Th.vanVught teVlijmen;
g. ambtenaren vanhet Ministerie van Landbouw enVisserij:
ir.A.J.Riemens teZevenhuizen*
mw.ir.G.M.J.Loeffen.*
Adviserende ledenvanhet bestuur:
ir.J.D. Bijloo,secretaris Afdeling Plantaardige Produktie NRLO;
Th.de Jong,NTSsectie Vollegrondsgroenten.
* leden Dagelijks Bestuur

Organisatieschema PAGV en CAD per 1 maart 1987

Consulentschap in Algemene Dienst voor de
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond

Directeur: ir A.J. Riemens
adj./plv. dir. :drs J. Kamminga

consulent : ir C.J.J. de Kroon
bedrijfssynthese-ingenieurs :
ing. M. van der Ham (G)
ing. W.P. Noordam (A)
voorlichtingscoördinatoren :
ing. K.B. van Bon (A)
N.J. Snoek
(G)
medewerker algemeen;
ir J.A.H. Haenen

afd. Teeltonderzoek
Akkerbouw
hoofd : ir B A ten Hag
plv.hfd.:dr ir A. Darwinkel
SECTIE GEWASSEN:
aardappelen :
ir C.B.Bus
J.F. Houwing
ir C.D. van Loon
ir A. Schokker
ing. A. Schepers
ing. J.K. Ridder
mw. ir A.G. Elema (Z)
ing. H. Morrenhof (Z)*
suikerbieten :
dr ir A L Smit
ir J.J.Tick
granen en droge peulvruchten :
dr ir A. Darwinkel
ir P. Oyarzun (NGC}
ing. D.A. van der Schans
ing. R.D. Timmer
handelsgewassen
ir G.E.L Borm
mw. ir G. Horeman (PLZZ]
M.J. van der Mheen
S. Vreeke
voedergewassen.
ir JJ. Schröder
mg. H.M.G. van der Werf
SECTIE REGIO:
ing. N.H.J.N, van
den Eijnden
ing. H.W.G. Floot
mg. P.M.T.M. Geelen
A.H.J. Rops
ing. J. Schreuder
ing. H.P. Versluijs
mg. J.G.N. Wander

(BEM)
(FH/EH)
(VM)
(KB)
(KL/WG)
(RH)
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Stafgroep Publiciteit,
Redactie & Informatie

Stafgroep Wiskunde
& informatica

hoofd : ir P.A.M. Kromwijk
redact.: ing. H.K.J. Bosch
ing. P.A.F,de Jonge
biblioth.: mw, G.M. Wübbeis

hoofd :ing. R. Duynhouwer
mw. C.M. Hüsers
G.Jeuring
ing. R.de Vries
ir P.de Jong,(SIVAK)

afd. Teeltonderzoek
Groenten
hoofd :dr ir G.J.H. Grubben
plv.hfd.: ir P.H.M. Dekker

hoofd : ir CA.A.A. Maenhout
plv.hfd.: ir H.F.M. Aarts

SECTIE GEWASSEN:

SECTIE BODEM, BEMESTING EN MECHANISATIE:

blad-,stengel- envruchtgroenten:
ir G.van Kruistum
J.T.K. Poll
koolgewassen:
ir R. Booij
C.P.de Moei
bol-,knol-enworteigewassen:
mw. ing. M.H. Roodzant
ing. J.A. Schoneveld
peulvruchten.
ir P.H.M. Dekker**
ing. J.J. Neuvel
gebruikswaarde- en teeltonëntatie-onderzoek ;
ing. A.R. Biesheuvel
J. de Kraker
ing, C.A.Ph.van Wijk
SECTIE REGIO:
ing. F.M.L Kanters
(MV)
ing. H.C.H. Pijnenburg(R)(NB)
ing. C.A.E. Rijkers
(R)(ZW)
ing. G.J.M, Schröen (R)(NH)
wnd. P. Mantel
(R)(Ens)

(R)(BEM)
(RMFH/EH)
(R)(WR/VP)
(R)(KL/WG)
(R) (VM/KB)
(R) (WS)
(R) (RH)

Van Bemmelenhoeve
Feddemaheerd/
Ebelsheerd
Valthermond
Kooyenburg
Kandelaar/De Waag
Rusthoeve

afd. Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband

ing. J.-Alblas
D.T. Baumann (Z)
ir W.A, Dekkers
mw. ir A. Landman (Z)
ing. LM. Lumkes
ir H.H.H. Titulaer
SECTIE GEWASBESCHERMING:
ir W.G.M, van den Brand
mw. ir G. Dijst(IPO)
A. Ester
mw. ir Y. Hofmeester (Z)
J. Jonkers
mw. ing. R, Meier
ir P.M. Spoorenberg

SECTIE TEELT- EN
BEDRIJFSSYSTEMEN :
ir H.F.M. Aarts
ing. H. Drenth/ing. I. Ouwerkerk
mw. ing. K. Hindriks (Z)
ing. 0. Hoekstra
ing. Th. Hulskamp
ir J.G. Lamers
ir P.W.J. Raven
ing. W. Stol (NGC)
ir C.LM. de Visser (Z)
dr P.H. Vereijken
ing. J. Boerma
drs A.W. Wesselo(MPW)
ir F.G. Wijnands(Z)
ing. A.A.W. Zondervan

(WR/VP)
(MOG)
(MV)
(NB)
(NH)
(ZW)
(Ens)

= Wijnandsrade/
Vredepeel
Westmaas
Meterikse Veld
Noord-Brabant (Breda)
Noord-Holland (Zwaagdijk)
Zuid-Westen (Westmaas)
Noord-Oost Polder (Ens)

=
=
=
=
=
=

Directiesecretariaat

seer,;mw.J.P.H, von Rotz

afd. Bedrijfssynthese

Stafgroep Coördinatie
Onderzoek

Proefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfssystemen (OBS)

hoofd : ing. A. de Jong
adm. med. :mw. S.E.du Breuil

wetenschappelijk coördinator:
dr P.H. Vereijken
bedrijfsleider :
ing. MG. Verdonschot
G. Anninga
D.de Boer
H.de Ruiter
D. Smid

afd. Proefbedrijf

afd. Algemene Zaken

hoofd :drs J. Kamminga
plv.hfd.:drs S. Cuperus

hoofd : P.ter Steege
plv.hfd.:

hoofd : D. Hooijer
plv. hfd : vacature

SECTIE BEDRIJFSECONOMISCH
ONDERZOEK:

SECTOR AKKERBOUW:

SECTOR PERSONELE &
INTERNE ZAKEN :
Vacature
mw. H. van Dam
Th. J.van Hagen
mw. W.van de Linde
mw. F.J.M. Lugtigheid
mw. fV.R. van den Oever
mw. N. Pool
mw. B.M. de Rijk
mw.J.D. Sinke
mw. B. van der Wal

drs S.Cuperus
i'rC.F.G. Kramer
ing. H. Preuter
vacature
SECTIE BEDRIJFSBEGELEIDING:
ir A.E. Brands
ing. S.R.M. Janssens
drs AT. Krikke
LEI-DETACHEMENT:
drs ing. B.J.M. Meijer, hoofd
ing. J.G. Groenwold
R.H. Lalkens

bedr.leider: M.A. Lindhout
ass.bedr.leider: U.de Jager
P,van Dijk
A. van der Heide
J. van Lenthe
P, Mellema
J.J. Rietel
A.J.J. Romeijn
D.Stennga
J. Vos
G.Walsma
A.H. Zwaneveld
SECTOR GROENTETEELT:
bedr.leider: P.W.V. Bakker
ass.bedr.leider: G.J.Zwart
L.J. Esselmk
P. de Fouw
C.J. Glorie
H. Middelians
J.A.J. Peerdeman
W. Uijthoven
H. Wagenvoort

SECTOR FINANCIËLE &
MATERIËLE ZAKEN :
hoofd : mw, J.van Heerwaarden
J. Boom
mw. J.H.van Breugel
A. Eggenhuizen
mw. A. van Heest (kantinebeheer)
mw. C.M. Nobel
mw. C. Rutten

laboratorium :
M,van der Kooy
mw. Y.C.C. Potjer

(R) in dienst van regionale stichting
(Z) extern gefinancierde plaats
gedetacheerd bij SVP
** tevens belast met onderzoek zaai-uien
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Algemene Zaken
Huisvesting Lelystad
Op 1 augustus 1986werd het multifunctionele gebouw ingebruik genomen.Dit betekende
dat op enkele onderdelen na, de bouw van de centrale huisvesting voor het PAGV was
voltooid.
Met ingang van genoemde datum zijn praktisch alle medewerk(st)ers op het adres Edelhertweg1 gehuisvest.Demedewerkersdietijdelijkgehuisvestzijnophetadres Edelhertweg
13(bij het CDI)zullen hiervermoedelijk nogtot 1 januari 1988werkzaam blijven.
DeVAX11-750computerwerdvanEdelhertweg13naarEdelhertweg1 verhuisd.Tevenswerd
de PDP11-44computer ontmanteld.
Er is een inrichtingscommissie bij het PAGV ingesteld die plannen ontwerpt voor de
aankleding vanhet nieuwe PAGV-complex.
Eris eentuincommissie bij het PAGV ingesteld die detuinplannen ontwerpt.
Directie Materiële Zaken van het Ministerie heeft een bedragvan ƒ 19.470,— beschikbaar
gesteld voor deaanlegvandammentussen de kavels G90-91 en G102-103eneen bedrag
van ƒ 19.000,— voor het registreren vantemperatuur en luchtvochtigheid in8koelcellen.
DeaanvraagRenovatieaardappelbewaringinbedrijfschuurzit indeeindfase.Hopelijk kandit
in 1987gerealiseerdworden.
De voorziening voor het plaatsen van 3 cellen voor CA-bewaring wordt door de TFDL
verzorgd.
Huisvesting Nagele
Deaanpassingvande pootaardappelbewaring is gerealiseerd.
Directie MateriëleZakenvanhet Ministerie heeft een bedragad ƒ 150.450,— vooraanpassingvande bedrijfsgebouwen beschikbaar gesteld.
Eris een plan met kostenraming voor het slopen vande grubstal opgesteld.
Er is aan Directie Materiële Zaken van het Ministerie verzocht een bedrag ad ƒ 42.600,beschikbaar testellen.
Personeel
Bij het PAGVzijn in 1986onderstaande medewerk(st)ers indienst aangesteld:
—de heer ir. P.M.J. Raven m.i.v. 1 februari 1986als wetenschappelijk onderzoeker bij de
afdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband;
—deheerH.de Ruiterm.i.v.1 april 1986alsmedewerker bijhetproefbedrijf OBSteNagele;
—deheerJ.A.J.Peerdemanm.i.v.1 april 1986alsmedewerker voor32uurperweek bijde
sector Groenteteelt vande afdeling Proefbedrijf;
—de heer P. Mellema m.i.v. 1mei 1986als medewerker bij de sector Akkerbouw van de
afdeling Proefbedrijf;
—mevrouw C. Rutten-Nobels m.i.v. 1mei 1986als assistente voor 32 uur per week bij de
sector Financiële en Materiële Zakenvande afdeling Algemene Zaken;
—mevrouw N.Poolm.i.v.12mei 1986alsmedewerkster post- enarchiefzakenvoor 19uur
perweek bijdeafdeling Algemene Zaken;
—de heer D.Hooijer m.i.v.1september 1986als Hoofdvandeafdeling Algemene Zaken;
—mevrouw G.M.Wübbelsm.i.v.1 oktober 1986voor32uurperweekals bibliothecaresse;
—de heer ir. G.E.L. Borm per 1november 1986als wetenschappelijk onderzoeker bij de
afdelingTeeltonderzoek Akkerbouw;
—de heer ing.J. Boerma m.i.v. 1januari 1987 als technisch onderzoeker geïntegreerde
bedrijfssystemen opde afdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband;

12

- de heer H.J. v.d.Mheen m.i.v.1januari 1987 als technisch onderzoeker kruiden op de
afdelingTeeltonderzoek Akkerbouw;
- de heer ir.A.J.Riemens m.i.v.1 januari 1987als directeur vanhet PAGVteLelystad.
In tijdelijkedienst zijnaangesteld:
- mevrouw ir.A.G.Elema m.i.v. 15januari 1986als wetenschappelijk onderzoeker mestbenutting inde landbouw bijdeafdelingTeeltonderzoek Akkerbouw;
- de heer ir. F.G.Wijnands m.i.v.1 februari 1986alswetenschappelijk onderzoeker bijhet
project "Development ofanintegratedcrop production systemforcereals"voordeduur
van het project tot uiterlijk 1 januari 1989 bij de afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband;
- de heer ing. I. Ouwerkerk m.i.v. 1april 1986 bij de afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband inverband metvervangingwegens ziektevande heer ing.H.Drenth;
- mevrouwE.l.Veldmanvoordeperiodevan1 april1986tot1 oktober 1986voorEPIPREbij
deafdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband.
Tijdelijke medewerker(st)ers afdeling Proefbedrijf
Sector Akkerbouw:
- deheerG.H.Eggensvoor32uurperweekvoordeperiodevan1 mei1986tot1 december
1986;
- mevrouwM.Huizingavoor32uurperweekvoordeperiodevan1 mei1986tot1 december
1986;
- de heer A.C.F.C.Lakwijk voor de periode van 1mei 1986tot 1november 1986;
- de heer J.P.M.Verschure voor 32 uur per week voor de periode van 1juni 1986 tot 6
november 1986.
SectorGroenteteelt:
- de heer J.van 't Endevoor de periode van 1mei 1986tot 1november 1986;
- de heer H.Joling voor 32 uur perweek voorde periode van 1mei 1986tot 1december
1986;
- de heer G.Scholten voorde periode van 1mei 1986tot 1november 1986;
- de heer W.J.Westendorp voor de periodevan5mei 1986tot 5november 1986.
Overigen:
- mevrouw drs. A.W. Wesselo is voor de periode van 1mei 1986 tot 1mei 1987 via de
Stichting MPWinhet kader vandewerkverruimende maatregel geplaatst bijde afdeling
TechnischOnderzoek inBedrijfsverbandvoorgeïntegreerdegroenteteeltinhetkadervan
het onderzoek op het Proefbedrijf OBSte Nagele;
- de heer ing. H. Morrenhof is per 1juni 1986 in tijdelijke dienst (3 jaar) bij de afdeling
Teeltonderzoek Akkerbouw voor het door de EEG gefinancierde PAGV/SVP-aardpeerproject. Het zal hierbij het teeltonderzoek aan aardpeer uitvoeren. Omdat de in dit
kader geplande proeven ditjaar inWageningen zijnaangelegd,zal hij heteerstejaar op
het SVP gedetacheerd worden. De heer Morrenhof wordt aangesteld indienst van het
Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten;
- de heer ir. A.E. Brands is m.i.v. 1juli 1986aangesteld als onderzoeker voor infomodel
"openteelten"vooreenperiodevan3jaar(behoudensgoedkeuringvanhetMinisterievan
Landbouw enVisserij).Deheer Brandswordt geplaatst bijdeafdeling Bedrijfssynthese;
- de heerW.Louwerse isalstijdelijks medewerker aangesteld bijdeafdeling Proefbedrijf
voorde periode van 18augustus 1986tot 1november 1986;
- mevrouw ir. A. Landman is per 16 oktober 1986 aangesteld als wetenschappelijk
onderzoekster mestproblematiek (projectnr. 26.2.09) voor de duur van maximum 3jaar
(afdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband);
- de heer DT. Baumann is per 1 november 1986 als technisch onderzoeker mestproblematiek (projectnr.26.2.09)voordeduurvanmaximaal3jaar bijdeafdelingTechnisch
Onderzoek inBedrijfsverband aangesteld;

13

—mevrouw Y. Hofmeester is op arbeidsovereenkomst aangesteld voor de periode van1
januari 1987 tot 1januari 1990 als wetenschappelijk onderzoekster bietenrhizomanie
(projectnr. 28.4.10en28.4.11).
Diversen:
—mevrouw ing.J.v.d.Hoekwasvan1 februaritot 1 november 1986(indienstvanhetNGC)
werkzaam bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband, met als taak inventarisatievanziektenenplagen inwinter- enzomergerst;
—de heer ing. J.I. Basting was in de periode van 1februari 1986 tot 1 augustus 1986
NGC-gedetacheerde voor32uur perweekvoor het project Verbetering oogstzekerheid
vandeteeltvandroogteoogstenerwten;
—mevrouwir.G.Horemanism.i.v.1 april1986voor32uurperweekgedetacheerdevanhet
Produktschap voor Landbouwzaaizaden. Mevrouw Horeman zal zich bezighouden met
hetonderzoek naarschimmelbestrijding ingraszaadende bestrijding vangalmuggen;
—deheerP.deJongism.i.v.1 juli 1986gedetacheerdevanhetSIVAKenisgeplaatst bijde
Stafgroep Wiskunde en Informatica;
—deheerA.Schokker is metingangvan 1 november 1986alsgewetensbezwaarde bijhet
CABO gedetacheerd alsonderzoeker "overdracht vanonkruiden viadrijfmest".
Interne verplaatsingen
Functiewijziging afdeling Proefbedrijf:
—de heer U.deJager ism.i.v.1 januari 1986assistent-bedrijfsleider sector Akkerbouw;
—de heer J.Lenthe is m.i.v.1 januari 1986assistent-regio;
—de heer G.J.Zwart is m.i.v.1 januari 1986assistent-bedrijfsleider sector Groenteteelt;
—de heer H.Wagenvoort ism.i.v.1 februari 1986beheerder kas-enklimaatruimten;
—de heer ing.J.H.Ridder heeft m.i.v.1september 1986eenfunctie aanvaard bijde sectie
aardappelen vande afdelingTeeltonderzoek Akkerbouw;
—mevrouw J.P. von Rotz-van der Heijden is m.i.v. 1april 1986 aangesteld als directiesecretaresse (32 uur perweek);
—mevrouw F.J.M.Lugtigheid-Winthorstvolgdem.i.v.1 april1986mevrouwVonRotzop(36
uur perweek)als coördinatrice typekamer;
—mevrouwM.R.vandenOever-Fürrerism.i.v.1 april 1986aangesteldalstypistevoor27uur
per week.
Uitbreiding arbeidstijd:
—dearbeidstijdvandeheerdrs.AT.Krikkeism.i.v.1 januari 1986uitgebreidtot38uurper
week;
—met ingangvan 1 oktober 1986isdewerktijdvan mevrouw J.H.Smeenk, medewerkster
kantine,van24uur naar26uur perweek uitgebreid.
Bevorderingen
Met ingangvan 1 januari 1986zijnbevorderd:
—de heer ir.R.Booij;
—de heer P.de Fouw;
—de heer ing.H.J.Houtman;
—de heerJ.de Kraker;
—mevrouw J.vanLeeuwen;
—mevrouw ing.R. Meier;
—de heerdr. P.H.Vereijken;
—de heer S.Vreeke.
Eenextraperiodiek is toegekendaan:
—mevrouw J.P.von Rotz-van der Heijden;
—de heer ir.J.J. Schröder;
—de heer ing.M.G. Verdonschot;

14

— Met ingangvan 1september 1986is de heer ing.H.K.J. Bosch bevorderd.
— Met ingang van 1oktober 1986is de heer ir.A.E.Brands bevorderd.
— Met ingang van 1oktober 1986 isaan deheer ing. T. Huiskamp een extra periodiek
toegekend.
— Met ingangvan 1oktober 1986is mevrouw G.M.Wübbels bevorderd.
—Voordeperiode 1 november 1985tot 1 september 1986isaanmevrouwJ. Pentingaeen
waarnemingstoelage toegekend.
Wijziging standplaats
— Mevrouw ir.A.G.Elemaheeft m.i.v.19april 1986Wageningen alsstandplaats inverband
mettijdelijke detachering bij het IPO.
Verplaatsing
— Deheer ir.C.Kaaiism.i.v.1 juni 1986overgeplaatst naarhet IPOteWageningen.
Vertrek directeur/instelling benoemingsadviescommissie
Deheerdr.ir.J.H.J.Spiertz heeftmetingangvan 1 april 1986ontslag genomen als directeur
van het PAGV inverband met het aanvaarden vandefunctie vandirecteur bij het CABOte
Wageningen.
Voor de ontstane vacature werd een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. Dit in
hetkadervandeinspraakvanhet personeel bijbenoemingen.Dezecommissie bestonduit
devolgende personen:
de heer H.F.M.Aarts i
.
. _.
„
in*aangewezen doorde Dienstcommissie
M
mevrouw J.Pentinga J
de heer M.H.Dekker n . , „, .... , ^
. „. .. „.„.,
deheerJ.D. LeeuwmJ l e d e n D a 9 e l l ) k s b e s t uurvan de Stichting PAGV
de heer J. Kamminga, PAGV
de heer E.A. Goewie, Directie Aen T
de heer P.A.Th.J.Werry,sectorhoofd Plantaardige Produktie DLO.
De personeelsconsulent de heer P.van Elleswijk werd aande Commissie toegevoegd als
secretaris.
Uit-dienst-tredingen
— MevrouwJ.vanLeeuwenheeftm.i.v.1 april1986ontslaggenomenalsdirectie-secretaresse.
— DeheerT.Rozenveldheeftm.i.v.1 juni1986dedienstverlatendoorgebruiktemakenvan
deVUT-regeling.
— De heer ing. H.J. Houtman heeft m.i.v. 1september 1986 eervol ontslag uitde dienst
genomen inverband met het aanvaardenvaneenfunctie elders.
— Mevrouw J.Pentinga namontslag m.i.v.1september 1986wegens het aanvaardenvan
eenfunctie bij het IVVOteLelystad.
— Deheer J. Bongenaar namontslag m.i.v.1oktober 1986inverband met het aanvaarden
vaneenfunctie bij het Proefstation voor het Champignoncultuur te Horst.
— Deheerir.W.J.M.Meijernamontslagm.i.v.1 oktober 1986inverbandmethetaanvaarden
vaneenfunctie bij hetCABO teWageningen.
— DeheerN.Th.Dol,hoofdvandeafdelingAlgemeneZaken,heeftm.i.v.10november 1986
het PAGVverlaten door gebruik te makenvandeVUT-regeling.
Een25-jarigambtsjubileum werd gevierd door:
—de heer ing.J.Alblas, onderzoeker bij de afdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband,op 29november 1986.
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Stagiaires
In1986zijndevolgende stagiaires bij het PAGV geplaatst:
aantal stagiaires

aantal weken

afdeling

4
3
12
3
1
2
2
4

67
35
188
59
6
11
12
45

Teeltonderzoek Akkerbouw
Teeltonderzoek Groenten
Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Bedrijfssynthese
Publiciteit, Redactie en Informatie
Proefbedrijf
Algemene Zaken
OBSte Nagele

31

423

Volontaires
OpdeafdelingTeeltonderzoek Akkerbouw isin1986éénvolontairevoor13wekengeplaatst.
Financiering
Deinvoeringvandezogenaamdefifty-fifty-regelingheeftin1986verderzijnbeslaggekregen.
Hetbegroteexploitatieverlieswerdin1986alsvolgtverdeeld:70%tenlastevanhetMinisterie
vanLandbouw enVisserij;30%ten lastevanhet bedrijfsleven.
HetBestuur isopverzoekvanhetMinisterieermeeaccoordgegaandatmetterugwerkende
kracht naar 1 januari 1986 het zogenaamde kasstelsel wordt gehanteerd. Eén van de
consequenties vandit besluit isdat het begrote exploitatieverlies eenmalig verhoogd is.
Debasisfinancieringvanhetproefstation bedroeg in1986circa8,5miljoengulden meteen
globale verdeling over de sectoren Akkerbouw en Groenten indevollegrondvan60/40.
Naastdestructurelemede-financieringzijndoorhetProefstationexternefondsenverworven
voorfinancieringvanprojectenoptijdelijke basis.Deexternefinancieringbetrofdevolgende
projecten:
projectnaam
- Mestbenutting inde landbouw
—Mestproblematiek
- Begeleidingssystemen
—Schimmelbestrijding graszaad

—Ontwikkeling geïntegreerde teeltsystemenvoor
granen
- Vruchtwisselingsonderzoek inverband met
bietenrhizomanie
—Ontwikkeling begeleidingssystemen voor
groenteteelt
- Automatisering van bedrijfsbegeleidingssystemen
- Teeltbegeleiding tarwe
—Onderzoek naardeoogstzekerheid enziekteproblemen bij droge erwten
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project-financierder
Cie. Hinderpreventie
Fonds Mestonderzoek
VICON
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduktie (Produktschap voor
Landbouwzaaizaden)
EEG-project
L&V/Bedrijfsleven
Stichting Maatschappelijk
PlaatsWageningers (MPW)
SIVAK
NGC
NGC

Maïsonderzoek
Gerstinventarisatie-onderzoek
Aaltjesonderzoek

NGC
NGC
Ministerie vanSociale Zaken
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Publiciteit, redactie en informatie
Informatieverzorging
De samenwerking met het Consulentschap inAlgemene Dienst voor deAkkerbouw ende
Groenteteelt indeVollegrond isook in 1986totvolle tevredenheid verlopen.
De schriftelijke informatie betrof ook dit jaar weer de gebruikelijke PAGV-uitgaven en de
artikelenvoor devakpers.
Decontactenmetde land-entuinbouwbladenwerdengeheelverzorgddoor hetCAD-AGV.
Dit coördinerende werk rustte op drie uitgangspunten,teweten:
—dewensen en plannenvande redacties;
—devoorlichtingsprogramma's van de voorlichtingsdiensten;
—devrijkomendeènvoordepraktijktoepasbareinformatieuithet(proefstations)onderzoek.
Nieuw in de PAGV-uitgaven zijn de "Korte Teeltbeschrijven". Daarvan zijn in 1986 vier
verschenen.Het betreft hiersteeds teeltbeschrijvingen inverkortevormvan(soms nieuwe)
gewassen meteengeringeteeltomvang:teunisbloem, paksoienamsoi,roodlof enbosui. In
deze korte teeltbeschrijvingen is de beschikbare kennis zodanig gerangschikt, dat de
beginnende teler daarin de basisinformatie kan vinden. Wanneer eenmaal met de teelt
begonnen is,zalde kennis enervaring verder uitgebouwd moetenworden door contacten
met de voorlichtingsdienst en/of andere telers. De Korte Teeltbeschrijvingen worden in
beperkte kringter kennisname verspreid.Zezijnwel tegen betaling te bestellen.
De totale produktie van PAGV-uitgaven lag dit jaar wat lager dan in 1985, en bestond uit:
Jaarverslag 1985, Werkplan 1986, Kwantitatieve Informatie 1986-1987, twee Teelthandleidingen,vier KorteTeeltbeschrijvingen,éénThemaboekje enelfVerslagen.
Samenwerking met Landbouwonderwijs
Voor het Land-enTuinbouwonderwijs bestaat alvele jaren de situatie dat voor een aantal
vakken de leerstof door daarvoor vrijgestelde leraren intaakuren wordt samengesteld c.q.
herzien. De hier bedoelde leerstofbundels vervullen een centrale functie in het Land- en
Tuinbouwonderwijs. Bijdesamenstellingwordendeconceptenaanlandelijke deskundigen
voorgelegd. De daaruit voortkomende opmerkingen en suggesties worden dan verwerkt.
Voor zover er geen leerstofbundels worden samengesteld, wordt onder andere intensief
gebruik gemaakt vandeteelthandleidingen van het PAGV.
UithetoverlegmethetLand-enTuinbouwonderwijs isnueensamenwerkingsvorm ontstaan
metalsdoel hetsamenstellenvanteelthandleidingen methetschrijvenvan leerstofbundels
te combineren. Dubbele activiteiten worden daarmee voorkomen en de kwaliteit van de
teelthandleidingen voor het onderwijs neemt aanmerkelijk toe. Het onderwijs geeft ondersteuning bijdedidactische vormgeving enhettaalgebruik. Heteerste resultaatvandeze
samenwerking isTeelthandleiding nr.21 ;"Deteeltvan suikerbieten".
"Deteelt vangranen"staatvoor 1987opstapel.
Voortgang Teelthandleidingen, Korte teeltbeschrijvingen
Voorregelmatigeenactueleinformatieoverdeteeltvangewassen ishetnoodzakelijk datde
PAGV-seriecompleetgemaaktwordt.Hethuidigeaantalvan25zullenwemoeten uitbreiden
tot35à40.Daarnaastzaleenschemaopgezetmoetenwordendiedeseriein4à5jaarvolledig
herziet. De mogelijkheden daartoe ontbreken door het niet beschikbaar hebben van
voldoende arbeidskrachten. Dit betekent datde informatiestroom voor eendeel structureel
stagneert. Het is een proces dat een aantal jaren geleden al is gesignaleerd. Nu is het
uitgegroeid tot een punt van grote zorg. Vele discussies hebben een oplossing nog niet
dichterbij gebracht.

Opendagen
Op 26, 27 en 28 juni zijn in 1986 de Open dagen georganiseerd. De nieuwe situatie na
gereedkomen van de nieuwbouw stond daarbij centraal. De optimale verzorging van de
veldproeven, de presentatie van bepaalde onderwerpen en de aankleding van het geheel
hebben er inbelangrijke matetoe bijgedragen dat decirca 1700bezoekers het bezoek aan
het PAGV alszeerwaardevol hebben ervaren.
Donateurs/abonnees
In 1985 steeg het aantal donateurs (ƒ 5 0 , - abonnees) tot ruim 800 (600 in 1984). Deze
stijging zettezich in 1986voort. Hetjaar konafgesloten worden met een respectabel aantal
van meer dan 1000donateurs!
In1986voerde hetPAGVook eenzogenaamd "Verslagen-abonnement" in.Ditbetekent dat
voor ƒ 100,— alleindatjaarverschenenverslagendirect nauitkomenwerdentoegestuurd.
Dit systeem blijkt in een behoefte te voorzien. Eind 1986 waren er ruim 200 verslagenabonnees.
Overige activiteiten
Hetaantalbezoekers inexcursieverband bleefongeveerconstant(bijna2500).Vooralbijhet
Land- en Tuinbouwonderwijs blijkt de belangstelling groot om de studenten tijdens de
opleiding kennis te laten maken met hetwerk van het Proefstation.
Ookdestroom buitenlandse bezoekers isvangrotebetekenis(circa750).Belangstellenden
vanuit alledelen vandewereld bezochten ons Proefstation.
Wat de deelname aan tentoonstellingen betreft, is er weinig activiteit geweest. Op de
NederlandseTuinbouwVakbeursteBleiswijkwashetPAGVnietaanwezig.Organisatorische
activiteiten van derden verhinderden onze deelname. Wel werd meegewerkt aan de
witlofdagen op de veilingen te Kampen en Zwaagdijk en de Opening van de Proeftuin te
Zwaagdijk.

Afb. 2. Tekst en uitleg bij de proefvelden op de Open dagen.
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Coördinatie onderzoek
In1986isvoor heteerst inde Programmeringscommissie voor deAkkerbouw gewerkt met
een bundeling vandevoorstellen naarvakgebied. In 1985was inde Programmeringscommissievoor deVollegrondsgroenteteelt gebleken datdit een betere mogelijkheid biedt om
meer beleidsmatig de ingebrachte voorstellen te bespreken.Tevens werd in 1986 voorafgaande aan de voorstellen per vakgebied een korte samenvatting gemaakt. Bij de vergadering is het dan niet meer noodzakelijk de afzonderlijke voorstellen te bespreken, maar
kunnenaandehandvandesamenvattingdebelangrijkstevraagpunteneruitgelichtworden.
Dezewerkwijze heeft goedvoldaan enzalworden voortgezet.
DeWerkgroep Automatisering ROC's (WAROC) heeft in1986met behulpvaneen enquête
eenaantalbasisgegevensverzameldomeenindruktekrijgenvandehoeveelheid gegevens
dieop de ROC'sverwerkt enopgeslagen moetenworden.Nauitwerkingvandeenquête is
er per ROC een gesprek geweest van de secretaris, de regionaal onderzoeker en de
bedrijfsleider met enkele leden van de WAROC. Naar aanleiding van de enquête en de
gesprekken isereennotitieopgesteldwaarinhetprogrammavaneisenwordt weergegeven
zoals die in de ROC's leven. Deze notitie is aangeboden aan de Projectgroep die onder
voorzitterschap van DirectieAkker- enTuinbouw alle proefstations overkoepelt.Tevenszijn
de eerstevoorbereidingen gestart voor het makenvaneenglobaal informatiemodel ROC's
OpenTeelten.Dit model wordt afgeleidvan het globale informatiemodel OpenTeelten,dat
een beschrijving geeftvaneen praktijkbedrijf.
IndeVeenkoloniën was hetheteerstejaarvanonderzoek voor de nieuwe proefboerderij te
Valthermond. Dit ter vervanging van de proefboerderijen Geert Veenhuizenhoeve enA.G.
Mulderhoeve. Op deze laatste bedrijven zijn nog enkele meerjarige proeven gehandhaafd,
onderanderedevruchtwisselingsproef opdeA.G.Mulderhoeve.In1987hooptderegioeen
geschikte zandlocatie te vinden op een acceptabele afstand van de proefboerderij te
Valthermond. Als dit lukt zal 1987 het laatste jaar van onderzoek zijn voor proefboerderij
Kooijenburg.
TussendebesturenvandeproeftuinteEnsenproefboerderij DeWaagvindenfusiebesprekingenplaatsmetalsdoelhetonderzoek alleenopproefboerderij DeWaagteconcentreren.
Hiertoe zal dit bedrijf vergroot worden qua oppervlakte en zullen de bedrijfsgebouwen
aangepast moetenworden.
Op ROCWestmaas hebbendebesturenvandeproefboerderij ende proeftuin beslotenom
per1 januari1987hetpersoneelsbestandvanakkerbouwengroententeintegrerenomzotot
eenefficiëntere inzetvande medewerkers tekomen.
Tabel 1.Gegevens enaantallen proevenvande proeftuinen.
proeftuin
oppervlakte groenten in are
aantal proeven totaal
aantal geïntegreerde +
landelijke proeven
aantal regionale proeven
% regionale proeven van het
totale aantal proeven
voornaamste gewassen
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Breda

Ens

Meterik

500
49

220
15

1100
53

350
21

640
51

40
9

12
3

28
25

10
11

28
23

19
kropsla
prei
witlof
spinazie
augurk
spruitkool
ijssla
bloemkool

20
witlof
bloemkool
spitskool
winterpeen
spruitkool

47
asperge
kropsla
ijsbergsla
prei
spruitkool
Chin, kool
augurk
peen

Westmaas Wieringerwerf

52
ijssla
kropsla
bloemkool
spruitkool
witlof
knolvenkel

45
witlof
sluitkool
bloemkool
peen
kroot
sla
spinazie
roodlof
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Wiskunde en informatica
Informatica
Hetjaar 1986stondvooral inhettekenvandeverhuizingvandecomputerapparatuur vande
tijdelijkebehuizing(CDI)naarhetnieuwePAGV-gebouw.Indezelfdeperiodewerdvrijwelalle
voor endoor de PAGV-gebruikers geschreven programmatuur overgezetvande PDP-naar
deVAX-computer.Tegelijkertijdwerdendegebruikersbegeleid inhetgebruikvandenieuwe
computer. Gebleken is dat eendergelijke operatie meer inzet aanmankracht vergt danvan
tevoren konworden ingeschat. Diverse geplande werkzaamheden moesten dan ook naar
een latertijdstip wordenverschoven.
Om meer mensen tegelijkertijd van het computersysteem gebruik te kunnen laten maken
werden 9terminals eneenzogenaamd 16-kanaals multipexer aangeschaft.
Ondersteuning werdverleend aanhetproject Automatisering Regionale Onderzoekscentra
en het VITAK-projectvan hetSIVAK.
Wiskunde
In1985isdecapaciteitvoordewiskundigeverwerkingvandeproefgegevens teruggebracht
van twee arbeidsplaatsen naar één plaats. Als gevolg daarvan bleek in 1986 dat de
verwerkingscapaciteit niet voldoende was, vooral in de drukke winterperiode. Daarom
werdenstatisticivanhetInstituutvoorToegepaste InformaticavanTNO(ITI-TNO)ingehuurd.
Hetvalttevoorzien dat deze hulp ook de eerstkomende jaren noodzakelijk zalzijn.
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Teeltonderzoek Akkerbouw
Dierlijke mest inde akkerbouw
De afzet van dierlijke mest naar de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het mestoverschotprobleem in de
veehouderij. Inde beschouwingen hierover wordt veelal een hoge acceptatiegraad bij de
akkerbouwersverondersteld.Ofditindetoekomsthetgevalzalzijn,zalondermeerafhangen
vande matewaarin het mestaanbod,vooral kwalitatief, afgestemd wordt op dewensenvan
de akkerbouwer.
Belangrijke aspecten hierbij zijn:
—garanties dat de mest vrij is van gevaarlijke ziektekiemen, aaltjes, onkruidzaden en
schadelijke stoffen;
—een homogene samenstelling vande mest eneen homogene verdeling op het perceel;
— inzicht inde samenstelling vandeaangeboden mest;
—voordunnemest liefsteenhoogds-gehalteenafhankelijk vandekostenzomogelijk een
stortbaar produkt;
—minimale structuurschade bij aanwending. Dit wil zeggen dat de mest op afroep
beschikbaarmoetzijnomdemeestgunstigeuitrijtijdtebenutten;aangepastewerktuigen,
hoog ds-°/oetc;
—het beperken van stank bij opslag enaanwending vande mest;
—goede informatie over de waarde van de mest in de specifieke bedrijfssituatie en in
verband met de optimale kunstmestaanvulling. Dit geldt vooral met betrekking tot de
ongewisse N-werking;
—de prijs (inclusief aanwending) moet aantrekkelijk zijn invergelijking met kunstmest.
OpbasisvanhetdoordeCOLA(Coördinatiecommissie Onderzoek Landbouw Afvalstoffen)
opgestelde "raamplanonderzoek mestoverschotten" is het onderzoek naar oplossingen
voor de mestproblematiek sterk geïntensiveerd en zijn hiervoor extra fondsen gevormd.
Daarbij is een achttal thema's onderscheiden, onder andere veevoeding, huisvesting en
mestverwerking.
AanhetPAGVisopgedragenomhetthema"mestbenuttingindeakkerbouw"tecoördineren.
Hierbijgaathetominventarisatievandeeisendiedeakkerbouwsteltenomontwikkelingvan
systemen die aan deze eisen tegemoet komen. Daartoe zijn in 1986 de knelpunten
geanalyseerdendeonderzoekswensenvanuitderegio'sgeïnventariseerd.Opbasishiervan
zijnnaasthetreeds lopende onderzoek (bijvoorbeeld perspectieven Didin,drijfmesttoediening in het maïsgewas, N-conservering door wintergewassen, beperking N03-gehalte in
groentegewassen) in samenwerking met andere instituten nieuwe projecte'n gestart. Dit
medetegendeachtergrondvandenieuweregelgevingvoordetoepassingvandierlijkemest.
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt is het van essentieel belang om de
bemesting optimaal af te stemmen op de behoefte van het gewas in verband met de
opbrengst en kwaliteit. Daarom zijn juist over de N-voeding allerlei mogelijkheden tot
optimalisatie inonderzoek, zoals N-rijenbemesting, N-deling,fertigatie, N-advies op basis
N-minbepaling ingrondeningewas.Inditopzicht isdrijfmesttoepassingalshetware"een
olifantindeporseleinkast"geziendeonduidelijke samenstellingenN-werkingbijregelmatigetoediening,derisico'svandeoverdrachtvanziekten/onkruidenendevaakonregelmatige
verdeling vandevoedingsstoffen.
Het onderzoek over de dierlijke mest in de akkerbouw was tot voor kort vooral gericht op
zandgrondenopdeeffectenvanhogegiften.Deresultatengevenonvoldoende inzichtinde
optimale aanwending vandierlijke mest bij de huidige regelgeving.
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Daarom is een aantal nieuwe projecten opgezet, namelijk:
—onderzoek (in samenwerking met IPO, CABO, LH, PR, IVVO) over de risico's van
overdracht van ziekten en onkruiden via dierlijke mest. Dit aspect is momenteel sterk
bepalend voor de acceptatie van mest door de akkerbouw;
—ontwikkeling van een adviesmodel voor optimale inpassing van dierlijke mest. Het
onderzoek is gericht op het operationeel maken van de bestaande kennis in een
bedrijfs-/perceelsgerichte adviessysteem;
—optimalisering van de toedieningswijze van dierlijke mest. Hoe beperkt zijn de huidige
werktuigen quahomogene verdeling enstructuurschade;wat is heteffect hiervan opde
opbrengst en kwaliteit van de gewassen? Indit kader wordt o.a. in samenwerking met
Schuitemaker en IMAGeennieuwe machine ontwikkeld.Verder wordt gekeken naarde
mogelijkhedenvaninfectie,vanverregening(IMAG)ennaardeverdelingvanvastemest;
—hetvoorspellen vande N-werking bij regelmatig toedienen vandierlijke mest(IB);
—perceelsgericht voorspellen van het resteffect waarvoor momenteel algemene normen
(bijvoorbeeld bij aardappelen 5% per 3500 kg organische stof) worden aangehouden
(IB/PAGV);
— perspectieven nitrificatieremmers (o.a. Didin) om stikstofuitspoeling in de winter te
voorkomen en de mogelijke consequenties hiervan voor het uitrijverbod (IB/PAGV/
CABO);
—optimale inpassing van dierlijke mest binnen de gestelde regelgeving in het bouwplan.
Hierbijgaathetomhetoptimaletoepassingstijdstip,combinaties metgroenbemestingen
stro inwerken, jaarlijkse of tweejaarlijkse toediening van de maximale hoeveelheid,
combinatie dierlijke mest/kunstmest etc. Hiertoe is een aantal regiogerichte meerjarige
proeven op ROC's aangelegd waarin het effect van "boeren" met dierlijke mest wordt
vergeleken met kunstmest qua opbrengst, kwaliteit, bodemvruchtbaarheid, kunstmestbesparing etc. Deze proeven dienen tevens ter verificatie van het te ontwikkelen
adviesmodel.Zegevenookeendemonstratievandevoor- ennadelenvandierlijke mest
in het regiogerichte bouwplan gericht op optimalisering van het bedrijfsresultaat bij de
nieuwe regelgeving. Ter verhoging van de acceptatie van de dierlijke mest in de
akkerbouw iszoveel mogelijk rekening gehouden met dewensen uit de regio.
Al met al is ook op het PAGV en de ROC's het onderzoek over dierlijke mest sterk
geïntensiveerd. Ditgebeurt metnamemetexternefinancieringvanuit hetfonds Mestonderzoek. Demestproblematiek is immers niet primair een akkerbouwprobleem.

Bestrijdingvanroestziekten in graszaadgewassen
Zowel grassen als granen worden geplaagd door roestziekten. De roesten die de grassen
belagen zijnandere dandiede granen aantasten.Bij granen is bekend dat aantasting door
roest aanzienlijke opbrengstderving kan geven en dat bestrijding van deze roestziekten
noodzakelijk kan zijn. Bij grassen is minder bekend of aantasting door roest schade
veroorzaakt. Tegen deze roestziekten zijn voor grassen ook geen bestrijdingsmiddelen
toegelaten.
OphetPAGVwordtonderzochtwatdebetekenis isvanroestziektenbijdegraszaadteelt. Dit
onderzoek is eenvoortzetting vanonderzoek dat in 1982-1985 bij het IPOwerd uitgevoerd.
Het Produktschap voor de landbouwzaaizaden ondersteunt het onderzoek. Doel van het
onderzoek is:vast te stellenwelke schade roestziekten veroorzaken bij Engels raaigras en
veldbeemdgras;nategaanmetwelkemiddelenderoestziekten kunnenwordenbestreden;
encriteriateontwikkelenvoorbestrijding.Hetonderzoek beperktzichtot Engels raaigrasen
veldbeemdgras omdat dezetwee soorten het meest door roesten worden aangetast.
Roesten
Inveldbeemdgras komen bruine-vlekkenroest en oranje-strepenroest voor.
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Bruine-vlekkenroest kanalvroeg inhetvoorjaar op dejonge bladeren van veldbeemdgras
worden gevonden. Inde loop van het groeiseizoen bereikt de aantasting een hoogtepunt,
waarbij zelfs de pluimen kunnen worden aangetast.
Oranje-strepenroestkaninhetvoorjaaropdejongebladerenvoorkomen.Deaantastingdoor
deze roest ontstaat pleksgewijs inhet gewas.
Engels raaigras kanworden aangetast door kroonroest enzwarte roest.
Kroonroesttreedt meestal ingeringe mate optijdens het groeiseizoen.
Zwarteroes/kanernstige schadeveroorzakenenkomt inNederland insommigejarenvoor.
Onderzoek
In1985(IPO)en 1986(PAGV)zijnproevenaangelegdwaarindeontwikkeling vanhetgewas
is gevolgd,de mate van aantasting van de spruiten isvastgesteld en de zaadopbrengst is
bepaald.Uitderesultatenvan1985(IPO)blijktdatbijveldbeemd(tabel3)eenbespuitingeen
positief effect kan hebben op de opbrengst. Een bestrijding voor de bloei heeft hierbij het
meeste effect.Tussen de matevanaantasting ende hoogte vande opbrengst is nog geen
duidelijk verband gevonden. Een hoge aantasting gaat niet altijd gepaard met een lage
opbrengst en omgekeerd gaat een lage aantasting ook niet altijd gepaard met een hoge
opbrengst.
Bij Engels raaigras (tabel4)blijkt inproef RH964dat bijafwezigheid vanziekten fungiciden
een grote meeropbrengst kunnen geven. Bij aanwezigheid van roestziekten komen zowel
opbrengstverhogingen als opbrengstdervingen voor. Ook voor Engels raaigras is geen
verband gevonden tussen de matevanaantasting ende hoogtevande opbrengst.
DegrotemeeropbrengstdiebijEngelsraaigraswordtverkregenbijafwezigheidvanziekten,
moet met de grootst mogelijke terughoudendheid worden bekeken. Onduidelijk is welke
factorenvoordezeopbrengst verantwoordelijk zijn.Vande proeven in1986(PAGV)zijnnog
geenopbrengstgegevens beschikbaar.Uitderesultatendietotnutoevan1986bekendzijn,
blijkt dat in 1986defungiciden geen invloed hebben op de afrijpingvanveldbeemdgras en
Engelsraaigras.Debehandeldeobjectenrijpenevensnelafalsdeonbehandeldeobjecten.
Welke invloed de fungiciden hebben op de mate van doorwas, kon dit jaar niet worden
nagegaan omdat er door de droge zomer nauwelijks doorwas voorkwam. Doorwas kan bij
graszaadgewassen de zaadopbrengst beïnvloeden, doordat tijdens de zaadzetting en
zaadvulling het gewas vegetatieve spruiten blijft vormen. Binnen het gewas is er hierdoor
concurrentie tussen generatieve en vegetatieve delen om licht, water en voedingsstoffen.
Eenfungicide-bespuiting zou deze concurrentie kunnen beïnvloeden.

Tabel3. Deopbrengstresultatenvanroestbestrijdingendeaantasting(vlagblad)inveldbeemdgewassenindrieproevenopdeproefboerderijen RusthoeveenProf.vanBemmelenhoeve in1985.
bruine-v lekkenroest
BEM 656
relatieve % aantasopbrengst ting
onbehandeld
1 kg A,voor de bloei
1 kg A, na de bloei
1 kg A,2x, voor en na de bloei
0,5 kg B,voor de bloei
0,5 kg B, na de bloei
0,5 kg B, 2x, voor en na de bloei
0,5 kg B, 2x, voorjaar en voor de bloei
1 kg C, 2x,voor en na de bloei
significant bij een verschil van
100%=

kg per ha

i

1985

100
102
107
107
111
102
109
111
110
13

10
8
10,5
8
9
10,5
9
8
10
1

oranje-strepenroest

RH 962
relatieve % aantasopbrengst ting
100
111
106
115
112
99
110
109
90
11
1770

RH 963
relatieve % aantasopbrengst ting
100
95
101
92
101
100
99
100
96
14

10
9
10
8
8,5
10
9
8,5
10
1,5

6,5
1
5
0
0
6,5
0
0
1
2

1464
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Tabel4. Deopbrengstresultatenvanroestbestrijdingendeaantasting(vlagblad) inEngelsraaigrasindrieproevenopdeproefboerderijenRusthoeveenProf.vanBemmelenhoevein
1985.
BEM657
relatieve % aantasopbrengst ting
onbehandeld
1 kg A,voor de bloei
1 kg A, na de bloei
1 kg A, 2x, voor en na de bloei
0,5 kg B, voor de bloei
0,5 kg B, na de bloei
0,5 kg B,2x, voor en na de bloei
0,5 kg B, 2x, voorjaar en voor de bloe
1 kg C, 2x,voor en na de bloei

i

significant bij een verschil van
100% =

kg per ha

100
109
99
106
106
113
111
115
101
25
753

RH 964
relatieve % aantasopbrengst ting

RH 965
relatieve % aantasopbrengst ting

11
7
10
5,5
4
10
4
4
11

100
119
105
109
114
125
137
121
130

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
111
89
106
117
106
114
128
100

10,5
8,5
9
6,5
6
8
5
5,5
9,5

1
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-
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1,5

994

1070

Vervolg onderzoek
In 1987 wordt nogmaals een serie proeven aangelegd om mogelijke effecten van de
fungiciden nog eens nader te onderzoeken. Uit de resultaten van 1985-1987 wordt geprobeerd criteria voor bestrijding af te leiden, aan de hand waarvan dan zo mogelijk een
praktijkadvies wordt opgesteld.

Teelt van kwaliteitstarwe
Door de toenemende produktie van granen in de EG, met name van wintertarwe, zijn
problemengerezenbijdeafzet.Degarantieaangaandeprijsenafzet(EG-interventieregeling)
staat onder neerwaartse druk. De teelt van granen zal meer marktgericht plaats moeten
hebben.
In Nederland was de teelt van wintertarwe steeds gericht op het bereiken van hoge
korrelopbrengsten. Dekwaliteitvanhetoogstprodukt was matig,zodat hetmerendeel werd
verwerkt inveevoer. Eenaanzienlijke uitbreidingvande afzetvan inlandse tarwe is gelegen
indemaal-endetarwezetmeelindustrie.Detarwemoetdanwelaanbepaalde kwaliteitseisen
voldoen.
Ter verbetering van de kwaliteit van wintertarwe verricht het PAGV sinds 1984 onderzoek
samenmetIGMBenNGC.Inheteerstejaarwashetonderzoek geconcentreerd inLelystad;
nadien werd het uitgebreid naarmeerdere Regionale Onderzoek Centra.
De kwaliteit vantarwe wordt bepaald door eiwitsamenstelling en eitwitgehalte. Het broodvolume en de verwerkbaarheid van het deeg zijn belangrijke kwaliteits- criteria voor de
broodbereiding en hangen samen met de eiwitsamenstelling. Een hoog eiwitgehalte, te
bereiken door teeltmaatregelen,verbetert de kwaliteit eveneens.

Rassenkeuze
Deeiwitsamenstelling iseen rasgebonden eigenschap. Deteeltvan kwaliteitstarwe begint
dan ook met een juiste rassenkeuze. In het onderzoek vormen rassen een belangrijk
proefobject. Naast inlandse rassen betreffen dit meerdere buitenlandse rassen van goede
kwaliteit. Behalve opbrengst en kwaliteit wordt bij de buitenlandse rassen vooral gelet op
gevoeligheid voor uitwintering,legering enziekten.
Intabel5zijnenkeleopbrengst-enkwaliteitsgegevensvandeproef in1984vermeld.In1985
werd als gevolgvanschot geen kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.
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Tabel5. Korrelopbrengst,eiwitgehalte,sedimentatiewaardeenbroodvolume(ml/100gbloem)
bij2 inlandse en4 buitenlandse wintertarwe-rassen(Lelystad,1984).
ras
Okapi
Obelisk
Kraka
Kanzler
Avalon
Camp Rémy

land
NL
NL
DK
D
UK
F

opbreingst
(t/ha;I

%

eiwit

sedimentatiewaarde

brood
volume

9,64
9,91
9,58
9,43
8,29
7,28

11,9
11,9
12,4
12,4
13,2
13,6

24
31
40
40
51
57

504
565
560
557
579
616

Ten opzichte van het standaardras Okapi bezit Obelisk door een groter broodvolume een
betere kwaliteit; wel laat de rekbaarheid van het deeg bij dit ras te wensen over. De
buitenlandse rassen overtreffen de inlandse rassen duidelijk in kwaliteit, getuige de hoge
waarden voor sedimentatie en voor broodvolume. De opbrengsten van Avalon en Camp
Rémyblijvenaanzienlijk achter;KrakaenKanzlerbenaderenhetopbrengstniveauvanOkapi.
Daarnaast moet bij deze buitenlandse rassen ook de oogstzekerheid (wintervastheid,
ziekteresistentie, e.d.) worden meegewogen.
Stikstofbemesting
Heteiwitgehalte wordt inoverwegende mate beïnvloed door de stikstofvoorziening vanhet
gewas. Het eiwitgehalte geeft de verhouding weer tussen de opname van stikstof en van
drogestof in de korrel en is vaak negatief gecorreleerd met de korrelopbrengst. Ook de
gegevensvanfiguur 1 latenditduidelijk zien; rassenmeteenbeterekwaliteit hebben lagere
opbrengsten en hogere eiwitgehalten. Echter, het eiwitgehalte blijkt, ongeacht opbrengstniveau, door een toenemende stikstofgift aanzienlijk te kunnen worden verhoogd. Bij
aanwendingvaneen3egiftvan40,respectievelijk80kgN/ha inhetvlagbladstadiumwerdhet
eiwitgehalte metcirca1,0en1,8%verhoogd.Opdezewijzezijnook bijeen opbrengstniveau
van 10ton korrel per haeiwitgehalten van meer dan 13% bereikbaar.
In de komende jaren zal de kwaliteit een belangrijke factor zijn bij de afzet van tarwe. De
kwaliteit vande inlandse tarwezalmoetenwordenverhoogd,zekertot hetniveauvanKraka
en Kanzler. Binnen hetteeltkundig onderzoek zal inde komende jaren het kwaliteitsonderzoek blijvende aandacht behoeven,zowel wat raseigenschappen als wat teeltmaatregelen
betreft. Dit onderzoek zal zich ook richten op de geschiktheid voor afzet naar de zetmeelindustrie.
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Korrelopbrenyst (t/ha'

CampRémy
Avalon

Figuur 1. Korrelopbrengsten eneiwitgehalten bij8wintertarwerassen, ingedeeld naar
kwaliteit in 4 groepen. Resultaten van 3-jarig onderzoek te Lelystad (1984 -1986).

Teelttechniek enperspectieven vantriticale
Sinds enkele jaren heeft een nieuw graangewas,triticale,zijn intrede gedaan inde Nederlandse akkerbouw. Als kruisingsprodukt van tarwe en rogge werd getracht de gunstige
eigenschappen vanbeidegraansoortenteverenigen intriticale. Dooreensterk opbrengstcompenserend vermogen, een lage ziektegevoeligheid en een beperkte stikstofbehoefte
waren deteeltkosten laagte houden. Mede daardoor werden aantriticale goede perspectieven toegedacht.
SindsenkelejarenwordttriticalebeproefdineenaantalRIVRO-rassenproeven.Aanvankelijk
waren de ervaringen gunstig, maar nadien nogal wisselend, zowel bij vergelijking met
wintertarwe op kleigrond als met rogge opzandgrond.
De verbouw van triticale riep in de praktijk vragen op aangaande zaaidichtheid, stikstofbemesting,onkruidbestrijdingengroeiregulatie.Indelaatstejarenhebbendezeaspectenin
het onderzoek van PAGV insamenwerking met ROC's aandacht gekregen.
Teeltonderzoek opklei- enlössgrond
In1986werdonderzoek uitgevoerdbij3zaaidichthedenin5stikstofobjecten;teLelystadmet
derassenSalvoenLasko,teWijnandsrademetSalvo.EnkelegegevensvanhetrasSalvozijn
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in tabel 6 ondergebracht. In de proef werd legering tegengegaan door een gedeelde
bespuiting met chloormequat.
Tabel6. Plant-enaaraantallen ende korrelopbrengst (15%vocht) bijtriticale(rasSalvo).
zaden/m2

planten/m2
(voorjaar)

aren/m2

opbrengst
(t/ha)

Lelystad
150
300
450
Wijnandsrade
125
325
525

60
135
205

290
370
420

8.40
9.01
9.16

85
190
300

280
370
420

8.16
8.47
8.22

De opkomst was in beide proeven teleurstellend (slecht zaaizaad?). In Lelystad werd het
plantenbestand door uitwintering nogaanzienlijk uitgedund. Desondanks zijnde korrelopbrengsten hoog, ook bij de lage plant- en aardichtheden. Het gewas bleek tot een grote
compensatie in staat. Te Wijnandsrade werd dit bereikt door een sterke aarvorming, te
Lelystad door hoge aargewichten.
De stikstofbemesting blijkt goed vergelijkbaar met wintertarwe (figuur 2). Het nut van een
aanvullende 3e N-gift was minder eenduidig: te Wijnandsrade werd de korrelopbrengst
duidelijk verhoogd,te Lelystad nauwelijks. Vanwege de lange fase van korrelvulling zal in
hoogopbrengende triticale-gewassen eenpositief effectvaneen3eN-giftverwacht mogen
worden.
Korrelopbrengst
(Vha)

I
TrA
y

y

T

y

y

S
y

y

y

j r

J*

--'

—— — Wijnandsrade
• 3e gif!: 0 N/ha
X

>
20
60

'
40
60

1
60
60

3e git!: 40 N/ha

1

80
60

100
60

120 1 e gift
60 2e gift

Figuur2. Korrelopbrengstvantriticale mettoenemende stikstofbemesting te Lelystad
en Wijnandsrade (pijltjes geven de geadviseerde N-bemesting voor wintertarwe aan).

Teeltonderzoek opzandgrond
In 1986 werd te Rolde en Vredepeel de invloed van zaaidichtheid en stikstofbemesting
onderzocht bij triticale (ras Lasko). De opkomst was goed; uitwintering had bij dit ras
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nauwelijks plaats.Legeringwerd door eengedeelde bespuiting metchloormequatvoorkomen. De resultaten zijnondergebracht intabel7.
Tabel7. Hetaantal planten enaren per m2ende korrelopbrengst (15%vocht) bijtriticale(ras
Lasko).
zaden/m 2

planten/m 2
(voorjaar)

aren/m 2
(schatting)

opbrengst
(t/ha)

Rolde
240
360

195
280

435
480

5.59
5.81

150
300
450

115
250
350

335
430
475

6.69
6.93
6.90

Vredepeel

De invloed van de zaaizaadhoeveelheid op de korrelopbrengst was beperkt; zelfs bij 115
planten/m2(VP)bleef deopbrengst maarweinig achter.Dekorrelopbrengst vanRoldewas
teleurstellendgeziendegewasontwikkelinggedurendehetgroeiseizoen.Dedroogtetijdens
dezomermaandenzalopditproefvelddekorrelvullingsterkhebbenbenadeeld,hetgeenook
wordtteruggevondeninlage1000-korrelgewichtenvanca30gram.Ditintegenstellingtoteen
naastgelegenroggeproef,waareenhogereopbrengst meteennormaal 1000-korrelgewicht
werd gehaald.TeVredepeel werd droogteschade tegengegaan door twee keerte beregenen.
Hetbemestenmetstikstofhadeenduidelijkeinvloedopdegewasontwikkeling,hetgeenmet
nameinverschilleninaaraantallentotuitingkwam.TeRoldeisdit,waarschijnlijkdoordroogte,
niet inde korrelopbrengst tot uiting gekomen. Dit was wel het geval op Vredepeel. Daarbij
kwam naarvorendateen bemestingswijze,zoalsdievoorwintertarwewordt aanbevolen op
zandgronden,goed lijkt te voldoen voor triticale. Legering moet daarbij wel wordentegengegaan.
Opbrengstvergelijking
IndeRIVRO-rassenproevenwerdtriticale sinds 1983beproefdenvergeleken metwintertarweop klei- enlössgronden enmetwinterrogge opzandgronden. Intabel8zijnde relatieve
opbrengsten van4jaren onderzoek vermeld.
Tabel8. Relatieve opbrengsten van triticale (Salvo) en wintertarwe (Okapi) op klei- en lössgrond en van triticale (Lasko) en winterrogge (Halo) op zandgrond. Gegevens uit
RIVRO-rassenproeven.
1983

1984

1985

1986

Kleigrond
Salvo
Okapi

114
100

102
101

94
101

86
101

Lössgrond
Salvo
Okapi

104
93

107
103

95
104

102
99

Zandgrond
Lasko
Halo

123
100

97
113

101
95

86
107
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Opklei-enlössgrondwerdhettriticale rasSalvovergeleken metOkapi;opzandgrond werd
hetrasLaskovergeleken metHalo.Indeproevenwerddeteelttechniek afgestemd optarwe
respectievelijk rogge.
Opklei-enlössgrond isgeblekendattriticaleeenproduktiefgraangewas is.In1983en1984
bereikteSalvoindeproevenzelfseenhogereopbrengst danOkapi.Indebeidejarennadien
bleef de opbrengst van Salvo duidelijk achter. Een slechte zaaizaadkwaliteit (schot) en
ernstige uitwintering hadden ineenaantalproeveneenzeer laagplantaantaltot gevolg.Op
zandgrond waren de resultaten nogal wisselend. Onder gunstige groeiomstandigheden
haalttriticale dehoogste opbrengst. Eenperiode vandroogtetijdens hetgroeiseizoen,een
verschijnsel dat vrij vaak voorkomt op zandgrond, heeft triticale aanzienlijk meer geschaad
danwinterrogge.Triticalelijktdanook betergeschiktvoorvochthoudendezandgrondendan
voor droogtegevoelige zandgronden.
Conclusie
Wat zaaidichtheid, stikstofbemesting en toepassing van groeiregulatoren betreft, blijkt
triticale qua teelttechniek goed aan te sluiten bij wintertarwe. Gebleken is dat triticale op
goede,vochthoudende gronden hoge opbrengsten kan opleveren. Uitwintering endroogtegevoeligheid bedreigen de oogstzekerheid. De slechte kwaliteit, met daarbij een grote
gevoeligheid voor schot, beperken de afzetmogelijkheden. Triticale is dan ook alleen
geschiktalsvoergraan.Verbeteringen doorveredelingzullennodigzijn,voordataandeteelt
van triticale in Nederland goede perspectieven mogen worden toegedacht. Vanwege de
verwachte lagere teeltkosten zal triticale in het teeltonderzoek (enige) aandacht blijven
vragen.

Ontwikkelingvaneenoverzaaimodelvoor suikerbieten
Nucomputers gaandeweg ook inde landbouw meertoepassingen krijgen,ligt hetvoor de
handomookprogramma'steontwikkelenophetgebiedvandepraktischeteeltbegeleiding.
Indewerkgroep InformaticavandeCVCS(CentraleVoorlichtings Commissie Suikerbieten)
isenkelejarengeledengesprokenoverdemogelijkheidomookvoorhetgewassuikerbieten
dergelijke programma's teontwikkelen.Hierbij werd door dedeelnemende partijen (Suiker
Unie,CSM,1RSenPAGV)beslotenomvoordeteeltmaatregel"overzaaienvansuikerbieten"
een model teontwerpen waarmee een informaticatoepassing teontwikkelen zou zijn.
Bij een slechte opkomst van het gewas (bijvoorbeeld door korstvorming of vreterij) is de
algemene voorlichtingsboodschap dat overzaaien pas gaat renderen bij plantaantallen
benedende40.000planten/ha.Uitgangspuntwerddatmeteenbescheiden rekenmodelhet
rendementvanoverzaaienwatbetergepreciseerd zoukunnenworden.Ditdoor rekeningte
houdenmetdeteverwachtenopbrengstderving doorlageplantaantallen; maarookdoorhet
effectvaneen latere(over)zaaidatum inde berekening te betrekken.
Inzo'nopzetzoueenflexibel geheelontstaan,dataangepast kanworden aande specifieke
perceelsomstandigheden.Datwilzeggendaterrekeninggehoudenwordtmetdezaaidatum,
de overzaaidatum en het plantaantal van het te overzaaien perceel. Ook moet rekening
worden gehouden metde directe kosten,dievanteler totteler kunnenverschillen.
Omeenkwantitatief modelteontwikkelen moet bekendzijnwatprecies derelatie istussen
plantaantalensuikeropbrengst. Bovendien moetookgeschat kunnenwordenwatheteffect
isvaneen laterezaaidatum op de opbrengst.
Aanvankelijkwerdgedachtdatdemeestegegevensweluitdeliteratuurtehalenzoudenzijn,
vooral omdat in het verleden talloze proeven uitgevoerd zijn met plantaantallen voor
suikerbieten.Hetverkrijgenvandebenodigde gegevens uitdeliteratuurvielechtertegen. Er
zijn namelijk welveel proeven uitgevoerd met plantaantallen,maar met eenander doel: het
bepalen van het optimale plantgetal voor een maximale opbrengst. Dit hield in dat in de
proeven meestal dik gezaaid werd en dat de objecten vervolgens uitgedund werden tot
bijvoorbeeld 40.000,50.000 enz. planten per ha. Het resultaat was dan veelal regelmatige
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plantbestanden bij de verschillende objecten. Een gewas van 40.000 planten per ha in deze
proeven zalerheelanders uitziendaneengewas van40.000 planten perhadat in aanmerking
komt om overgezaaid te worden. In de laatste situatie komen meestal open plekken naast
planten die slechts 18 cm van elkaar staan. Veel literatuurgegevens leken daarom beperkt
bruikbaar, omdat de opbrengstderving bij lage plantaantallen wel eens onderschat zou
kunnen worden.
Beslotenwerdomvoorlopig uittegaanvanonderzoeksgegevens uitNederland en Engeland.
Bovendien werd besloten om enkele verificatieproeven op het PAGV en op enkele regionale
proefbedrijven neer te leggen. Hierin zou dan de opbrengstderving door lage plantaantallen
geschat kunnen worden, alsook het effect van een latere zaaidatum, zoveel mogelijk in
situaties die zouden overeenkomen met de praktijksituatie.
Opzet van het onderzoek
In 1985 en in 1986werd op proefboerderij Feddemaheerd, proefboerderij Rusthoeve en op
het PAGV-bedrijf eenproefaangelegd die helemaaltoegespitst wasop het overzaaiprobleem
bij suikerbieten. Zo gauw in het voorjaar het land bekwaam was om te bewerken, werd een
eerste zaai uitgevoerd met een flink aantal verschillende plantaantallen (variërend van circa
25.000 planten per hatot circa 100.000 planten per ha). Om vooral bij de lage plantaantallen
een natuurlijk gewas te krijgen,werd er kunstmatig voor gezorgd dat de opkomst laag was.
Ditwerd gerealiseerd door kiemkrachtigzaad inverschillende verhoudingen te mengen met
dood zaad. Op deze manier werd het helemaal aan het toeval overgelaten hoe de verdeling
van de planten over het veld zou zijn.
Nadat de planten waren opgekomen, werd een tweede zaai uitgevoerd, weer met verschillende plantaantallen. Omdat de proeven geheel in het kader van de overzaaiproblematiek
werden aangelegd,werd hiermee ook met de zaaibedbereiding rekening gehouden. Op het
moment dat de eerste zaai uitgevoerd werd,werd namelijk ook alvast vande tweede zaai het
zaaibed bereid (in 1986werd zelfs ook nog met een lege machine gezaaid op het betreffende
oppervlak).
Nadat de tweede zaai helemaal was opgekomen, werd nog een derde zaai uitgevoerd. Nu
echter betrof het alleen een optimaal object van 80.000 planten.
In de proeven werden uiteindelijk de invloeden van Dlantaantal en zaaidatum op wortelopbrengst, suikergehalte, winbaarheid, en grond/kop-tarra bepaald zodat een financiële
evaluatie van de teeltmaatregel overzaaien mogelijk zou worden.
Resultaten
Relatie plantaantal en suikeropbrengst
In tabel 9 wordt weergegeven de gemiddelde suikeropbrengst onder invloed van het
plantaantal bij de zes uitgevoerde proeven in 1985 en 1986. Hierbij is de suikeropbrengst bij
80.000 planten per ha op 100 gesteld.
Tabel 9. De suikeropbrengst in procenten onder invloed van het plantaantal gemiddeld voor
verschillende zaaidata in 1985 en 1986 op proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat),
proefboerderij Feddemaheerd (Kloosterburen) en PAGV-Lelystad. Opbrengst bij
80.000 planten per ha = 1 00%.
plantaantal
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
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Feddemaheerd

100
97
93
87
79
72

Rusthoeve

100
98
94
89
82
74

PAGV-Lelystad

100
98
97
93
89
81

Duidelijk wordt dat de opbrengstdalingen bij de twee proefbedrijven Rusthoeve en Feddemaheerd vrij goed met elkaar overeenkomen. Alleen op het PAGV-bedrijf zijn de opbrengsten bijlageplantaantallenrelatiefhogerdanbijdeandereproefbedrijven.Ditkomtook
overeen met de ervaring in de Flevopolders dat ook bij lage plantaantallen nog goede
opbrengsten behaald kunnenworden endat overzaaien dan ook zelden rendabel is.
Interessantwasookdatdeopbrengstdalingonafhankelijkwasvanhettijdstipwaaropgezaaid
werd. Ook tussen de jaren was relatief weinig verschil te merken, hoeveel het opbrengstniveau in 1986eenflink stuk hoger lagdan in 1985.
Hetverbandtussendezaaidatumende opbrengst
Doordat ingenoemde proevenookverschillende zaaitijden aangelegdwerden,konook het
opbrengstverlies gemeten worden dat ontstaat bij laterezaai.
Er bleek uit de proeven een enorm effect van de zaaidatum te zijn. Vooral als de zaai- en
overzaaidatumlaterinhetseizoenkwamenteliggen,druktelkedaglaterzaaienzeersterkop
de opbrengst.
Omheteffectvandezaaidatum teillustreren is infiguur3hetopbrengstverlies tussentwee
zaaidatauitgedruktinkgsuikerperhaperdaglaterzaaien.Ditverliesperdagisuitgezettegen
dedatumdie precies tussen dezaaidatum endeoverzaaidatum ligt.

O

Rusthoeve 1985

9

Rusthoeve 1986

D

Feddemaheerd 1985

M

Feddemaheerd 1986

A

PAGV 1985
PAGV 1 986

1-4

11-4

_l
21-4

i

1
1-5

i

I
11-5

i

L_
21-5

31-5

midden tussen zaai- en overzaaitijdstip

Figuur 3. Invloed van zaaidatum op opbrengst suikerbieten.
Uitdefiguurkanafgeleidwordendatalsop20aprilgezaaidenop 10meiovergezaaidwordt,
hetgemiddelde opbrengstverlies door de laterezaaidatum (20dagen x70kgsuiker/ha =)
1400 kg suiker zal bedragen. Als er daarentegen pas op 1 mei gezaaid en op 20 mei
overgezaaidzoukunnenworden,danzalhetopbrengstverlies(20x120= )2400kgsuiker/ha
bedragen.Duidelijk wordt dandatoverzaaien inmeislechts zeldenzalrenderen.Bijzaaien
overzaai inapril ishetopbrengstverlies veel minder. Uithetverbandtussen de gemiddelde
jaarlijkseopbrengstvansuikerbietenendegemiddeldezaaidatuminNederlandkanafgeleid
worden dat elke dag later zaaien in april ongeveer 30 kg suiker per ha kost. Dit komt ook
ongeveer overeen metfiguur3.
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Tenslotte
Deresultatenvangenoemde proevencombinerend,iseenrekenmodel ontwikkeld datvoor
elkespecifieke situatieuitrekent ofoverzaaienzalrenderenofniet.Duidelijk wordt dandater
niet eenvast plantaantal is waarbij overzaaien zal lonen. De directe kosten van overzaaien
kunnennamelijkvoor iederetelerverschillendzijn(bijvoorbeeld welofgeen loonwerk bijhet
zaaien).
Naast het effect van plantaantal is echter in de proeven gebleken dat de tijd die verstrijkt
tussen zaai en overzaai, gekoppeld aan de periode waarin dit zich afspeelt, minstens zo
belangrijk isvoor het rendement.
Door nudegevonden kwantitatieve relaties uitdeproeven ineenrekenmodel optenemen,
ontstaat eenflexibelgeheeldatvoor iederespecifieke situatieeenindruk kangevenvanhet
te verwachten rendement van het overzaaien. Vooral in een tijd waarin kostenbesparende
maatregelen steeds belangrijker worden, kan dit voordelen opleveren. Uit de proeven is
bijvoorbeeldgeblekendatindieneengewasvan50.000planten/hatenonrechteovergezaaid
wordt, dit deteler soms ƒ 1.000,—per hakankosten.

Schattingvandedrogestof-opbrengst vansnijmais uit het
geoogste volume
De drogestof-opbrengst van een perceel snijmaïs kan nauwkeurig worden vastgesteld
wanneer van elke wagen maïs zowel het verse gewicht als het drogestof (ds)-percentage
bekendis.Indepraktijkbestaatechterbehoefteaaneenmethodediemindertijdengeldkost.
Wanneerhetaantalkgds/m 3voorspelbaarzouzijn,danzoudedrogestof-opbrengst vaneen
perceel maïsverder slechts afhangenvanhetgeoogste volume. Dit kangoedkoop, snelen
redelijk betrouwbaar bepaaldworden.
In 1979, 1980en 1986 is door het PAGV van een groot aantal vrachten maïs het geoogste
gewichtenvolume,dewandhoogtevandewagenenhetds-%bepaald.In1984is ditzelfde
gedaandoordeVoerbank Heesch-Vinkel.Metbehulpvaneengemiddeldds-°/oper perceel
is voor elke vracht het aantal kg ds/m 3 berekend. Perceelsgewijs zijn de gegevens vande
vrachtenvaneenzelfde wagen gemiddeld.Voor allevierjaren isonderzocht wat de invloed
was van de wageneigenschappen wandhoogte en volume op het aantal kg drogestof/m3
versemaïs.Ditisgedaanmetbehulpvaneenmultipeleregressiemodel.Daarinwasnaastde
variabelen wandhoogte en volume ook een aantal variabelen aanwezig om de invloed te
toetsen van de percelen waarop het onderzoek zich afspeelde. Vervolgens is geprobeerd
voor elk jaar deverschillen inkg ds/m 3die ertussen percelen bestonden teverklaren met
behulp van de drogestof-percentages vandie percelen.
Intabel 10 is per jaar de regressievergelijking weergegeven voor het verband tussen de
wandhoogteenhetwagenvolumeenerzijdsenhetaantalkgds/m 3anderzijds.Dewaardevan
R2 geeft weer inhoeverre wageneigenschappen en perceelsinvloeden deverschillen inkg
ds/m 3 inhet betreffende jaarverklaren.
Tabel10. RegressievergelijkingenenwaardenvanR2 voorhetverbandY= b 0 + b-,X1 +b 2 X 2 ,
waarbij Y= kg ds/m3.,X, = wandhoogte van de wagen in meters, X2= wagenvolume inm3.
jaarvanonderzoek
b0
b1
b2
R2
1979
21,5***
0,84
75,1
NS
1980
12,5**
96,3
NS
0,81
1984
10,4
NS
-0,589**
0,78
1986
83,4
10,2**
NS
0,80
***= regressiecoëfficiënt significant bijp<0,001 NS= regressiecoëfficiënt significant bij p>0,05
** = regressiecoëfficiënt significant bij p<0,025
Intabel11isperjaarderegressievergelijkingweergegevenvoorhetverbandtussenhetds-%
vandeheleplantenhetaantalkgds/m 3 .Bovendien isvoorelkjaarterillustratie aangegeven
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wat het aantal kg d s / m 3 voor maïs van 27% ds (wandhoogte 2 m) zou zijn. Op deze manier
worden de verschillen in niveau die er tussen de jaren bestaan, geïllustreerd.
Tabel 1 1 . Regressievergelijkingen en waarden van R2 voor het verband Y = b0 + b, X,,
waarbij Y= kg ds/m 3 en X1 = drogestof-percentage van het gewas.
jaar van onderzoek

___
1980
1984
1986

b0

R2

b1

77,8
46,6
68,5
104,1

1,23***
2,52***
1,18*
NS

kgds/m 3 ,27%ds, hoogte2m

0,58
0,68
0,35

—

116
117,7
98,0
103,8

*** = regressiecoëfficiënt significant bij p<0,001 NS = regressiecoëfficiënt significant bij p>0,05
* = regressiecoëfficiënt significant bij p<0,05
Uitde gegevens diezijnweergegeven intabel 10en 11blijkt dat hetaantal kgd s / m 3 toeneemt
met de wandhoogte van de wagen en het ds-°/o van de maïs. Daarnaast verschilt het
gemiddelde niveau per jaar.
In 1986is door het PAGV in samenwerking met de Federatie van Voerbanken in Brabant ook
onderzocht inhoeverre hetaantal kgd s / m 3 beïnvloed wordt doorfactoren alstype hakselaar,
haksellengte, gebruik van beukerplaat envulwijzevandewagen.Geen vandezefactoren had
een consistent en significant effect op het aantal kg d s / m 3 . In een aantal proeven bleek het
wagentype (de met een bepaalde wagen verbonden eigenschappen los van het volume en
de wandhoogte) het aantal kg d s / m 3 significant te beïnvloeden.
Conclusies
— Indrievandevier proefjaren gaateentoenamevandewandhoogte vandewagen gepaard
met een toename van het aantal kg ds/m 3 . De gemiddelde grootte van deze toename
bedraagt 11,1 kg d s / m 3 per meter wandhoogte.
— Indrie vande vier proefjaren gaat een hoger d s - %van de maïs gepaard met een toename
van het aantal kgds/m 3 . De gemiddelde grootte van dezetoename was 1,23kg d s / m 3 per
eenheid toename van het ds-%.
— Het niveau van het aantal kg d s / m 3 is sterk jaarafhankelijk en varieerde over de vier
proefjaren van 98,0 tot 117,7 (bij een d s - % van 27 en een wandhoogte van 2 m).
— De gebruikte oogstwagen heeft soms een effect op het aantal kg d s / m 3 dat los staat van
zijn volume en wandhoogte.
Gezien hetvoorgaande kanvaststelling vanhet aantal m 3verse maïs bij de oogst slechts een
grove indruk geven van de drogestof-opbrengst. Een nauwkeurig beeld van de drogestofopbrengst kan slechts verkregen worden wanneer zowel de verse kg-opbrengst als het
drogestof-percentage bepaald worden. Desondanks is de m 3 -methode ongetwijfeld een
nauwkeuriger methode dan schatting vande drogestof-opbrengst, wat in bepaalde gevallen
het enige alternatief is.Wanneer men toch de m 3 -methodegebruiken wil,lijkt het verstandig
om jaarlijks een steekproef te nemen om het niveau van het betreffende jaar vast te stellen.
Gegeven het jaarniveau zou correctie voor d s - % en wandhoogte kunnen gebeuren met
behulp van tabel 12. Daarin zijn correctiefactoren aangegeven. Ze zijn gebaseerd op 1979,
1980,1984 en 1986ten opzichte van een standaardvracht (27% ds, wandhoogte 2 m).
Tabel 12. Correctiefactoren voor ds-% en wandhoogte voor jaarniveau X.
drogestof-percentage
wandhoogte in meters

22

27

32

1,80
2,00
2,20

-8,3
-6,2
-4,1

-2,1
X
+ 2,1

+ 4,1
+ 6,2
+8,3
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Continuteelt vansnijmais
Snijmaïs is sinds enkelejaren het meestvoorkomende akkerbouwgewas inNederland.De
snelle groeidie begin70-erjareninzette,gaatnogonverminderd door. Metbijna200.000ha
bestaat26procentvanhetakkerbouwareaal thans uitsnijmaïs. Enerzijds doorde mogelijkhedendie bodemenklimaatbieden,anderzijds doorspecialisatie zijnergroteverschillenin
dematewaarinmaïshetlandschapbeheerst:inhetnoordenenwestenwordtnauwelijksmaïs
aangetroffen, terwijl op de oostelijke en zuidelijke zandgronden circa 70 procent van het
bouwland door snijmaïs wordt ingenomen (zietabel 13).
Tabel13.Verdeling van het areaal akkerbouw (inclusief snijmaïs), snijmaïs en grasland in
Nederland in1986(bron: CBS).
gebied

akkerbouw
in ha

snijmaïs
in ha

in%

grasland
in ha

zeeklei
rivierklei
loss

390.000
30.600
1 8.000

11.700
1 7.200
4.700

( 3)
(56)
(26)

302.000
147.900
15.000

zuidelijk zand
oost. + centr. zand
noordelijk zand

111.700
69.300
60.300

76.200
58.800
1 8.000

(68)
(85)
(30)

150.500
269.200
232.800

dalgrond
Nederland

85.200
765.300

9.700
196.300

(11)
(26)

24.400
1.142.000

Indezandgebiedenissnijmaïs,naastuiteraardgras,hetbelangrijksteruwvoedergewasvoor
derundveehouderij.Anderevoedergewassenhebbenophetogenblik nauwelijksbetekenis.
Zowel gras als maïs worden veelal incontinuteelt verbouwd.Vooral bij de continuteelt van
maïs stelt men zich dikwijls de vraag of een dergelijke teeltwijze straffeloos kan worden
volgehouden.
Behoud van de chemische bodemvruchtbaarheid is uitgerekend bij de doorgaans ruim
bemeste maïs,op zichzelf geen reden voor vruchtwisseling. Verder blijkt uit proeven van
PAGV, PDen LUdat de continuteelt van maïs niet leidt tot een toename van schade door
aaltjes. Integenstelling totwat hetgeval is bijvele anderegewassen,zijnaaltjes daarom bij
maïsvooralsnog geen overweging omovertegaanop vruchtwisseling.
Negatieve effecten van de continuteelt van maïs werden tot voor kort voornamelijk toegeschreven aan het optreden van bodemverdichting en eentoename van lastig te bestrijden
onkruiden.Beideverschijnselenwordeninde praktijkveelvuldigwaargenomen.Genoemde
punten krijgensinds enigejaren aandacht inhet onderzoek.
Voordeonkruidbeheersing blijkt hetwenselijk eengoede bedrijfshygiëne natestreven,de
middelenkeusaftestemmenopdeverwachteofaangetroffenonkruidsoortenenchemische
enmechanische bestrijdingsmethodenaftewisselen.Onderdezevoorwaarden behoeft de
continuteelt niet per seteworden opgegeven.
Ook problemen met bodemverdichting blijken door managementaanpassingen te kunnen
worden vermeden. Met een zorgvuldige keuze van het bewerkingstijdstip en van de
machines voor het oogsten en de verspreiding van mest, zijn verdichtingen voor een
belangrijkdeeltevoorkomen.Blijkensproevenkaneenonverdichtegronddeopbrengstzeer
sterk ten goede komen(tabel 14).
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Tabel 14. Invloed van een sinds 1983 jaarlijks herhaalde bodembehandeling op de indringingsweerstand onder de bouwvoor, de bewortelingsdiepte en de drogestofopbrengstvan snijmaïs in 1986 (PAGV808, humeuze zandgrond, Westerhoven).
behandeling

10tonaslast,
volvelds uitgeoefend

4 ton aslast,
volvelds uitgeoefend

4 ton aslast,
in vaste sporen
uitgeoefend

indringingsweerstand (MPa)

5.5

2.8

2.3

bewortelingsdiepte (cm)

40

140

140

drogestofopbrengst
(t/ha)

10.9 (63)

16.2 (93)

17.4 (100)

Stengelrot en builenbrand zijn de ziekten die bij maïs het meest bekend zijn. Geenvan beide
treedt sterker op als maïs vaker op hetzelfde perceel verbouwd wordt. Bij de veredeling en
toelating van rassen wordt aan deze twee ziekten bovendien veel aandacht geschonken.
Uit recent onderzoek van de Landbouw Universiteit Wageningen bleek dat wortelverbruining
tot nu toe als ziekte onderschat is. De opbrengstderving als gevolg van deze ziekte kan
oplopen tot 10à20 procent. Wortelverbruining neemt sterk toe bij continuteelt. Dit bleek niet
alleen hetgevaltezijn in proeven aande LU,maar ook inde praktijk. Ditwerd in 1986 duidelijk
uit de gegevens van een door PAGV, LU en Regionale Voorlichtingsdiensten uitgevoerde
enquête (tabel 15).
Tabel 15. De frequentieverdeling (%) van wortelverbruining bij maïs in 1986 in relatie tot de
rotatie (0 = veel verbruining, 10 = geen verbruining).
rotatieklasse:
verbruining: 0.0- 2.0
2.0- 4.0
4.0- 6.0
6.0- 8.0
8.0-10.0

1 op 6 of ruimer

1 op 3

0
0
3
7
90

1 op 1

0
4
28
36
32

0
37
49
14
0

gemiddelde verbruining:

8.9

6.9

4.5

aantal percelen :

31

25
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Deze nieuwe bevindingen rondwortelverbruining geven aanleiding totdevraagof aanvullend
onderzoek naar vruchtwisseling moet worden gestart. Deze vraag is niet zonder meer te
beantwoorden omdat devoordelenvancontinuteelt, "specialisatie totop perceelsniveau",tot
op zekere hoogte opwegen tegen de nadelen.Zozijnvoor veelveehouderijbedrijven gras en
snijmaïs de enige gewassen waarbij de afstand,de ontwatering ofjuist droogtegevoeligheid
aanleiding kunnen geven tot de continuteelt van beide.
Om meer duidelijkheid indeze materietekrijgenwerd begin 1986eenwerkgroep geformeerd
waarin naast het PAGV zitting hebben: PR,LU,CABO, SVP, IPOen RIVRO. Dewerkgroep wil
in de eerste plaats komen tot beantwoording van de vraag binnen welke bedrijfssituatie de
voordelen van continuteelt opwegen tegen de nadelen. In vervolg hierop zal worden
overgegaan tot hetvoorbereiden vangezamenlijk vruchtwisselingsonderzoek op de ROC's.
Naar verwachting zal dit begin 1987 leiden tot concrete aanbevelingen.
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Hoe inspelen op deAM-situatie bij deteelt van
consumptie-aardappelen?
Deaardappelmoeheid heeftzichdelaatstejaren uitgebreid naareenaantalklei-akkerbouwgebieden. Gebleken is dat de huidige wettelijke regels betreffende AM onvoldoende zijn.
Alhoewel hettoekomstig beleidopditogenblik nog nietvaststaat,zietheternaaruitdatde
verplichte preventievegrondontsmettinggaatverdwijnen.DeteeltvanAM-resistente rassen
zaleengrotere plaats gaan innemen,tenzij een ruimere vruchtwisseling wordt toegepast.
Welkeregelingerookkomt,vaststaatdathetvoorelkeaardappelteler bijzonder belangrijkis
om te weten hoe het gesteld is met de AM-besmetting op zijn bedrijf. Daartoe is een veel
nauwkeuriger bemonstering nodig danthans gebruikelijk is.Nuzijnerals regel gemiddeld
al 1-3 miljoen cysten aanwezig, wanneer de eerste cyste in een grondmonster wordt
gevonden.Omtijdiggeïnformeerdtezijnoverdestandvanzaken,moetditaantaltenminste
met eenfactor 10omlaag. Nog beter zou het zijn als men zou weten welke delen van het
perceel besmet zijn. Heeft men een besmetting aangetroffen, dan zou men kunnen overwegenomhiertoeeenintensieve bemonstering uittevoeren.Alsmenalvroegopdehoogte
isvaneenzeer lagebesmetting,dan kanmeneen besmetverklaring voorkomen door tijdig
preventieve maatregelen tenemen.
Het aantal AM-resistente consumptie-aardappelrassen met geschiktheid voor industriële
verwerking is nog erg beperkt. Tot voor kort stonden in deze categorie alleen de rassen
Marijke en Herthaop de rassenlijst. Beide rassen hebben duidelijke beperkingen, respectievelijk eengrote beschadigings-enblauwgevoeligheid eneentelaagopbrengstniveau.In
1986ishetrasAgriaindezecategorie inderassenlijstopgenomen.Ditrasisechterookniet
zonder gebreken en zalzich dan ook nog moeten bewijzen.Van belang is dat zo spoedig
mogelijk goede teeltaanwijzingen voor nieuwe rassen beschikbaar komen.
Samenvattend kan men stellen dat de consumptie-aardappelteler om goed te kunnen
inspelen op de AM-situatie:
—eengoed inzicht moet hebben indematevanAM-besmetting op zijn bedrijf;
—zonodiggebruik moetmakenvanresistenterassen,ook alzijndethansbeschikbare nog
niet ideaal,ofvangrondontsmetting, met name op lichtere gronden;
—grote behoefte heeft aangeschikte nieuweAM-resistente rassen;
— behoefte heeft aanteeltaanwijzingen om nieuwe rassen optimaal te kunnentelen;
—aandacht zal moeten besteden aan bedrijfshygiëne.
In het huidige onderzoekprogramma van het PAGV wordt aan de hierboven genoemde
aspecten aandacht besteed.
1. OmlagebesmettingentekunnenaantonenisdoorVanderZaagdesuggestiegedaanom
gedurende2jaaropsorteer- ofzeefgrondvaneenbepaald perceelaardappelenvaneen
vatbaar rastetelen.Eventueel aanwezigeaardappelcysteaaltjes zullenzichdanzodanig
vermeerderen,datzeineengrondmonstervan500ccaantoonbaarzijn.Opdezewijzekan
een ongeveer 100x lagere besmetting worden aangetoond dan bij de huidige bemonsteringswijze.HetPAGVisthansbezigomdezewerkwijzeopeenaantal proefboerderijen
tetoetsen.
2. Inhet kadervandewerkgroep "Toedieningstechnieken bodembehandelingsmiddelen"
werkt het PAGVmeeaandeverdereverbeteringvandetechniek vangrondontsmetting,
met name gericht op detoepassing vangranulaten.
3. Zowel in Lelystad als op de proefboerderijen "de Kandelaar" en "Westmaas" wordt
nagegaan in hoeverre de grote blauwgevoeligheid van een ras als Marijke kan worden
verminderd door middel van een bemesting met chloor. Dit jaar is gebleken dat het
mogelijkisomdeblauwindextehalveren.Ditgaatechterwelgepaardmetenigeverlaging
vanhetonderwatergewicht en meteenopbrengstderving van 1à2ton/ha(tabel 16).
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Tabel16. Effectvanchloorbemestingopdeblauwgevoeligheid,hetonderwatergewicht ende
netto-opbrenstvanhetrasMarijke(gemiddeldenvanproevenop"deKandelaar"en
te Lelystad, in verhoudingsgetallen, 0 chloor = 100).
hoeveelheid chloor
kg/ha
0
200
400

blauwgevoeligheid-

onderwatergewicht

100
70
51

100
98
96

netto opbrengst*
100
99
95

* alleenvan"de Kandelaar".
4. Dit jaar is een begin gemaakt met onderzoek naar de optimale teeltwijze van veelbelovende AM-resistente rassen metgeschiktheid voor verwerking totfrites.Denadruk
ligthierbijopdestanddichtheid,destikstofbemesting inrelatietotopbrengst enkwaliteit
enop hetkiemgedrag.
5. Op het terrein van de bedrijfshygiëne werkt het PAGV in werkgroepverband mee aan
onderzoek naarmogelijkhedenomsorteer-enzeefgrondonschadelijk temaken.Ditblijkt
goed mogelijk tezijn door middel van stomen. Dit is echter nogal kostbaar. Echter ook
grondontsmettingsmiddelen als DDen Monamlijken perspectief tebieden.
Tot nutoe is nog één belangrijke factor als onderdeel van de bedrijfshygiëne ongenoemd
gebleven, namelijk de aardappelopslag. Een doelmatige bestrijding hiervan vormt een
essentiële voorwaarde voor het terugdringen en het voorkomen van besmettingen met
aardappelmoeheid.

Verspreidingvanziekten enplagenviadierlijke mest
Hetgebruikvandierlijke mesthoudt inprincipe hetgevaarinvanverspreidingvanziektenen
onkruiden. Mestvanvee,gevoerd met besmet materiaal,zouziekteverwekkers ofonkruidzadenkunnen bevatten.Dithoeft nietspeciaalviapassage dooreendiertegebeuren.Mest
kan ook besmet raken door voerresten en aanhangende grond. Daarnaast kan mest
verontreinigd worden via strooisel, bijvoorbeeld stro.
Voor de mestsoorten is er verschil in de kans op verspreiding van ziekten en onkruiden.
(Meng)mestvanrundveekaninprincipeschadelijkeorganismenbevattenwanneerverontreinigde ruwvoermiddelen worden gevoerd. Mengmest van varkens en kippen zal door de
samenstellingvanhetvoer(hoofdzakelijk gemalenvoer)mindergevaarvoordeverspreiding
vanziekten en onkruiden metzich meebrengen.Wanneer echter bijvoorbeeld keukenafval
aanvarkenswordtgevoerd,neemthetrisicotoe.Vastemestkanbovendiengevaaropleveren
wanneer strooisel wordt gebruikt dat schadelijke ziekteverwekkers ofvermeerderingsorganenvanonkruiden bevat.
Uitde literatuur is bekend dat zadenvanvele onkruidsoorten het spijsverteringskanaal van
koeien,varkensenschapenongemoeidkunnenpasseren.Erzijnechternauwelijkszadendie
de passage door een kip overleven. Naast onderzoek naar de overleving vanonkruiden in
stalmest isinenkelegevallenookgekeken naardeoverleving indrijfmest.Eenonderzoek in
Duitsland bestudeerde de kieming envitaliteit van een groot aantal onkruidzaden na een
verblijf van0, 10,20,30en40dagen in runderdrijfmest. Men ontdekte dat zaden van echte
kamille, klein knopkruid, kleefkruid, muur en gewone hennepnetel meestal sneller in
runderdrijfmest werdengedood danoliehoudende zadenvankruisbloemigen(bijvoorbeeld
knopherik) en de zaden van de grassen duist en wilde haver. Zaden van zwaluwtong en
ringelwikke werden niet beïnvloed door eenverblijf van40dagen in runderdrijfmest.
Inverbandmetdemogelijkheidvanverspreidingvancysteaaltjes viadrijfmest werddoorde
Plantenziektekundige Dienst(PD)nagegaanhoelangcystenvandezeaaltjes blijvenlevenin
runderdrijfmest.Hetgeleaardappelcysteaaltje wasnaeenverblijfvantweewekenindrijfmest
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dood; het gele enwitte bietecysteaaltje naeenverblijf vantwee maanden.
Inmestvankoeien,gevoerdmetdoorgangreenaangetasteaardappelen,konPhomaexigua
var.foveata worden aangetoond. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de schimmel de
passagedoorhetspijsverteringskanaal kanoverleven.OokrustorganenvanPolymyxabetae,
de overbrenger van het bietenrhizomanievirus, kunnen bij veevoedering het maag-darmkanaal intact passeren.
Van een aantal ziekteverwekkers en onkruiden is het op dit moment nog niet of nog
onvoldoende bekendofenhoelangzehunvitaliteit behoudennaeenverblijfindierlijkemest.
Aanvullend onderzoek is daarom van belang om een goed beeld te krijgen van dit
verspreidingsgevaar via dierlijke mest. Dit risico bepaalt immers in belangrijke mate de
acceptatie vandierlijke mest door de akkerbouw.
Onderzoek
InhetkadervanhetRaamplanOnderzoek Mestoverschotten isophetPAGVeenonderzoek
gestartnaardeverspreidingvanziektenenonkruidenviadierlijkemest.Ditonderzoek wordt
uitgevoerdinnauwesamenwerkingmethetIPOenhetCABOteWageningen.Hetonderzoek
omvat devolgendefasen:
1. hoe lang kunnen schadelijke organismen inrunder- envarkensmest blijven leven?
2. kandoor gebruik van besmette mest de grond en het gewas besmet worden?
3. verdragen in mest vitaal blijvende schadelijke organismen passage door een dier en
verdragen ze bijvoorbeeld inkuilprocessen voor ruwvoer?
4. watisdeinvloedvanbewerkingenvandemest(bijvoorbeeldvergisting)opdevitaliteitvan
dezich hierin bevindende schadelijke organismen?
5. risico-analyse.
In dit onderzoek zullen algemeen voorkomende ziekteverwekkers buiten beschouwing
blijven,omdatdeverspreiding hiervangeenofnauwelijks extrarisico's metzich meebrengt.
Naast de in Nederland niet algemeen voorkomende ziekten (rhizomanie, aardappelcysteaaltje, gangreen) zal ook aandacht besteed worden aan ziekten die (nog) niet in
Nederland voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan ziekten die bij import van bijvoorbeeld
voeraardappelen mee zouden kunnen komen (ringrot, bruinrot, aardappelspindel-knolviroïde).Voorhetgevaldeziekteondanks importmaatregelentochergens opzoutreden,is
hetvanbelangtewetenofdeziekteverwekkerviamestverspreidkanworden.Ditomverdere
uitbreiding vande ziekte tevoorkomen.Wat betreft de onkruiden zullen ineerste instantie
belangrijke probleemonkruiden (knolcyperus, tegen bepaalde herbiciden resistente biotypenvanmelganzevoet enzwarte nachtschade) bij hetonderzoek betrokken worden.
Naeenliteratuurstudie ishetonderzoek halverwege 1986gestart.Ditonderzoek is ineerste
instantiegericht oprundermengmest,aangezienmestvanrundveehetgrootstegevaarvoor
de verspreiding van ziekten en onkruiden met zich meebrengt. Bovendien wordt voor de
opslag van mest bij de huisvesting van rundvee de laatste jaren bijna altijd de voorkeur
gegeven aanmengmest(vaste + vloeibare delen).
Naeenaantalvoorbereidende proevenoverdeinfectie-endetectiemethodiekzijneind1986
deeerstevolledige proeven ingezet. Hierbij isgebleken datdetemperatuur van mengmest
van invloed kan zijn op de overleving van organismen in mest. Sclerotien van Sclerotinia
scleratiorum werden naarmate detemperatuur hoger waseerder gedood.Bij5°C warende
Sclerotienna28dagendood,bij12°Cna14dagenenbij20°Cna7dagen.Ineenoriënterende
proef overdeoverlevingvanPhomaexiguavar.foveata inrundermengmest isgebleken dat
deze schimmel op aardappelstengels minstens twee weken inde mest kon blijven leven.
DezeproefzalgevolgdwordendooreenonderzoeknaardeoverlevingvanPhomaexiquavar.
foveataindeaardappelknol inrundermengmest,omdatdeschimmelviaaardappelknollenin
mest terecht zou kunnen komen.
Nagegaanwordtofditook geldtvoor besmetteaardappelknollen.Immers,Phomazalvooral
viavoeren vanbesmette knollen inde mest terecht komen.
Het onderzoek zal het komende jaar gericht zijn op het aardappelcyteaaltje, rhizomanie,
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gangreen endeonkruiden knolcyperus,melganzevoet,zwarte nachtschade enperzikkruid.
Indeherfstvan1987zalwordenonderzochthoelangvermeerderingsorganenvanonkruiden
ineenmaïskuil kunnen blijvenleven.

Verhoging opbrengstzekerheid vanrijpte oogsten erwten
Perspectieven vaneen bodemtoets opvoetziekte
De erwtenteelt heeft inhet laatste decennium ingrijpende veranderingen doorgemaakt. De
beteelde oppervlaktegroeneerwtennamvan1645hain1977toetotcirca22.000hain1986.
DezegroeiinareaalvindtvooralplaatsindetraditioneleerwtengebiedenZeeland,Groningen
en Drenthe. De praktijk is in overwegende mate overgeschakeld op het ras Finale en de
oogstmethode is sterk gewijzigd.
Deopbrengst is laagenzeervariabel,ondanks een stijging van het gemiddelde tot circa5
ton/ha. Ervaring leert dat het optreden van een complex van voetziekte verwekkende
schimmels een serieus obstakel vormt voor het verkrijgen van een hogere en stabiele
opbrengst. Deze schimmels leiden tot een vermindering van zowel de activiteit als de
levensduurvandewortels.Sterkeaantastingen kunnenzelfstoteentotale misoogst leiden.
Doorgaans wordt voetziekte - soms ook erwtenmoeheid of Sint Jans ziekte genoemd beschouwdalsdeerfenisvaneennauwerotatieerwtenen/of peulvruchten.Maarfactorendie
de vitaliteit van het gewas beïnvloeden kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de
epidemiologie vandeziekte en inde opbrengstderving.
Op percelen waar de voetziekte zich heeft opgebouwd, bestaat er geen mogelijkheid het
gewas preventief of curatief te beschermen. Een lange gewaspauze leidt niet altijd tot een
betere uitgangspositie.
Omgenoemde redenen is het Nederlands GraanCentrum insamenwerking met het PAGV
eenonderzoek gestart naardemogelijkheid eenwaarschuwingssysteem voorvoetziektete
ontwikkelen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre door middel van een
biotoets vooraf hetvoetziekterisico inde grond geschat kanworden.

Afb.3. Oplopende symptomenvanvoetziekte; van links naarrechts : vangezond(0)naar
zwaar aangetast (5).
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Afb.4.Aflopendesymptomenvanvoetziekteaanhetloof:linksiszwaarbesmettegrond; rechts
isgezondegrond.
Het experimentele werk
Uit eerdere proeven blijkt dat voetziekten in potproeven onder kasomstandigheden op te
roepen zijn. Erwten (in het bijzonder van het ras Finale) blijken geschikt a!s toetsplanten.
Vooreenbepaaldziekteniveauindegrondisdesymptoomintensiteit grotendeelsafhankelijk
vanhetingesteldegroeiregime.Hetreproduceerbaar makenvankwantitatieveziektebepalingen eist daarom strikte standaardisatie in de behandeling van grond, zaad en uitwendige
omstandigheden indetoets.
Op basis van het onderzoek is daarbij de volgende methode ontwikkeld: het te toetsen
grondmonster wordt fijn gemaakt en schoon gezeefd (zeefmaaswiidte = 8 mm). Hiermee
worden 4 potten à2.5 Igevuld. Hetvochtgehalte wordt op circa veldcapaciteit, constant
gehouden. Instellingen in de kas:temperatuur: 17-20°C; belichting: 100W/m2, 12uur per
dag; relatieve luchtvochtigheid: 80-90%; beschaduwing bij buitenstraling boven de 400
W/m2.
Hetzaaizaad,rasFinale,vanhoogste kwaliteitsklasse, wordt extraopvlekken,scheurenen
grootte(fractie7-7.5 mm)geselecteerd enmetTMTDbehandeld.Op4cmdiepteworden 14
zaden/pot gezaaid.Bijhet5ebladstadiumwordt hetaantaltot 10planten/pot teruggebracht.
Deplantenwordenopvoetziekte beoordeeld bijhet 12e-13ebladstadium. Ditwordt bereikt
na 5 weken. Het epicotyl, de zaadaanhechting, de wortels en de vaatbundels worden
afzonderlijk beoordeeld op intensiteit van de ziektesymptomen en in een schaal 0 t/m 5
ingedeeld.
Opgrond vaneengewogen gemiddelde wordt eenziekte-index [Zl] berekend.EenZl = 0
staat voor een gezond wortelstelsel; een Zl = 5 voor een zeer zwaar aangetaste of
afgestorven plant.
Biotoets:eeneerste ervaring inde praktijk
Omdepraktijkwaardevandetoetsteverifiërenzijnin1986eenvijftigtalerwtenpercelen inhet
noordenenzuidenvanhetlandgevolgd.Hierbijzijnpercelengekozenwaardelaatste10jaar
minstenseenkeererwtenofanderepeulvruchtengeteeldzijn.Tegelijkertijdwerdgeletophet
verkrijgen van een zo goed mogelijke spreiding in grondsoort en in bodemchemische en
bodemfysische eigenschappen tussen depercelen.
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Uit een hectare van het betreffende perceel werden vroeg in het voorjaar grondmonsters
genomen. Inde periode april/mei werd met deverzamelde grond een biotoets uitgevoerd.
Al inde derde week traden aanzienlijke groeiverschillen tussen detoetsplanten op. Ineen
aantal monsters ontwikkelde zich stunt en vergeling, later gevolgd door necrose en
afsterving. Op andere monsters groeiden-de planten ogenschijnlijk normaal, maar op de
stengelvoet - grens grond/lucht - kwam duidelijk lesievorming voor.
Aardvande pathogenen
Mycologisch onderzoek van de toetsplanten,verricht in samenwerking met het IPO onder
leidingvandr.Th.Gerlagh,leverde devolgende pathogenen op:Fusarium solanif. sp. pisi,
Fusarium oxysporum, Pythium spp.,Thielaviopsis basicola, Rhizoctonia solani en Phoma
medicaginis var pinodella. Hiervan was Fusarium de meest voorkomende schimmel.
Thielaviopsisbasicola,eenvoorNederlandseomstandighedenrelatiefonbekendpathogeen
in erwten, laat zich in de toets door zijn bijzonder duidelijk ziektebeeld gemakkelijk
identificeren. Fusarium oxysporum, een bekende verwekker van vaatziekte,werd vaak ais
enigeorganisme uit lesies vanepicotylweefsels geïsoleerd.
Veldwaarnemingen
Opdebetreffende percelenwerdenopdrietijdstippenwaarnemingengedaan.Opelktijdstip
- kiemplant, bloei en afrijpingsfase - werden op 10 plaatsen op een W-patroon vijf achter
elkaar staande planten uitgegraven, schoongespoeld en op voetziekte beoordeeld. Bij de
laatstewaarneming zijnook eenaantal produktieparameters bepaald.
De aantasting door voetziekte werd duidelijk bij de bloei. In de opkomstfase was het
ziektebeeld nogal vertroebeld door de aanwezigheid van zaadinfectie. Zwaar aangetaste
gewassenblevenkortenweinigbladrijk.Daarwaareenondervruchtwasgeteeldovergroeide
dezedeerwtenagressief.Opzulkepercelenzijndeonkruidenookmoeilijkintoomtehouden.
Kwantitatieve relaties
De berekende ziekte-indices in de toets en in het veld zijn vergeleken met behulp van
regressie-analyse.
Voor deopkomstfase was ereenzwakverband.Voordefasenvan bloei enafrijpingwaser
echter een sterke correlatie tussen de biotoets en de veldaantasting. Infiguur 4 staat het
verbandtussendeziekte-indices bijdeafrijping.Detoetsindices blijkencirca25%hogeruit
tevallen dandeZI inveldplanten.

Figuur 4. Verband tussen het optreden van voetziekte in erwten in de kastoets en de
ontwikkeling van de ziekte in het gewas tijdens de afrijping.
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Omdatdelaatstewaarnemingvoordeoogstvielenslechtsopeengedeeltevanhet perceel
is betrokken, is een schatting gemaakt van het aantal korrels/m2 als een maat voor de
opbrengst. Infiguur5zienwehetverbandtussen deze parameterendevoetziekte-index bij
de bloei.Decorrelatie is laag,maarwel significant (P = 0,5%, n = 42).
Wanneer het aantal korrels/m2 wordt omgerekend met een D.K.G. 300 g blijkt dat voor elk
Zl-punteenverliesvancircaéénton/hazoukunnenoptreden.Menmoeternogrekeningmee
houden dat bijzieke percelenzowel hetaantal planten/m2- bepaald bijkiemplantstadium als het D.K.G. lagerzou kunnen zijndandeaangenomen waarden.
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Figuur5. Verbandtussenhetoptredenvanvoetziekteinhetgewastijdensdebloeiende
geschatte produktie aan korrels.
Slotbeschouwingen
Hetjaar1986kanbeschouwdwordenalseenvrijgezonderwtenjaar.Zonnig,droogenwarm
weerdomineerdeeengrootdeelvanhetgroeiseizoen.Nochtanskwamvoetziekteregelmatig
voor; soms inextremevorm.
De erwtenopbrengst op gezonde percelen kwam boven de 7 ton/ha. Op het zwaarst
aangetaste perceelindeproef bereiktedeerwtenopbrengst noggeen3ton.Ditondanksde
toediening vaneen stikstofgift van ruim200kg/ha.
De verkregen resultaten maken ons voorzichtig optimistisch over de mogelijkheid deze
methodeindepraktijktegebruiken.Dekansopopbrengstschade bijeenbepaaldeZl(toets)
moet uitanalysevanuitkomstenvanmeerjarig onderzoek bepaaldworden.Hetverzamelen
vandeze informatie zalons ook in 1987nog bezighouden.
Inmiddels spitst het onderzoek zich ook toe op het screenen van maatregelen die voor de
teler het probleem vanvoetziekte verminderen ofomzeilen.Hiertoezullen rasgevoeligheid,
bemesting,bepaalde vormenvan ontsmetting,enz.onderzocht worden.
Het beschikken over gerichte informatie over het ziekteniveau bij een perceel (biotoets)
samen met schadebeperkende teeltmaatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot een
grotere opbrengstzekerheid bijdeteelt vanerwten.
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Teeltonderzoek Groenten
Schietneiging bij knolselderij
In1984warenernogalwatknolselderijpercelenwaarinveelschietersvoorkwamen.Sommige
vandezepercelenwarenvroeg(beginmei)geplantenanderewarenlaat(juni)geplant.Inhet
eerste geval is de oorzaak mogelijk het koude voorjaar en in het tweede geval de noodgedwongen bewaringvan het plantgoed inde koelcel.Duidelijkheid hierover isernog niet.
Bij hetonderzoek naardegebruikswaarde vanrassenen naardeopkweeksystemen wordt
ookhetaspectschietneiging bekeken.In1986iseenprojectgestartwaarinspecifiek naarde
achtergronden van schietneiging bij knolselderij wordt gezocht.
Rassen
In 1984, 1985 en 1986 is bij. rassenproeven voor het gebruikswaarde-onderzoek de
schietgevoeligheidvanknolselderij bepaald.Omverschilleninschietneigingteverkrijgen,is
ergewerkt metverschillende zaai- en planttijden en koubehandelingen.
Uitdezeproevenbleekdatergroterasverschillen bestaantenaanzienvandeschietneiging:
sommige rassen,zoals SeldraenNo959,zijnergschietresistent enanderezoals Subliem,
zijnzeer schietgevoelig.
In1987wordtditonderzoek voortgezet. Dekouzaldaninverschillende ontwikkelingsstadia
worden toegediend omvast te stellen of het gevoelige stadium voor alle rassen gelijk is.
Plantsoorten
In1983totenmet1986zijnverschillendeplantsoorten,tewetenperspotplant,kluitplantenen
losse plant bij knolselderij vergeleken.Indit onderzoek werdenverschillen in schietgedrag
tussendeplantsoortenwaargenomen.Indezeproevenleverdendeperspotplantenduidelijk
meerschietersopdandekluitplantenenlosseplanten.Hetlijkteropdatditveroorzaaktwerd
door het feit dat de perspotplanten duidelijk groter waren dan de andere genoemde
plantsoorten.
Plantopkweek en plantbewaring
In1986is een onderzoek gestart naarde oorzaken vande schietneiging bij knolselderij.Er
zijn indeze proef verschillende zaaitijden gebruikt omverschil in plantleeftijd teverkrijgen.
Tevensisergewerktmetverschillende planttijden.Hetisnamelijk bekenddatdeplantdatum
invloed heeft op de schietneiging. Soms kan er niet geplant worden vanwege slechte
weersomstandigheden. Devraag rijst dan hoe men het beste het plantgoed kanbewaren.
Daartoezijnverschillende mogelijkheden bekeken(natofdroogof10°Ckasof1°C koelcel).
Uit oogpunt van het beperken van schietervorming zouden de planten warm (18°C)
opgekweekt moetenworden.Indepraktijkworden deknolselderijplanten veelalinde platte
bak of onder koud staand glas opgekweekt, omdat de warme opkweek veel energie en
stookkosten vraagt. Daarom is indeze proefde opkweek inde 18°C kaseneen koude kas
vergeleken.
Indeze proef blijkendevroegst ontstane schieters een"normale"schietstengel tevormen.
Bijdelatergevormdeschietersblijktdeschietstengelzichechtersteedsminderteverlengen,
zodat men op het laatst helemaal geen schietstengel meer waarneemt, maar alleen een
bloempje inhet midden vande bladkruin.
Interessant isdatvandevroegst ontstaneschietersdeknolkleinblijft,houtigwordt ensnel
rot.Deschietstengelszelfvallenvaakomenzouden,alszeblijvenstaan,problemen kunnen
geven bij het loofklappen vanwege de houtige steel.
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Afb.5. Hetschieterverloop van knolselderij vanvroeg naar laatontstaneschieters.
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Naarmatede schietstengels later ontstaan,verhouten zesteeds minder envormen eenwat
grotere knol. De schieters met een bloempie lijken geen nadelig effect te hebben op de
opbrengst ofde kwaliteit.
Uit de literatuur en voorgaande ervaringen wordt duidelijk dat het planten het beste kan
gebeuren als er buiten een voldoende hoge temperatuur ( > 14°C) is. Dit is in de praktijk
meestalvanaf 10mei.Vooral bijvroeg planten(vóór mei) iseenwarmeopkweek (18°C) erg
belangrijk.Alsernietgeplant kanwordenvanwegeslechteweersomstandigheden,kanmen
de planten het beste inde kas bewaren(eventueel droogzetten)enliever niet inde koelcel
bij lagetemperaturen.
In1987wordthetonderzoekvoortgezetinsamenwerkingmethetCABO.Hetisde bedoeling
ommeerachtergrondgegevens overhetschietproces teverkrijgen.Hierbij kanmendenken
aanfactorenalshetwelofnietaanwezigzijnvaneenongevoeligejeugdfase,demogelijkheid
vandevernalisatie door hogetemperaturen,de invloed van bemesting enz.

Gebruik eneffecten vanplasticfolie-bedekking op
vollegrondsgroentegewassen

Beschermingvangewassentegennadeligeweersinvloeden isniet ietsvandelaatstejaren,
maar bestaat al eeuwen. Invroegere tijden werd gebruik gemaakt van glas inde vorm van
kassen en platte bakken. In het begin van de jaren zeventig is men begonnen met het
afdekkenvanvoilegrondsgewassen door middel van plastic folie.
Vanafdezeperiodeheeftveelonderzoek bijhetPAGVenopeenaantalregionale proeftuinen
plaatsgevonden.Hetdoelvandeze bedekkingsproeven wasomdeeffectenvanfolieophet
gewas vastte stellen.
Hetginghiervooralomdevervroegingvandeoogst.Ook andereeffecten speeldeneenrol,
zoals opbrengst enopkomst.Zowel smal als breedfolie met ofzonder perforatie zijn inhet
onderzoek gebruikt. Laterzijnook anti-condens folie,vliesdoek, dubbele folie en gebruikte
folie inhet onderzoek opgenomen.
Intotaalzijnzo'n20gewassenonderzocht,onderverdeeldinblad-,stengel-,vrucht-,kool-en
wortelgewassen. Insommige gevallen zoals asperges, aardbeien, kropsla enwitlof zijner
veel uitgebreide proeven geweest. In andere gewassen zoals knolvenkel, knolselderij en
bloemkool isernogweinig onderzoek gedaan met betrekking tot bedekking.Ook zijnerbij
een aantal proeven onduidelijke of niet bruikbare gegevens gerapporteerd (rettich).Verder
onderzoek kanwellicht ook bijdeze gewassen beter bruikbare gegevens naarvorenhalen.
Dehoofdeffecten vangewasbedekking zijnalsvolgt weer te geven:
a. vervroeging. Dit is een zeer belangrijk aspect, vooral in verband met een betere
oogstspreiding enhogere prijzenvoorvroege teelten.Uithetonderzoek isgebleken dat
devervroeging afhankelijk isvanhetgewas,dezaai- ofplantdatum,de bedekkingsduur
enhetweer.Devervroegingvarieertvanenkeletot18dagen.Bijdemeestegewassen ligt
het omstreeks de6-10 dagen(zietabel 17);
b. opbrengst.Behalveeenvervroeginggeeftfoliebedekking invelegevallenookeenhogere
eindopbrengst.Ineenenkelgevalisdeopbrengst lager(aardbeien)ofisnietgemetenper
oppervlakte-eenheid(radijs,sla);
c. kwaliteit.Samenhangend metdeopbrengst isdekwaliteitvanhetgeoogste produktvan
belang. Inenkele gevallenwerd eengunstig effect op kwaliteit gemeten (Chinese kool).
Inde meeste gevallen is het effect echter gering of nietaanwezig;
d. opkomst. Bijgewassenzoalswitlof enwinterpeenwerdeensnellere enbetere opkomst
gemeten.Ditresulteerdeuiteindelijkinbeteregewasstandeneenhogereeindopbrengst.
In tabel 17 worden de belangrijkste gegevens van de proeven in een overzicht weergegeven.
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Tabel 17. Overzicht van conclusies foliebedekking per gewas.
Gewas

Aanvang bedekking

Duur bedekking

Vervroeging
in dagen

Opbrengstverschil

Kwaliteit

aardappelen
aardbeien

14mrt./beg. apr.
y2 febr.

5 weken
tot bloei

6
5-7

40-50 kg/are +
14 kg/are

andijvie

eind mrt.

4-15

NG

asperge
augurk
boon (stamsia)

mrt.
1 5 mei
beg. apr.

14
7-15
9-14

810 k g / h a +
9-13 Vha +
13-73 kg/are+

boon (tuin)

beg. mrt.

tot 1week voor
oogst (4 week)
1
/2 mei
tot bloei
tot bloei
(6 weken)
tot bloei

NG
% rot minder
stuks/kg hoger
schot
controle
NG
NG
NG

7

knolselderij
knolvenkel

beg. apr.
eind mrt.

6 weken
15 mei

7
8

kool (bloem)
(winter)
(Chinese)

beg. apr.
beg.jan.
beg. apr.

NG
2 (vlies)
5-11

(rode)

eind apr.

4 weken
eind mrt.
tot 14 dagen
voor de oogst
'/2 mei

67 kg/are
+ op oogst
5/6
24 gr/knol +
39-79 gr/
knol +
oogst 15 mei
NG
NG
NG

(spits)

mrt.

1 e koolvorm
4-6 weken
april
7 weken

5-7
9
7

NG

betere opkomst
53-230 gr/
kool +
12 kg/are +
105 gr/
knol +
68 kg/are +

(winterspits)
koolrabi

februari
y2 mrt.

kroten

eind mrt./
beg. apr.
1 5 jan./mrt.

7

8-12

half mei

8-12

begin juni

5-18

prei
peulen (rijs)
(stam)
radijs

eind febr./
eind mrt.
15 mrt.
eind febr.
15 mrt.
eind febr.

8-10
10-14
NG
12

rettich
sla (krop)

febr.
beg. mrt.

15 mei
volle bloei
mei
tot oogst
6 weken
4-6 weken
begin krop
7-10 dgn. voor
oogst
tot oogst
6 weken
9 weken

7-14

zwaardere
kroppen
10 t/ha +

beg. apr.
5 weken
beg. juni

NG

NG

20

4-7 t/ha +

peen (bos)
(winter)

(ijs)
uien (zaai)
(plant)
witlof

15 mrt.
zaaidatum
eind mrt.
zaai

Legenda:
NG = niet gegeven
+
= positief ten opzichte van onbedekt
= negatief ten opzichte van onbedekt
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NG
5-16

7-11

18-2 gr/wortel
4 Vna +
2-5.7 Vha +
6-4 kg/are +
72-94 kg/are +
groter aantal bosjes +
360 kg/are +
zwaardere
kroppen

NG

NG
NG

NG
NG
losse kolen
NG
scheuren
NG
scheuren
% bosbaar +
schieters NG
% schieters
stek +
NG
NG
NG
NG
NG
gele kleur
botrytis
wildschade NG
grotere sortering +
kromme bladpunten % I+ 11 hoger

Afb.6. Inde70-erjarenwerdensmallefoliebanenbeproefd.Nuwordtalgemeen10-12mbreed
afdekmateriaal gebruikt.

Stikstofvoorziening bijspruitkool
Spruiten groeien aande plant langs een stam van circa 80 cm hoogte inde oksels van de
bladeren. Zo'n 60 à 70 stuks van 5-15 gram worden machinaal op een bepaald tijdstip
geoogst.
Vooreenhogeopbrengstvaneengoedekwaliteitishetvanbelangdatdespruitenzouniform
mogelijk vangroottezijn.Deeerstespruiten ontstaanonderaandeplant indeokselsvande
grotere bladeren. Dezespruiten worden het grootst. Latere,kleinere spruiten worden meer
bovenin de plant gevormd in de oksels van de kleinere bladeren. Door een nauwe
plantafstand wordt de groei van de onderste bladeren en ook de hier gevormde spruiten
geremd.Door deplantentetoppen krijgendedanbovenste bladeren meer licht enworden
de spruiten die hier groeien juist gestimuleerd inhun groei. Deze teeltmaatregelen bevordereneengelijkmatigeuitgroeivandespruitenvanondertotbovenaandestam(zogenaamdecilindrische groei).
Een derde teeltmaatregel om te komen tot eengelijkmatige spruitgroei is de stikstofvoorziening. Weinig stikstof levert korte stammen op met onderin enkele grove spruiten en
bovenineenaantalkleinespruiten(zogenaamde piramidalegroei).Hierdoorisdeopbrengst
laag.Veelstikstofdaarentegengeeftweliswaareenredelijk gelijkmatige spruitgroei,maarde
kansoplegeringisgroot.Legeringisongewenstvanwegekwaliteitsverlies(rottendbladblijft
op de spruiten hangen) en moeilijkheden bij het automatisch afsnijden vandestammen.
Eenjuistestikstofvoorzieningkomtneerophetoptimaliserenvandehoogteenhettijdstipvan
basis-enbijbemesting.Daartoeisalzeerveelonderzoek inNederlandverricht,metnamevan
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1977 t/m 1983 op het ROC te Westmaas en in Hazerswoude met de rassen Sigmund en
Titurel.Van1982t/m 1986waserinHazerswoudeonderzoek naardehoogtevandeoptimale
stikstofgift voor diverse rassen. Op het PAGV in Lelystad zijn van 1983 t/m 1985 proeven
genomen metderassenTiturelenLunet.Onderzoek metdetwee laatstgenoemde rassenis
uitgevoerd inMeterik in1985en1986.Ditonderzoekwordtvoortgezet. In1986isonderzoek
gestart inWestmaas methetlaterasEdmund.Deresultatenvandezeinspanningen hebben
geleid tot bemestingsadviezen voor de stikstofbemesting op kleigrond en voortdurende
aanpassingen daarop.
hetonderzoek dat inLelystad is uitgevoerd.Infiguur 6is,ter illustratievanhet inde tweede
alineagenoemde,despruitverdelingaandestamtezienvanderassenTiturelenLunetbijde
stikstofgiften 150 of 300 kg Nper ha. Duidelijk wordt dat de spruiten meer gelijkmatig van
grootte zijn bij een hoge stikstofgift, vooral bijLunet.

spruitdiameter (cm)

Figuur 6. Spruitverdeling aan de stam (PAGV,9-11-1984).
Intabel 18zijndeopbrengstenweergegevenenvergelekenmetdelengtevandestambijde
oogst.Hieruitkanwordenafgeleiddatdemeestidealestamlengtebijdeoogst75à85cmis.
Bij Titurel werd deze lengte niet bereikt; daardoor gaven zeer hoge N-giften toch een
opbrengstverhoging.BijLunetwerdeenstamlengtevan90cmbereikt.Bijdeze lengtegingen
veel stammen legeren. Doordat veel spruiten met een slechte kwaliteit moesten worden
verwijderd,werd de marktbare opbrengst bijzeer hoge N-giften bijdit ras nietverhoogd.
Tabel18.Gemiddelde opbrengsten enstamlengten bijde beproefde stikstofgiften.
Totaal-gift
kg N
per ha
150
225
300
375

'gelegerd
50

Opbrengstton/ha
1983
17
20

-

Titure
1984 1985
14
18
21

-

15
16
17

1983
18
19

-

Stamlengte(cm)

Lunet
1984 1985
22
25
25

20
21
20

-

-

1983
65
70

-

Titure
1984 1985
50
60
65

-

60
65
70

1983
75
80

-

Lunet
1984 1985
70
80
90*

70
80
90*

-

-

Intabel19isheteffectvanstikstofdelingtezienbi]eentotalegiftvan225kgN/ha.Indezetabel
isdevariatieteziendieachterdegegevensvantabel 18schuilgaat.Bijbeiderassengafeen
basisgiftvan 150kgN/ha aangevuld met75kgN/ha eind september dehoogste opbrengst
enook degrofste spruiten.Degenoemde ideale stamlengtevan75à85cm komt erhier bij
Titurel nietzoduidelijk uit,maar bij Lunetwel.
Opvallendwasdatdooreengiftvan75kgN/ha inaugustusdestamcirca10cmlangerwerd.
EenN-giftinseptember hadgeeninvloedmeeropdelengtevandestam.Uitwaarnemingen
indedrie proefjaren bleek datdestamlengte beginaugustus ongeveer dehelftwasvandie
tijdens de oogst. Bij40cm stamlengte was het gewas dicht.
Tabel19. Effectvandelingbijeentotalegiftvan225kgN perhaopdeopbrengst,sorteringvan
despruiten ende lengtevandestam.
Gift kg N per ha

Ras

basis
Titurel

Lunet

225
150
150
75
75
225
150
150
75
75

begin
aug.

75

-

75

—
75

-

75

-

%

Opbrengst ton/ha

eind
sept.

-

75
75
150

—
-

75
75
150

1983

20
21
19

—
_

1984

1985

1983

18
17
19
18

15
17
16
16
13

24
26
23

-

19
20
19

24
24
26
25

-

-

19
21
22
20
22

-

—

Stamlengte(cm)

33 mm 0
1984

1985

1983

27
25
28
21

32
33
35
27
30

75
65
65

-

6
10
9

19
12
19
15

-

-

14
19
19
16
20

-

_

1984

1985

65
65
55
55

60
65
65
60
45

-

85
80
75

85
85
80
70

-

-

85
90
80
85
70

Intabel 20zijnde bijde proef behorende N-min-hoeveelhedenvermeld.
Tabel 20. N-min kg per ha in de laag 0-60 cm.
monstername
maart
augustus
augustus
augustus

basisbemesting
kg N/ha
225
150
75

1983

1984

1985

69

24
48
36
24

24
36
24
22

86
50

Conclusies
Bijdehoogtevande basisbemesting wordt eenhoeveelheid geadviseerd dieafhankelijk is
vandegroeikracht vanhet ras.Traaggroeiende rassen krijgen meer danvlotgroeiende. De
hoeveelheid N-minindegrond inhetvoorjaar wordt hierop inmindering gebracht. Overde
hoogte en het tijdstip van de bijbemesting wordt nog veel in het ongewisse gelaten. Een
onzekere factor is hierbij het voorspellen van de voor de plant beschikbare stikstof, door
mineralisatie,vervluchtiging enuitspoeling.Voorts speelt deplantzelfeenrol,metnamede
bewortelingsdiepte en wortelactiviteit.
Ditonderzoektoontaandatmetnamedebijbemesting kanwordengeoptimaliseerd dooruit
tegaanvaneenidealestamlengtebijdeoogst.Geblekenisdatdevoordeplant beschikbare
stikstoft/maugustuswerdgebruiktvoordeopbouwvandeplantenmetnamevoordelengte
van de stam. De stikstofbasisbemesting, een vroege bijbemesting en door mineralisatie
vrijkomende stikstof werkten indezelfde richting.Eenaanvullende N-min-bepaling injuli is
zeer gewenst omte beslissen of,enzojahoeveel,moetworden bijgemestomeen langere
stamtekrijgen.
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Eengift inde herfst had geen invloed meer op de stamlengte, maarveroorzaakte juist een
snellere uitgroei vande spruiten. Ditzalook het gevalzijnals bij eengift inaugustus regen
uitblijft ende stikstof enkele weken onopgelost blijft liggen.
De hierboven genoemde resultaten zouden ook consequenties kunnen hebben voor de
hoogte van de basisbemesting bij een zeer vroege en een zeer late planttijd. Bij een zeer
vroege planttijd zou meer als basisbemesting dan het bovengenoemde advies moeten
wordengegeven,eventueelaangevuldmetminimalehoeveelhedenalsbijbemesting.Reden
hiervoor isdeoverweging dat stikstof injuli enaugustus afkomstig vanmineralisatie ofeen
bijbemesting te lange stammen kanveroorzaken,waarvan de koppen afbreken en spruiten
aanbladstelen blijven hangen.Bijeenlate planttijd zoueveneens meerals basisbemesting
moetenwordengegevendanhetadvies,eventueelaangevuld meteenforsebijbemestingin
augustus. Dit om het gewas op lengte te krijgen. Een gift in de herfst zou een ongewenst
snellere uitgroeivande spruiten kunnengeven.

Perspectieven (papier)kluitplant bijwitlof
Deteeltvanwitlofisindeafgelopenjarenuitgegroeidtoteenjaarrondcultuur.Opdebedrijven
heeft een specialisatie plaatsgevonden, waarbij de trekperiode van witlof is verlengd. De
grote investeringen brengen met zich mee, dat de trekruimte over een zo lang mogelijke
periodeoptimaalmoetwordenbenut.Deaanvoervanwitlofindeperiodeaugustustotenmet
oktober isechter momenteel nog maar8à9%vandetotale aanvoer.
Om indeze periode te kunnen beschikken overforceerbare wortels,dient dewortelteelt te
worden vervroegd.Ditkandoor reeds inapriltezaaien onder geperforeerd plasticfoliec.q.
vliesdoek ofdoor uittegaanvan inde kasopgekweekt plantmateriaal indevormvan losse
plantenofperspotplanten.Ook bestaatdemogelijkheid ominhetvoorgaandejaargeteelde
wortels te gebruiken. Hiertoe moeten deze wortels tot in september bij - 1°C worden
bewaard onder regelmatige bevochtiging.
Metdekomstvanenkele nieuwe plantopkweeksystemen,tewetendepaperpotplant ende
winstripplant, is een aantal teeltmethoden voor de extra vroege trek weer in onderzoek
genomen.Dezekluitplantenhebben hetvoordeeldatdewortelveelmindersterkvertaktdan
bijgebruik van losse planten of perspotplanten.
Het onderzoek in 1985 en 1986 heeft plaatsgevonden bij het PAGV en bij de regionale
onderzoekcentra te Breda, Ens, Meterik, Westmaas en Zwaagdijk. Op een beperkt aantal
proefresultaten wordt nader ingegaan.
Depaperpotplantenzijnopgekweekt inpotjesmeteendiametervan18mmeneenlengtevan
13cm.Uitgegaan isvanéén plant per potje. Naast de paperpotplant is dewinstripplant als
nieuw plantsysteemontwikkeld.Bijdit systeemwordenzigzag kunststofplaten tegenelkaar
geklemd, waardoor ruimten ontstaan voor de opkweek van plantmateriaal. Voor witlof zijn
cellen gebruikt meteen lengtevan 15cmeneenoppervlak van2,5 x2,5cm2.
Hetterplaatsezaaienenuitplanten heeftinbeidejarenplaatsgevonden indeperiodevan29
apriltot 13mei.Uitgegaan isvancirca 180.000planten per ha.Nahetzaaienofuitplanten is
aidannietafgedektmetgeperforeerdplasticfolieofvliesdoek(agryl)totrond 15juni.Steeds
is gebruik gemaakt vancv.Zoom F,. Afhankelijk vande proefplaats isertussen 7augustus
en 17september gerooid,waarnadewortels nacirca 1 week voorkoeling bij3à4°C op de
gebruikelijke wijzezijngeforceerd.Hetforceren gebeurde opeenrecirculerende voedingsoplossing, met uitzondering van de proeftuin Ens: hier werd in de kuil zonder dekgrond
geforceerd.
Resultaten 1985
Intabel21zijnvanalleproevenenrooidatadegewichtenvandeopzetbarewortelsvermeld.
Hetaantalopzetbarewortels (groter dan2cm) is bijter plaatsezaaien beduidend lagerdan
bijde plantobjecten,mede alsgevolg vaneen matigeveldopkomst.
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Tabel 2 1 . Gemiddeld gewicht (g) opzetbare wortels (0>2 cm) bij de extra vroege trek in 1985.
Wortelteelt onder tijdelijke afdekking met folie/agryl.
proefplaats:
rooidatum:

PAGV
14-8

Ens
4-9

17-9

object

ter plaatse zaai
perspotplant
paperpotplant
winstripplant
1

Breda Zwaagdijk Westmaas
gemiddeld 1 *
20-8
15-8
16-9
4-9
gram rel.

gewicht opzetbare wortels (g)

222
259
255
249

166
262
256
291

192
287
265
306

166
.
181
250

113
163
129
181

166
216
190
217

168 172
199 237
142 219
206 249

100
138
127
145

' exclusief Breda(geen perspotplant) enWestmaas (lagestanddichtheid bijter plaatsezaaien).

Het gewicht van de opzetbare wortels is bijde plantobjecten hoger dan bijter plaatse zaaien.
Verder blijkt dat de winstripplant meestal de zwaarste wortels gaf, gevolgd door de
perspotplant en daarna door de paperpotplant. Bij de proeven waarbij op twee tijdstippen is
gerooid, blijkt het wortelgewicht bij ter plaatse zaaien in die periode sterker te zijn toegenomen dan bij de plantobjecten.
De lofopbrengsten van een aantal proefplaatsen zijn weergegeven in tabel 22.
Tijdens de trek zijn er flinke problemen voorgekomen, namelijk veel uitval in beide trekken.
Deze werd op de proeftuin te Ensveroorzaakt door bladvuur en op de proeftuin te Zwaagdijk
door bacterierot, vooral bij de tweede trek.
Detotaleopbrengst aanlofisbijterplaatsezaaienduidelijk lagerdanbijdegeplante objecten.
Depaperpotplant blijft,mede door de lichterewortels,tenopzichtevandeandere plantobjecten gemiddeld wat achter in opbrengst.
Tabel 22. Lofopbrengsten in kg per 100 opzetbare wortels bij de extra vroege trek in 1985.
Aanvang trek : PAGV 23-8 ; Breda 28-8 ; Zwaagdijk 22-8.
proefplaats:
sortering:

PAGV
tot.

object

lofopbrengsten in kg per 100 opzetbare wortels

ter plaatse zaai
perspotplant
paperpotplant
winstripplant

9,8
13,0
12,4
14,7

kl. I+II
7,4
10,3
11,4
13,7

Breda
tot.
kl. I+II
7,7
.
9,5
11,4

6,3
.
8,3
10,6

Zwaagdijk
tot.
kl. I+II
7,5
9,9
9,5
9,2

6,4
8,9
8,7
7,7

gemiddeld
tot.
kl. I+II
8,3
11,4
10,5
11,8

6,7
9,6
9,5
10,7

Resultaten 1986
Ook ditjaar komt naarvoren dat hetwortelgewicht door uitplanten sterk isvergroot (tabel 23).
Tabel 23. Gemiddeld gewicht (g) opzetbare wortels (0>>2 cm) bij de extra vroege trek in 1986.
Wortelteelt aldan niet(+/-) onder tijdelijke afdekking metagryl. Zaai-en planttijden:
Ens 12 mei, Westmaas 13 mei,Zwaagdijk 29 april.
proefplaats:
rooidatum:

Ens
9-9

object (+/— agryl)
ter plaatse zaai
ter plaatse zaai
paperpotplant
paperpotplant
winstripplant
winstripplant

Westmaas*
11-9

Zwaagdijk*
7-8
5-9

gewicht opzetbare wortels (g)

+
-

+
-

+
-

186
179
289
303
308
296

170
228

174
134
258
196

248
221
369
291

232

* Westmaas alleen onbedekt; Zwaagdijk geen winstripplant toegepast.
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Deverschillentussen paperpotplant enwinstripplant zijnklein.Perspotplantenzijnnietmeer
gebruikt.
TijdelijkegewasafdekkingmetagrylheeftopdeproeftuinEnsgeenpositiefeffectgesorteerd.
Dit iswellicht hetgevolgvandelatezaai-c.q. plantdatum(12mei).TeZwaagdijk isdit effect
wel duidelijk aanwezig.
Eenenander komt ook tot uiting inde lofopbrengsten (tabel24).
Deze zijn bij ter plaatse zaaien over het algemeen het laagst. Opvallend zijn de hoge
lofopbrengsten te Westmaas. De lofkwaliteit van de winstripplanten blijft te Ens duidelijk
achter bij die van de paperpotplanten. Op de proeftuin te Zwaagdijk blijft het verschil in
lofopbrengst en-kwaliteit tussen niet ofwel metagrylafgedekte paperpotplanten,bij beide
trekken opmerkelijk groot.
Terplaatsezaaienonderagrylleidtechtertoteenbeter resultaatdanwanneergebruik wordt
gemaakt van niet afgedekte paperpotplanten!
Tabel24. Lofopbrengsten inkgperopzetbarewortelsbijdeextravroegetrekin1986.Aanvang
trek: Ens 16-9,Westmaas 26-9,Zwaagdijk 15-8(a)en 12-9(b).
proefplaats:

Zwaagdijk

Westmaas

Ens

a
tot.

object ( + / - agryl)

lofopbrengsten ir i kg per 100 opzetbare wortels

ter plaatse zaai
ter plaatse zaai
paperpotplant
paperpotplant
winstripplant
winstripplant

+

—

+

—

+

—

9,0
9,1
12,4
12,4
13,0
12,4

kl. I
7,2
7,3
11,0
11,5
6,8
7,8

tot.

kl. I

b

sortering:

16,6

11,8

16,3

7,3

20,3

7,5

tot.
12,6
8,3
14,9
10,0

kl. I

tot.

kl. I

10,0
6,3
11,2
6,9

13,4
12,0
16,2
12,4

9,8
10,0
9,5
6,3

Enkele discussiepunten
Uit dit tweejarig onderzoek blijkt dat zowel paperpotplanten als winstripplanten perspectievenbiedenommiddelsvervroegingvandewortelproduktie,delofopbrengstenlofkwaliteit
bijde extravroege trek,verder teverhogen.
De paperpotplant geeft eenwortel die over een lengte van 12cm nauwelijks vertakt is.De
vraagkanwordengesteldofgebruikte papiersoorteensneldoorgroeienvandezijwortelsin
de grond kanbelemmeren.Aanpassing vande papiersoort zoudanwenselijk zijn.
Dewinstripplant isslecht plantbaar, indiendekluitonvoldoende doorworteld is.Bovendien
leidt dittot eentesterk vertaktewortel.Wanneerwordt uitgegaanvaneenkleinere diameter
van de winstrip, bij een goede doorworteling van de kluit, mogen tenminste dezelfde
resultaten worden verwacht als bij gebruik van een paperpotplant. Het machinaal kunnen
uitplantenvandewinstripplant isechtereennoodzaakvooreeneventueletoepassingvandit
systeem inde praktijk.
Uithetonderzoek lijktverdernaarvorentekomendathetwenselijk isdepaperpotplant reeds
inapriluitteplantenondereentijdelijkeafdekking metagrylofgeperforeerdfolie.Ditaspect
zalinvolgendonderzoekworden bestudeerd.Tevenswordtdaningegaanopdevraagofde
kostprijs vanhet plantmateriaal kanworden verlaagd door uit te gaanvantwee planten per
potje. Hierbijwordt de plantdichtheid gevarieerd.
Uiteindelijk zaleenkosten/batenanalyse dedoorslag moetengeven bijeenkeuzevoor een
bepaalde teeltmethode. De bedrijfssituatie en de teeltzekerheid zullen daarbij mede in
aanmerking moetenworden genomen.
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Teeltproeven met flageolets
Lichtgroene zaden en niet zo melig als witte bonen.Datzijnde kenmerken vanflageolets.
InFrankrijk zijnflageolets aljaren eengewaardeerde conservengroente.
Flageolets behoren net als stamslabonen, bruine en witte bonen tot de soort Phaseolus
vulgaris. Bij flageolets oogst men de onrijpe zaden. Ze worden gedorst met dezelfde
apparatuur als bijdoperwten.
InFrankrijkteelt menzo'n 10.000ha.Belangrijketeeltgebieden zijn Picardiemet4.000haen
Bretagne met3.000ha.De praktijkopbrengsten liggen daar op een niveauvan3,5ton/ha.
Proeven
Omhetgewasflageoletstelerenkennen,isin1984,1985en1986een oogsttijdenonderzoek
uitgevoerd op het PAGV in Lelystad in samenwerking met het Sprenger Instituut in
Wageningen.Als rassenzijn FlamataenAlamogebruikt. In1985 is de proef uitgebreid met
Cyrano en in 1986metVernel.
Om de groeiduur te bepalen zijn de rassen vergeleken met het stamslabonenras Fran
(Toccata). Er is op 13juni 1984,op 10 mei 1985 en op 20 mei 1986 gezaaid. De vroegste
zaaidatumzalinverbandmetdebodemtemperatuurnormaalgesproken rond 10meiliggen,
net als bij stamslabonen.
Derijenafstand was50cm.Erzijn34zaden per m2gezaaid.Voor Flamata kwamdit neer op
82kgzaadperha.VoorAlamowasdat68kgenvoordestamslaboonFran85kg.Deopkomst
was goed:30-34 planten perm2.
De data van opkomst en van begin bloei waren vergelijkbaar met die van Fran. Ook de
grondbedekking ende gewasontwikkeling warenvergelijkbaar. Deoogst vandeflageolets
was ongeveer drieweken laterdandievanFran.
Flageolets die na 15juni worden gezaaid, lopen een grote kans op schade door vorst in
september ofoktober. Verwacht magworden datdegroeivan hetzaad inde herfsttraagis.
Eenvoorteelt spinazie zou inhetzuidenvanhet land nog net mogelijk zijn.
Het niveauvande proefveldopbrengst van Franwas achtereenvolgens 11, 13en 15ton/ha
voor de proefjaren.
Oogsttijdvanflageolets
Detoenamevandeopbrengst inhetoogsttraject was ongeveer 150-250kgper haperdag.
Naeenzeker moment droogden dezaden inen namde opbrengst af.
DeFransengebruikenbijflageoletshetdrogestofpercentagevanhetzaadomdekwaliteiten
hetoogsttijdstip te bepalen.Bijmeerdan45procent drogestof blijken bijveel rassen bleke
zaden in de partij voor te komen. Daarom hanteert Frankrijk 45 procent drogestof als
maximumnormvoordekwaliteit.InFrankrijk,Unilec1986,neemtdeopbrengstafbijmeerdan
42%drogestof. Indeze PAGV-proeven was dit naongeveer 48%drogestof (tabel25).
Tabel25. Relatieveopbrengsten vanflageolets.
bron

drogestof-%
34

Unilec, 1986
PAGV: 1984/1985/1986
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36
70

38

40

42

44

46

48

50

86

98
97

100
100

97
102

90
103

82
100

73
97

Het drogestofpercentage nam indeze proeven met ongeveer 0,6-0,8%per dagtoe.
Het drogestofpercentage is op het veld niet te bepalen en is daardoor omslachtig. Een
oriëntatie om de tenderometerwaarde als oogstcriterium voor flageolets te gebruiken, gaf
geen goede resultaten.
Hetopbrengstniveau indeproeven lagvoordeproefjaren achtereenvolgens opruim3,5en
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6 ton/ha (tabel 26). Voor de praktijk zal gerekend kunnen worden op 80%van de proefveldopbrengst.
Tabel26. Proefresuitatenvandeflageolets FlamataenAlamo,gezaaidop1 3juni1 984,10mei
1985 en20 mei1986.
oogstdatum

Flamata

Alamo

opbrengst dsper ha
gehalte

1000korrelgewicht

kwaliteit

opbrengst dsper ha
gehalte

1000korrel-

kwaliteit

13 september 1984
1 7 september 1 984
21 september 1984
27 september 1 984

1,9 ton
2,7 ton
3,5 ton*
3,5 ton

34%
38%
40%
41%

420 g
490 g
520 g
570 g

7
7
6
5

1,8 ton
3,1 ton
2,9 ton*
3,6 ton

33%
37%
39%
41%

390 g
450 g
480 g
490 g

6
8
7
4

2 september 1985
6 september 1985
12 september 1985
20 september 1985

4,8 ton
5,0 ton*
6,0 ton
6,0 ton

39%
41%
44%
59%

550 g
520 g
610 g
460 g

6
7
5
3

3,4 ton
5,0
5,1 ton*
4,5 ton

36%
38%
41%
50%

460 g
500 g
510 g
450 g

8
6
6
3

29 augustus 1986
4 september 1 986
8 september 1986
11 september 1986
18 september 1986

2,8 ton
5,1 ton
5,8 ton*
5,6 ton
6,3 ton

33%
39%
41%
41%
47%

410 g
480 g
490 g
510g
510g

7
6
6
4

3,8 ton
5,3 ton
6,0 ton*
5,9 ton

33%
38%
40%
41%
52%

400 g
430 g
430 g
400 g
370 g

8
7
7
4

'vergelijkbare kwaliteit

Oogstmethode
In de praktijk worden flageolets met dezelfde apparatuur gedorst en verwerkt als bij
doperwten.Indeproeveniseenmini-vinergebruikt. Inverbandmetdeharde peulwandwas
hettoerental hoger dan bij hetdorsen vanerwten entuinbonen.
Omdatflageolets platter zijndan doperwten,zijngrovere zeefnetten gebruikt.
Deschoning was moeilijker.
Bij trommelsorteren met doperwtenzeven bleken te veel flageolets naar een gro- vere
sorteringteschuiven.Bijsorterenopeenplaatzeefmetrondegatenviel50tot70procentvan
deopbrengst indesorteringachttotnegenmmdoorsnede enongeveer 10-20procent inde
categorie zeventot achtmm.
Rassen
Veelgewensteeigenschappen bijstamslabonengeldenookvoorflageolets:eencompacte
peulzetting, een hoge peuldracht, zoveel mogelijk ziekteresistentie (met name tegen
vetvlekken)enongevoeligheidvoordebekende herbiciden.Omdathetgewas langerophet
veldstaat,speeltdegevoeligheidvoorlegereneennoggrotereroldanbijstamslabonen.Een
gebruikswaarde-onderzoek vanflageoletrassen heeft nog niet plaatsgevonden.
Derassenindeproefhebbengoedvoldaan.Bijeenovereenkomend oogsttijdstip warende
opbrengsten gemiddeld even hoog en vergelijkbaar met het niveau dat in Frankrijk wordt
gehaald.Flamatamaaktewatmeergewas,wasgraverengemakkelijkertedorsendanAlamo.
Cyrano, alleen in 1985 beproefd, was later en grover dan Flamata. Vernel, alleen in 1986
beproefd,wasvroegerenfijnerdanAlamo.Verneliseenhoofdras inFrankrijk.Deopbrengst
ervanwas in 1986vergelijkbaar met die vande andereflageolets.
Perspectieven
Uitditonderzoek metflageolets kangeschatwordendatdeopbrengst ongeveer40%zalzijn
van die van slaboon. Dit betekent voor een hoofdteelt van flageolets op zandgrond een
opbrengstvan4,5ton/haenvooreennateelttotuiterlijk 15junieenopbrengstvan3,0ton/ha.
Bijeenvergelijkbaarsaldometstamslaboonkomtditneeropeentelersprijsvanongeveer90
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ct./kg ten opzichte van 36 ct./kg voor slabonen. Een nateelt slaboon levert bij deze
opbrengsten en prijzen een hoger saldo op daneen nateeltflageolets.
Voordeverwerker komtdeoogstvanflageolets inseptember,datwilzeggenineen periode
datook slabonenwordenverwerkt. Ditkansoms moeilijk zijnquaarbeidsplanning of ruimte
indefabriek.Watafzet betreft zoude Nederlandse industrie kunnen inspelen of aansluiten
op de intensieve reclamecampagne in Frankrijk.
Hetteeltonderzoek metflageoletsismetdezeproevenafgesloten.Geblekenisdathetgewas
in veel opzichten lijkt op dat van stamslabonen. In dit stadium is het nog te vroeg om
gebruikswaarde-onderzoek van rassentestarten.

Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten
Nadeenergiecrisisvan1973realiseerdemenzichdaterzeerveelafvalwarmte(koelwatermet
eentemperatuurvan12-40°C)verlorengaat.Devraagisofdezeafvalwarmteopeconomisch
verantwoorde wijze kanworden gebruikt voor bodemverwarming indevollegrond.
Omdeze vraagte kunnen beantwoorden zijnvier doelstellingen geformuleerd,teweten:
—hetbepalenvande reactievande gewassen opeenverhoogde bodemtemperatuur;
—hetonderkennenvaneventueeloptredendenegatieveverschijnselenendezezomogelijk
oplossen;
—het afwegen vankosten enbaten;
— het voorspellen van bodemtemperaturen op basis van het temperatuurniveau van
afvalwarmte en het verwarmingssysteem met behulp van modellen waarbij ook de
vochthuishouding wordt betrokken.
Indeliteratuurwarenduidelijkeaanwijzingendatdegroeiduurvangewassendoorbodemverwarming konworden bekortwaardoorvroegere en/of hogereopbrengsten mogelijk zijn.Na
vijf jaar studie, voorbereiding en medefinanciering van de EEG is door een team van
deskundigenindejaren1982t/m 1985dereactiebepaaldvan26gewassen,inverschillende
teelten op een proefveld te Lelystad met drie objecten: verwarmd met water met een
constante temperatuur van30°C (object C),water metdetemperatuur vanhet lozingswater
(12-27°C)vande Flevocentrale (object F)enonverwarmd (object O).
Deverwarmingsbuizenmeteendiametervan40/35,4mmzijngelegdop60cmdiepte,75cm
uitelkaar. Door beregening is hetextravochtverlies zo nodigaangevuld.
Er zijn ook veel metingen verricht ten aanzien van klimaat, bodemtemperatuur en
vochthuishouding. Door het I.C.W. te Wageningen wordt op basis hiervan een model
ontwikkeld,waarmee heteffectvanandere buizenstelsels ofandere bodem-enklimaatomstandigheden kanworden berekend.Hierover verschijnt eenaparte publikatie (deel II).
Aangezien de kosten van een verwarmingssysteem mede bepaald worden door de
resultaten van dit modelonderzoek, kande kosten-batenanalyse indit verslag slechts een
voorlopigezijn,namelijkgebaseerdophetverwarmingssysteem zoalsdatopditproefveldis
gebruikt.
Teelttechnische aspecten
VooralophetC-objectontstaateengroottemperatuurverschil tussen60cm-mv(liggingvan
de buis) enhet maaiveld.Detemperatuur op 5cmdiepte is inhetvoorjaar op het C-object
6°C enophetF-object2°C hogerdanoponverwarmde grond.Hetverwarmenvandegrond
heeftweinig invloedop bodemfysische enchemischeeigenschappen gehad.Als degrond
niet bevriest (C-object) is de structuur in het voorjaar kluiteriger. Door kort voor een
vorstperiodetespitten kandegrondook ophetC-object bevriezendoorverbrekingvanhet
contact metdeondergrond.Doorop hetjuiste moment degrondte bewerken kandit euvel
grotendeels wordenvoorkomen.
De bewortelingvandegewassen komt met bodemverwarming eerder op gang,evenals de
bovengrondse gewasgroei. Minder beworteling werd geconstateerd bij zomerprei en
zomergerst.
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Er is geen verhoging van ziektedruk of onkruidgroei vastgesteld. Wel bleek de onkruidgroei
eerder op gang te komen.
Daar verwacht werd dat door bodemverwarming eerder gezaaid of geplant kan worden, zijn,
vooreen goedevergelijking,soms meer plantdatatoegepast. Inde meeste gevallengaf zowel
op object C als op object Fen object O de vroegste plantdatum het beste resultaat.
In het algemeen reageren de gewassen positief op bodemverwarming door een eerdere en
meestal betere kieming, soms een betere aanslag, een eerdere groei en ontwikkeling en
minder snel schieten bij niet overwinteringsteelten. Deze verschijnselen treden meer op bij
object C dan bij object F(hogere temperatuur in het voorjaar). Bovengenoemde verschijnselen treden ook sterker op wanneer het groeipunt van de spruit zich dieper en langer in de
grond bevindt en op deze manier meer van de hogere temperatuur profiteert (prei, vroege
aardappel, snijmaïs, bospeen, witlof, suikerbieten). Bij enkele boomkwekerijgewassen en
augurk isgeconstateerd dat de verschillen die hetvoorjaar zijnopgebouwd inde loop van de
zomer vergroot worden.
Er zijn weinig kwaliteitsproblemen opgetreden, behalve bij de overwinteringsteelten op
object C (winterbloemkool, winterprei).
Door devroegere ontwikkeling van hetgewas met bodemverwarming worden de risico's van
nachtvorst, hagel- en windschade in het voorjaar groter. Daarom is in toenemende mate
gebruik gemaakt van bedekking met geperforeerd (5%) plastic folie (poly-actyleen van 0,05
mm dikte). Naast de beschermende werking heeft dit ook een temperatuurverhogend effect,
dat op object C groter is dan op object Fen op object Fgroter is dan op object O. Daardoor
komt of blijft het groeipunt langer onder invloed van de hogere temperatuur.
Vervroeging door alleen plastic-foliebedekking is meestal groter dan alleen bodemverwarming.Hierbij speelt hetafhaaltijdstipvanhetplastic eenrol.Hoe langer het blijft liggen,hoe
meer vervroeging. Dit kan echter des te meer de uiteindelijke produktie beperken.
Combinatie van bodemverwarming en plastic bedekking geeft in het voorjaar de beste
resultaten.
Intabel 27 wordt een overzicht gegeven van de reacties van de gewassen.
Tabel 27. Reactie van gewassen op bodemverwarming.
zeer positief

matig positief

geen of licht positief

negatief

op C enF
aardbeirassen
Tenira en Tioga
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Magnolia soulangiana
Cedrus atlantica "Glauca"
Platanus acerifolia

opC
voor- en najaarsspinazie,
-sla en -andijvie
snijmaïs
suikerbiet

op C enF
zomerspinazie,-sla,
-andijvie
herfstbloemkool
doordragende aardbeien
vruchtbomen
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
"Golden vanTol"
Paeonia lactififlora
"Sarah Bernardt"

op C enF
Ribes alpinum

op C+ plastic
vroege aardappelen
augurk
vroege bospeen
vroege prei
vroege witlof
op C— plastic
aardbeivermeerdering
Acer pseudoplatanus
Forsythia intermedia
"Spectabilis"

op F
vroege aardappel
augurk
vroege bospeen
vroege prei
winterprei
vroege witlof
aardbeivermeerdering
Aces pseudoplatanus
Forsythia intermedia
"Spectabilis"

opC
winterbloemkool
winterprei
aardbei Karina
zomergerst 1982

op F
voor- en najaarsspinazie,
-sla, -andijvie
winterbloemkool
aardbei Karina
zomergerst 1 982
snijmaïs
suikerbiet

Het negatieve resultaat tijdens de winter wordt veroorzaakt door meer uitval bij bloemkool en
prei en groeiafwijkingen en vroeger schieten bij prei. Het negatieve resultaat bij zomergerst
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is waarschijnlijk versterkt door wel een snellere afrijping, maar geen vroegere opkomst en
ontwikkeling. Ditomdat deverwarming pas4mei is gestart.
Een kortere groeiperiode inde herfst is vaak nadelig voor de te behalen geldopbrengst in
verbandmetdedoorgaans oplopende prijzen.Indepraktijk moetditvertaaldworden inlater
planten.OpFlooptditoptotenkeledagenenopCtoteenweek.Ditisvanweinig betekenis.
Verlatingisdoorbodemverwarming nietmogelijkomdatindezeperiodedehoeveelheidlicht
demeestbeperkendefactor is.Deverschillen bijdekortgroeiendezomergewassenzijnvan
beperkte betekenis.Hetonderscheidtussenmatigenzeerpositief reagerendegewassenis
bepaaldopgrondvansaldoberekeningen dievandezeteeltenzijngemaakt(zieondersaldi).
Warmte-afgifte
Dewarmte-afgifte op object C(water van 30°C) bleek afhankelijk van de luchttemperatuur
(Watt/m2 = 47,8-1,83xluchttemperatuur °C).Hetmaximumheeft51 Watt/m2bedragen.De
warmte-afgifte op object F(watervan 12-27°C) is minofmeerconstant 12Watt/m2 meteen
maximum van 18Watt/m2.
Investering enjaarkosten
Erzijnbegrotingen gemaaktvoor deinvesteringen enjaarkostenvooreenverwarmingsproject inde praktijk van60à70 ha(tabel 28).De bedragen geveneen ordevangrootte weer
omdattoetsingmetpraktijkgegevens nietmogelijk is.Daaruitblijkt,hoewelafvalwarmtegeen
waarde meer vertegenwoordigt, dat het benutten ervan duur is. De totale jaarkosten zijn
begroot op ƒ 1,— àƒ 1,60perm2.Eénvandeaanbevelingen isdanook een nauwkeuriger
studiete maken ofdeze kosten niet beperkt kunnenworden.
Tabel28. Investering enjaarkosten per havoor bodemverwarming metafvalwarmte.
omschrijving
object
jaarrond gebruik

investeringen in f per ha
buizen- transport totaal
stelsel
over 1km
C
F

gebruik van 1/3-1/6 C
F

jaarkosten in f perha
buizen- transport totaal
stelsel
over 1km

73,000
61,000

32,000
18,000

105,000
79,000

10,500
7,900

5,300
3,400

15,800
11,300

63,000
56,000

32,000
18,000

95,000
74,000

8,700
7,000

3,800
2,200

12,500
9,200

Saldi ensaldiverschillen
Omtekunnenbeoordelenwelketeeltenperspectief biedenomafvalwarmtetebenutten,zijn
saldiberekeningen uitgevoerd(geldopbrengst verminderd metdevariabele kosten)vande
relevanteteelten.Naasthetverloopvandeproduktiezijndetebehalen prijzenmaatgevend.
Bij de zeer positief reagerende teelten (tabel 27)zijn de begrote saldi,onder aftrek van de
minimale jaarkosten voor verwarming, hoger dan die op het onverwarmde object; met
uitzonderingvandeaardbeienplantenvermeerdering,waarbijgeenverschil inprijzengedurende het seizoen wordt gehanteerd.
Rendabiliteit inbedrijfsverband
Deboomkwekerijgewassenwordenindepraktijkopanderegrondsoortengeteeld,waardoor
degroeibeter isdanophetonverwarmde deelvanditproefveld.Devraagofonder optimale
bedrijfsomstandigheden desaldivandeverschillende objectenevenredighogerzijn,kanuit
de beschikbare gegevens nietworden beantwoord.
Voor de groentegewassen (inclusief aardbeien) is nagegaan welk bedrijfsresultaat is te
behalenmetgrondverwarmingovereenkomstig object Ctenopzichtevaneenbedrijfzonder
grondverwarming ingeval:a)de totale bedrijfsoppervlakte en b) een optimaal deel van de
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bedrijfsoppervlakte vaneengrondverwarmingsinstallatie wordtvoorzien.
Het ondernemersoverschot wordt bij kleine bedrijfsoppervlakten aanzienlijk verhoogd.
Echter bijdeoptimale bedrijfsoppervlakte van2à3hablijft hetondernemersoverschot toch
circaƒ 10.000,— lagerdanbijdeoptimaleoppervlaktevan7haophetonverwarmde bedrijf.
Verwarmen van een optimaal deel van de bedrijfsoppervlakte biedt wat meer perspectief.
Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met de waarschijnlijk hogere kosten van
transport.Deredenvandit resultaatmoetgezochtworden indehogekostenverbondenaan
grondverwarming gepaard aan de relatief korte periode (mei, juni) dat de gewassen met
voordeel geoogst moetenworden.
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Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Uienonderzoek
Inhet kadervan hetonderzoek naargewassen dieeen rol kunnen spelen bijde verbreding
vanhetbouwplan,wordtextraaandacht besteed aandeuienteelt. Erwordt onderzocht ofer
mogelijkhedenzijnomdezeteeltteoptimaliseren.Hierbijwordtgedachtaanverlagingvande
kostenvoordeteler,opbrengstverhoging zonderdatditextrakostenmetzichmeebrengten
kwaliteitsverbetering.
Dekostenvangewasbeschermings-maatregelen inde uienteelt zijn hoog.Verbetering van
de specificiteit vande maatregelen door onder anderejuiste toepassingstijdstippen zaltot
kostenverlaging kunnen leiden.Deteler heeft dan behoefte aanextra informatie. Informatie
volgens een algemeen recept uit een boekje, dat geldt voor het hele land envoor iedere
omstandigheid, is dan niet voldoende. Bruikbare informatie zal zoveel mogelijk op de
specifieke situatievaneen perceel gericht moeten zijn.
Bij het PAGV wordt momenteel onderzoek verricht aan teeltbegeleidingssystemen voor
diverse gewassen (waaronder de ui), zodat in de toekomst de teler bij het nemen van
beslissingen over de uit te voeren maatregelen, informatie kan inwinnen bij een dergelijk
systeem.
Voor het onderzoek betekent dit dat alle beschikbare kennis van de ui moet worden
samengebrachtenopelkaar moetwordenafgestemd.Dergelijk onderzoek isin1986bijhet
PAGV gestart.
Overdefysiologische groeivandeui-watgebeurt inwelkstadium? - isweinigbekend.Vele
factoren kunnen hierbijeenrolspelen.Het isdaarom moeilijk tevoorspellen watde invloed
van teeltmaatregelen op de groei, grondproduktie en kwaliteit van het produkt kan zijn.
Gewasgroei-simulatie-modellen, zoals die zijn ontwikkeld door CABO en Theoretische
Teeltkunde(LUW),kunnenhierbijvandienstzijn.Zijkunnenmetvelefactorentegelijk rekening
houden.Daardoorzijndezemodellengeschiktomdereedsbeschikbarekennisvandegroei
enontwikkeling van uien insamente brengen.
Een goed functionerend groei-simulatiemodel zal een onderdeel kunnen worden van een
teeltbegeleidingssysteem, omdat de effecten van teeltmaatregelen beter kunnen worden
ingeschat.
Zo'n goed functionerend simulatiemodel, speciaal voor de ui, bestaat echter nog niet.
Daaromisin1986begonnenmetdeontwikkeling hiervan,waarbijgebruikwerdgemaaktvan
een bestaand modelvandetulp (Benschop, 1986).
In de praktijkpercelen met uien van het PAGV en de OBS te Nagele werden wekelijks
monsters genomen om het groeiverloop van de uien te bepalen. Gemeten werden de
hoeveelheiddrogestof,deverdelinghiervanoverdediverseorganen,debladoppervlakte,de
lichtinterceptie en het gewasstadium. De resultaten van deze veldwaarnemingen worden
gebruikt om het modeltetoetsen enteverbeteren.
Figuur7toonteengroeicurvezoalsdiein1986iswaargenomenophetgangbareperceelvan
deOBS.
De bovenste grafiek toont de drogestof-produktie van de diverse organen (in kg/ha). De
vers-opbrengst aanuien was 79ton/ha.
De onderste grafiek toont de cumulatieve procentuele verdeling van de drogestof over de
organen gedurende hetgroeiseizoen.
In 1987 zal in een veldproef worden getracht effecten ten gevolge van plantdichtheden,
zaaidataenregionale omstandigheden tekwantificeren omdezevervolgens inhetmodelin
te passen.Tevens zullen onkruiden enziekten inhet model worden geïntroduceerd.
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Geleide bestrijdingvanplagen inkool
Eenvandehoogste kostenposten bijdeteeltvankoolgewassen isde gewasbescherming.
Vaakwordenpreventiefbreedwerkendechemischegewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
Ditgeeftvoldoende aanleidingomeenbestrijdingsstrategie teontwikkelenwaarbij paseen
bestrijdingwordt uitgevoerd,wanneer de beschadiging inhetgewas leidttot economische
schade. Deze benadering bijhetgebruik van insekticiden,dezogenaamde geleide bestrij62

ding,zalmitsvoldoende bedrijfszeker voordelen opleveren,zowelvoor het bedrijfsresultaat
alsvoor hetmilieu.
Geleide bestrijding
Eengeleidebestrijdingiseenbestrijdingdiepasdanwordtuitgevoerdalsdeschadedrempel
bereikt is. Dit laatste kan men bepalen door het gewas regelmatig te controleren. Dit kan
bijvoorbeelddoor hettellenvanrupsenenkoolluis ofmetbehulpvanandere hulpmiddelen,
zoalseilegvallen(omdeovipositievandekoolvliegtesignaleren).Opbasisvandezeenvan
andere biologische gegevens die er over de relatie gewas en insekt bekend zijn en met
inachtneming vanweersfactoren kan mentot een succesvolle geleide bestrijding komen.
Voor uitvoering vangeleide bestrijding van Insektenplagen in kool heeft het onderzoek de
telers twee stukken gereedschap aankunnen reiken,namelijk:
—eengoede bemonsteringsmethode;
—een schema met tolerantieniveaus.
Bemonsteringsmethode
Debemonsteringsmethode houdt indatsystematisch 100plantenperhawordenbekeken.
Daaruit wordt eenstatistisch betrouwbare weergaveverkregen vanhet percentage planten
dat bezet is met rupsen c.q.koolluis.
Een meer tijdbesparende methode voor bemonsteren is de sequentiële bemonstering,
waarbijaandehandvaneentabelwordt aangegevenwanneereenbeslissing genomen kan
wordentotbestrijdenofnietbestrijden(zietabel29).Daardoorisinevidentesituatiesnieteen
volledige waarneming nodig.
Tabel29.Tabelvoor sequentiële bemonstering van rupsen en koolluis inspruitkool.
tolerantieniveau 20%
bezet
0
2
4
6
8

aantal planten
bekeken
bezet
10
20
30
40
50
60

5
7
9
11
13
15

Decentrale kolom indetabelgeeftaanhettotaalaantalbekeken planten,meteen minimum
van 10planten.Ditminimum aantalplantenisnodigomverkeerde beslissingen,gebaseerd
op de situatie ineen klein deelvan hetveld,tevoorkomen.
De linker kolom geeft per totaal aantal aangetaste planten aan wanneer de beslissing
"bestrijding is niet nodig"genomen kanworden.
De rechter kolom geeft aan wanneer bij een totaal aantal bekeken planten de beslissing
"bestrijden is nodig" genomen kan worden. De bemonsterde planten dienen onderling 5
meter van elkaar te staan. Deze methode is goed te gebruiken voor rupsen en koolluis in
spruit- en sluitkool en waarschijnlijk ook voor de beoordeling van de eivallen voor de
koolvlieg. Hier isechter nogenig onderzoek voor nodig.
Tolerantieniveau
Het tweede stuk gereedschap is een schema voor tolerantieniveaus. Op een bepaald
moment iseenzeker aantal insekten inhetgewas tetolereren,afhankelijk vande koolsoort
(zietabel30).

63

Tabel30.Schema's voor tolerantieniveaus bij drie koolgewassen.
Stadium gewas
(aantal weken
(na planten)

spruitkool

2
4
6
8
10
12
14
16
18

% planten met rupsen
witte kool
rode kool

20
50
40
40
40
10
10
0
0

5
10
10
5
5
12
0
0
0

spruitkool

25
35
35
20
5
30
30
10
5

10
10
10
10
10
4
4
0
0

% planten met koolluis
witte kool
rode kool
5
5
5
5
5
2
0
0
0

20
20
20
5
5
20
10
5
5

Per gewasstadium worden aanvaardbare percentages gegeven,die met koolrupsen en/of
koolluis zijn bezet. Hetgewasstadium wordt inaantalweken nahet plantenaangegeven.
Als detelervolgens de bemonsteringsmethode zijngewas heeftgeïnspecteerd,kanhijzelf
door middelvandetolerantieniveaus dievoordatmomentvangewasgroeigelden,bepalen
ofhijaldanniet moet bestrijden.Voor de sequentiële bemonsteringsmethode in spruitkool
geefttabel29eentolerantieniveauvan20%weer.Hijweetdanookwathijmoetbestrijdenen
welk selectief middel hijmoet kiezen,bijvoorbeeldvooreenluizenbestrijding eenpirimicarb
envoor een rupsenbestrijding een pyrethroïde.
Besparing
Ditjaar leverde eenvergelijking geleide bestrijding van rupsen en koolluis met praktijk een
besparing van hetaantal behandelingen inwitte-en rode kool van80resp.75%op bijeen
gelijk blijvende opbrengst inzowel kwantiteit als kwaliteit (zietabel 31en32).
Tabel31. Gemiddeld aantal behandelingen met insekticiden insluitkool in1986.

witte kool
rode kool

praktijk

geleid

reductie

5
4

1
1

80%
75%

Tabel32.Opbrengst resultaten van 100 planten per object.
onbehandeld
ton/ha

witte kool

117

rode kool

56

kwaliteitsklasse
I
I 87%
II 1 1 %
III 2%

geleid
ton/ha

kwaliteitsklasse

praktijk
ton/ha

kwaliteitsklasse

131

I

141

I
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I

Voor de uitvoering van geleide bestrijding van de koolvlieg wordt er gebruik gemaakt van
eivallen. Hiermee wordt het beginvandeeileg(ovipositie) bepaald.
Dejongekoolvliegmadenkomen3tot5dagennaeilegtevoorschijnenzoekende koolplant
op.Inditjonge madestadium moeteenbestrijding meteeninsekticide worden uitgevoerd.
Met deze eivallen wordt voorkomen dat er een insekticide wordt toegepast zonder dat er
koolvliegen aanwezig zijn.
Deeivallenwordenomdestengelbasisvanjongekoolplantengeplaatstenwordenwekelijks
gecontroleerdopdeaanwezigheidvankoolvliegeieren.Perlocatieiseenveldjevan49jonge
koolplanten voorzien van eivallen. Dit is noodzakelijk om een statistische betrouwbare
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beoordeling te kunnen doen. De beoordeling gebeurd door de eival van de plantvoet afte
halen,de eierentetellenenteverwijderen.Vervolgens worden de eivallen opnieuw omde
plantvoet bevestigd.

RfCl• • yam
Afb.7. Eival omdejonge koolplant.
Discussie
Zowel bij plagen in koolsoorten als met betrekking tot de koolviieg blijken uit onderzoek
goedemogelijkheden omvangeleide bestrijdingtoteengerichtere kosten-enmilieubesparende gewasbescherming te komen. Verder onderzoek kan de geleide bestrijding nog
bedrijfszekerder maken en ook bijandere gewasplaagsituaties mogelijk maken.

Fertigatie van sla
OpinitiatiefvanDSM-Meststoffenisin1983gestartmethetonderzoek naardemogelijkheden
omte bemesten viade regenleiding. Het principe komt er op neer dat bij bemesting viade
regenleiding,ookwelfertigatiegenoemd,demeststoffengelijkmatigennaarbehoefteaanhet
gewas kunnen worden toegediend. Dit in tegenstelling tot het gangbare systeem van
breedwerpig kunstmest strooien,waarbij het gewas moet teren op de,meestal eenmalige,
basisgift. Fertigatie zou aldus de mogelijkheid bieden om zuiniger om te springen met
meststoffen.
Inhetkadervanhettoenlopendeonderzoek naardeinvloedvandestikstofbemestingophet
nitraatgehalte van groentegewassen werd in het fertigeren een mogelijkheid gezien het
nitraatgehalte vanmet namede relatief kortgroeiende bladgewassen inde handtehouden.
Eennevenvoordeel zoukunnenzijndatdeuitspoeling van meststoffen naarde ondergrond
kanworden verminderd.
Opzet enuitvoering
Inoverleg met DSM-Meststoffen,deVakgroep Bodemkunde en Plantenvoeding vandeLU,
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ROCBredaenhetPAGVwerdbeslotenhetfertigatie-onderzoek testartenmethetgewassla.
Gekozen werd voor een proefopzet met drie slateelten per jaar gedurende drie achtereenvolgende jaren, waarbij opklimmende basisgiften van stikstof, breedwerpig toegediend,
vergeleken zouden worden met gelijke hoeveelheden stikstof toegediend viafertigatie.
Deproevenwerdenaangelegdalseengewardeblokkenproefmetdeobjecten:geenstikstof,
vier stikstofgiften breedwerpig (B)envijf stikstofgiften met N-fertigatie (F).De stikstofgiften
warenverschillendvanjaartotjaar,vanteelttotteelt,enmeestalook nietgelijkvoordeB-en
F-objecten(figuren8t/m 10).
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VoordeB-objecten werdvoorhetplanten bemest metkalkammonsalpeter(KAS)envoorde
F-objecten werd direct na het planten gefertigeerd met bronwater waarin uit een voorraadoplossing ammoniumnitraat (AS) werd meegezogen. Per teelt werd vijf tot acht keer
gefertigeerd metper keer5-20 mmwater enaangepaste zoutconcentraties omde beoogde
N-giftenteverkrijgen.Omtussendeobjectengeenverschillenindevochttoestandtekrijgen,
werden de B-objecten beregend met gelijke hoeveelheden water zonder stikstof. Om het
verloop van de stikstoftoestand van de grond te kunnen vaststellen, werden periodiek
grondmonsters genomen in de lagen 0-30 en 30-60 cm om het N-mingehalte te kunnen
bepalen.
Hetverloop vanhet nitraatgehalte werd gevolgd door circa twee encircaéénweek voor de
eindoogst, enkele slakroppen (9)teoogsten ente analyseren op het nitraatgehalte.
Resultaten
Deopbrengst vande sla in 1983(figuur 8)was voor de drie opeenvolgende teelten weinig
verschillendvoor de beide bemestingssystemen. Denitraatgehalten (figuur 8,rechterzijde)
zijnbijteelt1 en2aanzienlijkhogervoorfertigatiedanvoorbreedwerpig.Bijdederdeteeltzijn
deverschillen statistisch niet teonderscheiden.
Dehogere nitraatgehaltenzijnteverklaren uit hetfeit dat in 1983totvlak voorde eindoogst
werd gefertigeerd. Bovendien werden voor alle opeenvolgende teelten dezelfde stikstofgiften gegeven. Er werd geen rekening gehouden met de nalevering van stikstof uit een
voorafgaande teelt.
In 1984 en 1985 werden de stikstofgiften per teelt aangepast (figuur 9 en 10) en op de
F-objecten werdgestopt metfertigeren 10-14dagenvoordeeindoogst. Bijdeeersteteeltin
1984bleef deopbrengst bijfertigeren achter bij lagere N-giften. Inde buurtvande optimale
giftwashetverschil inopbrengstvrijwelnihil.Ditlaatstewasookhetgevalbijdetweedeteelt.
Deverschillentussendebemestingssystemen komenindederdeteeltduidelijk naarvoren,
evenals bij de drie opeenvolgende teelten in 1985.Het jaar 1985was vrij natenjuist onder
natteomstandigheden blijktfertigeren voordeel opteleveren.
Denitraatgehaltenwarenin1984weinigverschillendvoorbeidesystemen,met uitzondering
vandetweedeteelt.Hier laghetnitraatgehalte bijdelagere N-giftenopdeF-objecten hoger
danop de B-objecten.
In 1985 waren de nitraatgehalten voor de F-objecten bij alle teelten hoger dan op de
B-ob]ecten.
Overigens lagen de nitraatgehalten voor alle teelten in deze drie jaren beneden de thans
geldende grenswaarde van3500 mg N0 3 per kgverse sla.
Verdeling stikstof indegrond
Hetverloopendeverdelingvandestikstof indegrondkangeïllustreerdwordenaandehand
vanderesultaten inhetnattejaar 1985(figuur 11).Debemonsteringen vonden plaatsophet
O N-object enop de B3,B5,F8en F10-objecten.
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Figuur 1 1 . Verdelingvandestikstof(Nmininkg/ha) indelagen0-30 en30-60 cmbijdrie
opeenvolgende teelten metstikstofbemesting breedwerpig(B) enviafertigatie(F),1985.
Proeftuin Noord-Brabant, Breda.
Infiguur 11ishetO-niveauop30cmgesteld,omdatdeervaringgeleerd heeftdatdestikstof
inde laag0-30 cmvoor de slazeer belangrijk is.
Bijdeeersteteelt blijktdatopde B-objecten,waarrespectievelijk 210en270kgNper hais
toegediend,destikstofzichgrotendeels indelaag30-60cmbevindt,metgemiddeld slechts
circa40kg Ninde laag0-30 cm.Bijde F-objecten, waar respectievelijk 240en300 kg Nis
toegediend,is deverdeling juist omgekeerd.
Dankomtdetweedeteeltmetnaast0kgstikstof 140,180,120en150kgstikstof perhavoor
respectievelijk B3,B5,F8enF10.Deverschillen indelaag30-60cmtussen deobjectenzijn
dangeringenvertonen ongeveer hetzelfdeverdelingspatroon. Bijde F-objectenblijkt inde
laag0-30cmeengelijkmatigerstikstofaanbodaanwezigtezijndanbijdeB-objectenwaarvrij
snelnadetoediening reedsuitspoelingoptreedt doorderelatief hogeneerslag bijhetbegin
vandetweede teelt.
Debreedwerpigestikstofgiftvoordederdeteeltisduidelijkterugtevindenindelaag0-30cm.
Uniformiteit
Eenvandevoordelenvanhetfertigerenzouzijndateengoedewaterverdelingookeengoede
verdeling van de meststoffen tot gevolg zou hebben. Uit visuele waarnemingen tijdens de
teeltenin1983bleek datzoweldebeginontwikkeling alsheteindproduktvandesla-planten
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uniformer waren op degefertigeerde objecten danop de breedwerpigeobjecten.
Daaromwerden in1984en1985bijdeoogsten deafzonderlijke kropgewichten vastgesteld
enwerd hiervandeuniformiteit (variatiecoëfficiënt in%)vastgesteld.Uitde resultaten (tabel
33) bleken devisuele waarnemingen bevestigd teworden.
Tabel33. Unformiteit(alsvariatiecoëfficiënt in%)vanslabijbreedwerpigestikstofbemesting(B)
en bijfertigatie(F),1985.
Proeftuin Noord-Brabant, Breda.Voor N-trappen 1,2,3,4en5ziefiguren3,4en5.
teelt
1
2
3

ON
22,4
26,4
18,7

breedwerpig
N1

N2

15,6
22,8
17,8

21,3
23,5
20,2

fertigati e
N3
19,0
18,3
19,4

N4
22,7
18,0
19,4

Ni
18,7
11,6
16,4

N2

N3

N4

18,6
14,3
15,4

14,8
9,6
14,8

15,7
12,4
15,9

N5
14,6
11,2
16,0

Samenvatting enconclusies
Samenvattendkangesteldwordendathetbemestenvansladoormiddelvanfertigatievooral
dan voordelen biedt als de neerslaghoeveelheden groot zijn en de neerslagverdeling
ongunstig is.Metnameopdelichteregrondenzaldanhetgevaarvoor uitspoelingeneente
hogezoutconcentratie inhetbodemvochtverminderenenzaldeplantvaneengelijkmatiger
aanbodvanvoedingselementen kunnen profiteren.
Indien tijdig voor het oogsttijdstip wordt gestopt met fertigeren en indien rekening wordt
gehoudenmethetvoorgaandegewas,zalhetnitraatgehaltevanheteindprodukt niettehoog
oplopen.
Doordat middelsfertigatieeenuniformergewas enminder uitvalwordtverkregen,zoudit in
depraktijk bijdeoogst eenpositief effect kunnenhebben opdesnelheidwaarmee geoogst
kanworden.
Voorwaarden voor hetslagenvanfertigeren indepraktijk zijneengoede oplosbaarheidvan
detoete passen meststoffen,eneengoedeverdelingvandeoplossing viaderegeninstallatie.
Daarnaast zal door onderzoek moeten worden vastgesteld, wanneer, hoeveel en welke
meststoffen voor een bepaaldgewas moetenworden toegediend.

24Jaarvruchtwisselingsonderzoek op"De Schreef"
In 1962 is de grondslag gelegd voor de vruchtwisselingsproef op de proefboerderij "De
Schreef" (OFI.). Een onderzoek dat voortkwam uit de vraag hoe zwaar het bouwplan kan
worden belast met rooivruchten (in dit geval aardappelen en suikerbieten)'voordat de
bodemvruchtbaarheid inderuimstezineenverdere bouwplanverdichting eenhalttoeroept.
Deproefwerdtoenaangelegdopmaagdelijke poldergrond,met50%sliben3%humus.De
teeltvandegewassen kwamzoveel mogelijk overeen metde bestaande landbouwpraktijk:
grondbewerkingen, gewasbescherming en oogstmethoden gebeurden als te doen gebruikelijk. De22hagrote praktijkproef bevatte een 14-tal rotaties (zietabel34).
Elkjaar kwam elke rotatie inzijngeheel voor. Deaardappelen zijn geteeld als consumptieaardappelen(Bintje).Vanaf1976zijndepercelenmeteenopdrieaardappelen(bouwplan3b,
3c, 5a, 5b) na dit gewas voor de helft ontsmet met metam-natrium. Sinds 1980 zijn de
bouwplannen met kunstweide vervallen (bouwplan 6a,6b,6c).
Na24jaarisdebouwplannenproef eind 1986alszodanig beëindigd.Wel blijftde inmiddels
geslonken proef nog een tijdlang voor detail-onderzoek beschikbaar. Na 24 jaar zijn de
rotaties vanzes,vier endriejaar respectievelijk vier,zes en acht keer rond geweest.
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Tabel 34. Bouwplannenproef " De Schreef'
aandeel hakvruchten
geen hakvruchten

code van het
bouwplan
1

bouwplannen
w.tarwe-vlas-grasz.*-koolz.-z.gersf*-gr.erwt.

1/6 hakvruchten

2a
2b
3a
3b

w.tarwe-vlas-grasz.*-aard.-z.gerst*-gr.erwt.
w.tarwe-vlas-grasz.*-s.bieten-z.gerst*-gr.erwt.
w.tarwe-vlas*-s.bieten-z.gerst-gr.erwt.*-aard.
aard.-z.gerst-luzerne

2/6 hakvruchten

3c
3d

aard.-z.gerst-grasz*
s.bieten-z.gerst-grasz*

3/6 hakvruchten

4a
4b

z.gerst*-aard.-w.tarwe*-s.bieten
z.gerst*-aard.-grasz.*-s.bieten

4/6 hakvruchten

5a
5b

aard.-s.bieten-z.gerst*
aard.-grasz.*-s.bieten

2/6 hakvruchten
+ variërend aandeel kunstweide

6a
6b
6c

kunstw.-aard.-s.bieten-gr.erwt.*-haver-w.tarwe
kunstw.-kunstw.-aard.-s.bieten-gr.erwt.-w.tarwe
kunstw.-kunstw.-kunstw.-aard.-s.bieten-z.gerst

* betekent :groenbemesting(Italiaans raaigras nawintertarwe,zomergerst,erwtenengraszaad;
witte klaver na vlas)
Resultaten
Inde loop derjarenzijneronder invloed vanteeltfrequentie envoorvrucht inenkele opzichten
jaarlijks terugkerende opbrengstverschillen ontstaan. Onder invloed van het aantal rooivruchten is de bewerkbaarheid van de grond in ruime zin iets achteruitgegaan.
Vooruitlopend op een integraal eindverslag van deze proef worden de uitkomsten ervan hier
in grote trekken weergegeven.
De korrelopbrengst van wintertarwe bij 50% en 33% voetziektegevoelig graan (respectievelijk bouwplan 4a en 3a) is nagenoeg aan elkaar gelijk.
De suikeropbrengst van bieten is nagenoeg niet beïnvloed door de teeltfrequentie. Het
bietecysteaaltje komt niet voor. Na vlas + klaver is de suikeropbrengst een paar procent
hoger; na aardappelen enkele procenten lager.
Deaardappel blijkt een teeltfrequentie -gevoelig gewas. De knolopbrengst van aardappelen
naar hoeveelheid en kwaliteit, wordt duidelijk beïnvloed door de teeltfrequentie en is
bovendien afhankelijk van de voorvrucht.
Intabel 35zijn de gemiddelde relatieve opbrengsten over de jaren 1982-1986 weergegeven.
Tabel35. Gemiddelde relatieve knolopbrengsten in relatie tot teeltfrequentie en voorvrucht;
1985-1986.
voor de eerste keer aardappelen
een op zes aardappelen
een op vier aardappelen
een op drie aardappelen na graan
een op drie aardappelen na suikerbieten

11 7%
110%
100%
95% (98%)
88% (91%)

() knolopbrengst bij grondontsmetting om de drie jaar
De in tabel 35 weergegeven opbrengstverschillen zijn ontstaan in de loop van de eerste 15
jaar van de proef en bleven nadien min of meer constant.
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Bij een intensieve teelt van luzerne (bouwplan 3b) en suikerbieten (bouwplan 5a) bleef de
knolopbrengst in beide gevallen iets achter bijom de driejaar graszaad (bouwplan 3c).Na
graszaad, graan en eenjarige kunstweide was de opbrengst gelijk, natwee- en driejarige
kunstweide bleek deze iets hoger. Over de periode 1971-1986 brachten aardappelen na
(rijpe) erwten(bouwplan 3a)gemiddeld 6%minder op dan nagraszaad.
Uittabel35blijkt datop dezezwaregrond de knolopbrengst nasuikerbieten (bouwplan 5b)
beduidendlagerwasdannagraan(bouwplan5a).Gemiddeldoverdeviereenopdrierotaties
voor aardappelen (bouwplan 3b, 3c, 5a, 5b) en over de laatste acht jaren heeft een
grondontsmetting een3%hogere opbrengst gegeven.
Oorzakenvanopbrengstdepressies bij aardappelen
Samenmetverschillendeinstituteneninstellingeniserintensiefgezochtnaardeoorzaakvan
defrequentie-envoorvruchtafhankelijkheid vanaardappelopbrengsten.Daaruit isgebleken
datalsregelbodempathogenenenincidenteeldebodemstructuurverantwoordelijkzijnvoor
de lagere opbrengsten.
Vande bodempathogenen moetenworden genoemd de schimmel Verticillium dahliae,die
indetweedehelftvanhetgroeiseizoeneenverdereuitgroeivanhetgewaskanbelemmeren.
Een ander pathogeen is de netschurft, ook wel graslandschurft genoemd (Streptomyces
spp.). De schimmel Rhizoctonia solani is op deze (zware) grond slechts insommige jaren
schadelijk voordeknolopbrengst.Verderoefenteenteeltfrequentiegebonden complexvan
bacteriëneendrukkende invloeduitopdeknolopbrengst. Onderzoek heeftaangetoond dat
dezeverschillende bodemschimmels enbacteriën een rol spelen bijde opbrengstdepressies. De exacte invloed en onderlinge betekenis van deze pathogenen is nog onbekend.
Sinds 1983 is de grond in de een op drie bouwplannen aantoonbaar besmet met het
aardappelcysteaaltje (pathotype A),maarniet ineenmatedatde knolopbrengst erdoor kan
zijnbeïnvloed.
Detweedeoorzaakfactor,debodemstructuur, heeftzichtotnutoealleendoengeldenonder
extreem droge of natte groeiomstandigheden. Gemiddeld is de invloed hiervan klein
vergeleken bijdie van bodemziekten.
Delagereknolopbrengstvanaardappelennasuikerbieten houdtwaarschijnlijk verbandmet
eenplaatselijk anaerobeverteringvanbietebladdooreenonvoldoende zuurstofvoorziening.
Daarbij kunnen toxische afbraakprodukten de wortelactiviteit stagneren. Verder zijn er
waarschijnlijk afscheidingsprodukten van de bietewortel die een negatieve invloed op de
aardappelplant hebben.
Uit de aard van de oorzaken en uit tussentijdse rooiingen valt af te leiden dat bij de
pootgoedteeltdefrequentie-effecten aanmerkelijk kleinerzullenzijn.Delagereopbrengstna
erwten moet wellicht worden toegeschreven aanVerticillium dahliae.
Betekenisvoorde praktijk
Voorlopigzijnergeenmiddelenvoorhandenomdevooraardappelenspecifieke pathogenen
tekunnenbeheersenofterugtedringen.Welkanmetgrondontsmetting een(klein)deelvan
defrequentie-effecten worden opgeheven.Verder zijn er nog maatregelen denkbaar die in
principe kunnen leiden tot een soortgelijk effect, maar deze zijn in de praktijk moeilijk te
verwezenlijken:hetverlagenvande infectiedrukvanVerticilliumdahliaedoorverzamelenen
verbranden van loof (bij consumptieteelt moeilijk uitvoerbaar), afwisseling van Bintje met
laatrijpenderassen,dieoverhetalgemeenmindergevoeligzijnvoorVerticilliumennetschurft
(maar met een beperkte afzet).
Extraaandacht voor de bodemstructuur kande opbrengstdepressie nietwegnemen,maar
kanwelverhinderendatdezenietnoggroterwordt.Delagereknolopbrengst nasuikerbieten
kanvoor eendeelworden teniet gedaan door bijhet ploegen het bieteblad zoveel mogelijk
door de bouwvoor teverdelen.
Verschillende onderzoeksfeitenvanuitderegio bevestigen hetvermoeden,datop hetoude
landingrotelijnendezelfdeeffecten kunnenwordenverwacht alsop"DeSchreef". Oplichte
grondzalRhizoctoniasolanidefrequentie-effecten extrakunnenvergroten.Enwaardefactor
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structuur toch al beperkend is,zal de invloed van het aandeel rooivruchten op de aardappelopbrengsten zeker zogroot zijnals op "De Schreef" iswaargenomen.
Persistentievande frequentie-effecten
Inde proefperiode koneen indruk worden opgedaan omtrent hettempovande bodemverzieking onder invloed van teeltfrequentie. Maar in welk tempo wordt de bodem weer
"gezond"? Met het antwoord op die vraag zouden de kansen van minder gangbare
teeltsystemen zoals bijvoorbeeld een dubbele teeltopvolging voor aardappelen kunnen
worden ingeschat.
Omhierinmeerinzichttekrijgenwerdeendeelvanhetproefveldprijsgegevenomdeinvloed
van kortere dan wel langere gewaspauzes in bestaande teeltfrequenties vast te stellen.In
figuur 12zijndeknolopbrengsten weergegeven metalsuitgangspunt éénopzes,enéénop
drie rotaties entwee rotaties waarin de aardappelen niet inhet bouwplanvoorkomen.

S
Figuur12. Relatieveknolopbrengst inrelatietothetaantalpauzejarenvoor aardappelen
vanuit 1/6 aard.(bouwplan 2a,3a),1/3 aard.(bouwplan 3b,3c,5a,5b) envoor de eerste
keer aard. (bouwplan 2b,3d).
Uitfiguur 12is afte leiden dat er bij de normale éénop zes enéén op drie teeltfrequenties
reeds voor 7%, respectievelijk 20% is toegegeven op het opbrengstmaximum (teelt van
aardappelen voor de eerste keer). Een uiterste teeltvernauwing (aardappelen na aardappelen)leidtbijbeideteeltritmestoteennogeens20%lagereopbrengst.Hetonderzoeknaar
deoverlevingsduur vandeverschillende bodemziekten is noggaande.
Inhet kort
Een bouwplanvernauwing wordt door wintertarwe goed verdragen;ook door suikerbieten,
wanneer het bietecysteaaltje niet schadelijk voorkomt.
Daarentegen is de aardappel weinig zelfverdraagzaam. Afgezien van het aardappelcysteaaltje kunnen pathogène schimmels en bacteriën de opbrengst flink onderuit halen.
Afdoende middelen omdeze ziekten teweerstaan zijnervoorlopig niet.
Ook reageert deaardappel negatief op devoorvruchten suikerbieten en rijpeerwten.
Een economische evaluatie laat zien, dat bij Flevo-opbrengsten en de huidige prijzen- en
kostenverhoudingen de éénopvier rotaties het meeste perspectief bieden.
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Bepalingvan het optimale beregeningstijdstip door middel van
een simulatiemodel
Hetberegeningsonderzoekrichtzichophetaangevenvanhetjuistemomentvanberegening
inrelatietotopbrengstenkwaliteit.Hetoptimale beregeningsmomentwordtvastgesteldmet
behulp van een simulatie model. Het model bestaat in principe uit een reeks wiskundige
formules waarin bodemfysische processen worden samengevat. Hierdoor is de waterhuishoudingindebodemvrijnauwkeurigtevolgen.Hetmodeladministreert enberekentaan
de hand van door het seizoen heen ingevoerde gegevens hoeveel vocht het gewas ter
beschikking heeft.
Degegevens die nodig zijnvoor het model zijn:
— Bodemfysische gegevens over vochtvasthoudendheid en de doorlatendheid van de
grond. Daarvoor worden in de eerste instantie standaardgegevens uit de Staringreeks
gebruikt.
—Weersgegevens van een nabijgelegen weerstation,die nodig zijn voor het berekenen
vande potentiële evapotranspiratie.
—Gewasgegevens,eengeschat bodembedekkingspercentageende bewortelingsdiepte
(bepaald door middel vaneeneenvoudige boring).
— Degrondwaterstand ende natuurlijke neerslag op het perceel.
Voor het bepalen van de benodigde gewasfactoren is in samenwerking met het I.C.W.
onderzoek verricht op de Sinderhoeve te Renkum.
Het onderzoek en de verwerking van deze gegevens is voor de gewassen aardappels en
suikerbieten reeds afgerond en modelmatig verwerkt.
Voorhetgewassnijmaïsishet basisonderzoek in1986 afgerond. Het basisonderzoek naar
het gewas zaai-uien wordt in 1987voortgezet op het proefbedrijf inLelystad.
In 1986 is de praktijktoetsing op verschillende bodemprofielen van start gegaan voor de
gewassen aardappels ensuikerbieten.
Hetmodelvoorhetberegeningsadviessysteembijhetgewasaardappels isgetoetst opeen
plaatgrond inZeeland,eenzandgrond in Brabant en een kleigrond in Lelystad. Het model
voor het gewas suikerbieten is getoetst op eenzandgrond in Brabant.
Detoetsing bestaat uit het vergelijken van devolgende behandelingen: geen beregening,
beregeningvolgensinzichtvandeproefveldhouder (praktijk),enberegeningopindicatievan
de berekeningen van hetmodel.
Ter controle op de berekeningen aan de waterhuishouding door het model werd de
zuigspanning in de grond gemeten met behulp van jet-fill tensiometers en werd ook
tweewekelijks hetvochtgehalte inde grond bepaald.
Hetcriteriumwaarophetmodeleenberegeningadviseerdewas bijeendrukhoogtevan400
cbar.
Hetmodelmaakteregelmatig berekeningenvandevochtvoorraadendrukhoogte.Opgrond
van deze berekeningen en een extrapolatie naar de volgende week werd een beregeningstijdstipgeadviseerd.Bijhetvoorspellenwordterrekeninggehoudenmetdeweersverwachtingen.
Deresultatenvallenuiteeninheteffectopdeopbrengst endekwaliteitvanhetgewasenhet
vergelijken vande berekende engemeten vochtgehalten van degrond.
Intabel 36wordt weergegeven welk effect de beregeningsbehandelingen op de verschillende proefplekken had. Hierbij is als kwaliteitskenmerk bij de aardappelen het sorteringspercentage > 35 mmgenomen en bij de suikerbieten het suikergehalte.
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Tabel36.Opbrengst en kwaliteit van de gewassen op de verschillende proetplekken ten
gevolgevan3 beregeningsbehandelingen.
Aardappels
locatie
Rusthoeve
Vredepeel
Lelystad

verkoopbare opbrengsten
(ton perha)
onberegend
praktijk model
33,9
33,6
68,8

40,2
50,2

37,3
54,9
68,7

sorteringspercentage
>35 mm
onberegend
praktijk model
96
90

90
83
94

94
91
96

Suikerbieten
wortelgewicht in ton per ha
onberegend
praktijk model
Vredepeel

62,7

70,1

71,7

suikergehalte
onbereger id
praktijk
model
17,9

16,9

18,3

Bijdeaardappels ishetverschil inverkoopbareopbrengst sterkertotuitinggekomendanbij
de brutoveldopbrengst door hetverschil insortering.Bijdesuikerbieten wordt hetverschil
inwortelgewicht versterkt door hetverschil in suikergehaltes.
Infiguur 13wordtdedoorhetmodelberekendeendewerkelijk gemetenvochtinhoudvande
laag0-40cmvergeleken.

13/8

datum

Figuur 13. Berekende en gemeten vochtinhoud uitgezet tegen de tijd (proeflocatie
Lelystad).

Vande gemeten vochtinhoud van de grond komen vier meetpunten goed overeen met de
door hetmodel berekende lijn.Bijdeproef inZeelandwasereenzelfde beeldtezien.Opde
zandgrond in Brabant was de afwijking tussen de gemeten en berekende vochtgehaltes
groter.
Verder onderzoek inde praktijk en achter de computer zal moeten uitwijzen waar erfouten
hersteld moetenworden.
De gemeten waarden van de jet-fill tensiometers en de berekende drukhoogten van het
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modelwekenopverschillende proeflocaties doorhetseizoenheenverdervanelkaaraf. Ook
hier isverder onderzoek wenselijk omtot eenoptimaal beregeningstijdstip tekomen.

Afb.9. Verschil tussen het beregende en niet beregendegewas.
Conclusie
Het gebruik vaneen simulatiemodel voor de berekening van het beregeningstijdstip toont
perspectief,gezienderedelijkeovereenkomsttussengemetenenberekendevochtgehalten
van de grond. Ook de opbrengst kan met de berekende giften goed op niveau gehouden
worden, hoewel 1986eenjaar was met een groot vochttekort inenkele periodes. Wanneer
echterookdekwaliteitinogenschouwwordtgenomen,lijkthetofdecriteriavoor beregening
aanpassing nodig hebben. Indevolgende jaren zullen de proeven worden voortgezet met
extra aandacht voor de kwaliteit.
Uiteindelijkzalditonderzoek moetenleidentoteengeautomatiseerd adviessysteemvoorde
beregening van akkerbouw envollegrondsgroenten. Inbedrijfsverband kan dan berekend
worden voor welk gewas beregening op een bepaald moment het meeste rendement
oplevert.
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Het noordelijk wortelknobbelaaltje
Het noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, komt alleen voor op de lichtere
gronden. In Nederland zijn dat met name de zand- en (verschraalde) dalgronden in het
Noordoostelijk en het Zuidoostelijk zandgebied. Ingenoemde gebieden vormt dit aaltje in
toenemendemateeenbronvanschade.Deoorzaakisdatgraneninhetbouwplanvervangen
worden door erwten,bonen,witlof, peen etc.
Genoemde gewassen behoren nu juist, samen met vrijwel alle dicotyle gewassen en
onkruiden,tot dewaardplantenreeks van M.hapla. Dit integenstelling tot grasachtigen als
graan,gras enmaïs.
Aantasting door dit aaltje openbaart zich vooral in het kiemplant- en jeugdstadium van de
gewassen door (pleksgewijs) optredende wegval van planten en/of vertraagde groei.
Ondergronds is de galvorming aan de wortels (wortelknobbels) het meest typische symptoom. Daarnaast kunnen de wortels zich sterk vertakken, wat vooral van belang is bij
wortelgewassen als peen, witlof en schorseneer (kwaliteitverlies), alsook suikerbiet (veel
tarra).
HetPAGVbesteedt sindsenkelejarenaandachtaanditaaltjewaarovernogveel onduidelijkhedenbestaan.Deactiviteitenzijnruwwegteverdelenintweeaandachtsgebieden.Enerzijds
worden in veldproeven zaken als schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid van
diverse gewassen, alsmede de bestrijdingsmogelijkheden van dit wortelknobbelaaltje
bestudeerd. Anderzijds wordt gewerkt aan de standaardisering van een biotoets om op
eenvoudige wijze de besmetting vaneengrondmonster met M.haplavast testellen.
Activiteiten inhetveld
De mate waarin een gewas schade ondervindt, hangt, behalve van de grootte van de
aaltjespopulatie, af van de schadegevoeligheid van dit gewas. Voor een serie gewassen
wordt in veldproeven getracht informatie te verzamelen over deze schadegevoeligheid.
Tevenswordtdewaardplantgeschiktheid(matevanvermeerdering)vandezegewassenvoor
M.hapla onderzocht.
Inzowelschadegevoeligheid alswaardplantgeschiktheid blijkentussendegewassen grote
verschillen te bestaan. Zo zijn peen, witlof en ook erwt zeer gevoelig voor schade, zijn
suikerbiet enaardappel matiggevoelig enondervinden bonenenkool maarweinigschade.
Op aardappelen kan het wortelknobbelaaltje zichfors vermeerderen, maar op bieten vindt
nauwelijksvermeerdering plaats.Echterdeomstandighedentijdens hetgroeiseizoen,zoals
bodemtemperatuurenvochttoestand,zijnvangroteinvloedopdematevangewasschadeen
aaltjesvermeerdering.
Behalve via deteelt van niet-waardplanten is uit eerder onderzoek (o.a. Mulder en Lutgert,
1979)geblekendatmeteengrondontsmetting metDDofmetam-natriumgoederesultatente
bereiken zijn. Wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van systemische nematiciden
(granulaten)omschadetegentegaan,ismomenteel noginonderzoek.Deresultatenzijntot
op heden echter niet hoopgevend. Vooral schadegevoelige gewassen blijken met deze
middelen vaak niet afdoende te kunnen worden beschermd tegenaantasting.
Het onderzoek aande biotoets
Het vaststellen van de besmettingsgraad van een grondmonster met M. hapla vraagt een
andere benadering dan bij cystenaaltjes of vrijlevende aaltjes het geval is. Dit aaltje heeft
zodanige eigenschappen dat de gebruikelijke technieken niet voldoen om de totale
besmettingvaneengrondmonstermetM.hapla,bestaanduitvrijlevende(J2-)larveneneitjes,
te bepalen.Op de P.D.wordt een "nieuwe" methode toegepast die dit wel mogelijk maakt,
maardietevens arbeids-enkennisintensief endusduur is.Erisderhalve behoefte aaneen
eenvoudige, betrouwbare methode omdetotale besmettingsgraad vaneen grondmonster
met M.haplavasttestellen;eenmethode dietevens geschikt isvoor grootschalig gebruik.
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Opzetvanhet onderzoek
Het huidige onderzoek is gebaseerd op resultaten van onderzoek van Mulder et al.
(Hilbrandlaboratorium, Assen) en van Richter (Wilhelm-Pieck Universität, Rostock, DDR).
Eerstgenoemdentoondenbruikbareverschilleninbesmettingsgraad metM.haplaaan,door
nadriemaandendematevanaantastingdoorhetaaltjeindevormvanknobbeltjes tebepalen
aandewortels vangoudsbloem (Calendula officinalis). Dezetoetsplanten waren gezaaid in
kleipotjes gevuld metgrondmonsters vanverschillende herkomst. Richterontwikkeldevoor
M.hapla met behulp van een andere toetsplant, sla (Lactuca sativa), een methode waarbij
door middel van een visuele beoordeling van de aangetaste wortelstelsels een besmettingsniveau op een,indat onderzoek ontwikkelde, schaal wordt geschat. Helaas wordt dit
beoordelingsschema niet statistisch onderbouwd,watvraagtekens bijde betrouwbaarheid
ervan plaatst.
Naast het belangrijkste aspect, hetvaststellen vande relatie tussen het aantal larven inhet
getoetste grondmonster en het aantal knobbeltjes op de wortels van de toetsplanten (de
ijklijn), behelst het onderzoek de volgende punten: keuze van de toetsplant (soort- en
raskeuze), de werkwijze, de uitvoering van de biotoets wat betreft de klimaatomstandigheden, detoetsduur ende methode van beoordelen van detoetsplanten.

Afb.10. Desymptomen van aantasting door Meloidogyne hapiaop dewortels vansla

Resultaten
NaaraanleidingvanderesultatenvanRichter isonderzocht ofslavoor deze biotoets betere
eigenschappen heeft dan goudsbloem. Dat bleek om drie redenen het geval: sla vormt
meestal grotere knobbels, heeft als cultuurgewas meer mogelijkheden voor ziekte- en
plaagbestrijding en heeft, indevormvan rassen,een grotere genetische homogeniteit.
Omdetoetsduur teverkorten is hetwerken met kluitplantjes ingevoerd.Werd aanvankelijk
optraysinpotgrond gezaaid,laterwerdovergestapt ophetzaaienopzand,omdat daardoor
het schoonspoelen van de wortelstelsels makkelijker wordt. Dit werken met kluitplantjes
levert eentijdwinst van eenaantalwekenop.
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Erwerd ook aangetoond dat er een redelijk goed reproduceerbaar verband is tussen het
aantallarvenvanM.haplaenhetaantalknobbelaaltjes. Ditverband isweergegeven infiguur
14.Detransformatie x = log(x + 1 )istoegepast op beideassenomdatdaarmeeeengoed
bruikbare en betrouwbare (r = 0,95) rechte lijnwordt verkregen.
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Figuur14. Verbandtussendegetransformeerdeaantallenlarvenenknobbels perpotbij
een van de ijklijnproeven.
Uitvoeringvande biotoets
Detot nutoeverkregen onderzoeksresultaten wijzeneropdat het mogelijk isde bestaande
methodiek uit te bouwen tot een betrouwbare, eenvoudig uitvoerbare en op grote schaal
bruikbare methode. Dieziet erdan als volgt uit: op hardplastic trays wordt inzand sla(ras
Norden) gezaaid.Dezaailingen worden bij20°C opgekweekt, waarbij zeenkele malenwat
meststofoplossing krijgentoegediend.Nadrietotvierwekenwordendeuniformezaailingen
op potten met detetoetsen grondverspeend. Hetformaat vande potten is323ml(10AK);
de inhoud aangrond is400ml,gemeten losgestort ineen maatcylinder van 1000ml.Deze
potten worden op een tablet met een vochtige viltmat geplaatst, bij ca 20°C en zonodig
bijbelicht.
Gedurendevijfwekenwordenzodetoetsplanten opgekweekt. Indie periode kunnen naast
devrijlevendelarvenook deineitjes aanwezigeaaltjes uitkomenendanals larvedewortels
vande toetsplanten aanprikken. Daarnaworden dewortelstelsels schoongespoeld en het
aantalknobbelsgeteld.Metbehulpvanderesultatenvandeijklijnproevenkanzoeenindruk
worden verkregen vande besmettingsgraad vanhet getoetste monster.

Cavityspot bijpeen
Cavity spot moet inmiddels gezien worden als het voornaamste kwaliteitsprobleem in de
peenteelt. Elkjaarweergaandiverse percelenwaspeenverlorenvanwegedezeaantasting.
Het verschijnsel cavity spot kan worden omschreven als kleine, al dan niet ingezonken
plekjes opdewortel,diezichineenvroegstadium manifesteren alsovale,bruinetotzwarte
onderhuidse vlekjes omgeven door een lichtere hof. Ineen later stadium kande epidermis
(opperhuid) scheuren enontstaan holtes.Door secundaire aantastingen kanvervolgens rot
optreden.
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Bijafzetvanpeenopdeversemarkt,maarvooral bijdeverwerking indeconservenindustrie,
kanditverschijnselproblemenveroorzaken.Onderindeingezonkenplekvormtzichnamelijk
kurkweefsel, dat na logen of stoomschillen als een zwarte plek of uitstulping op de peen
achterblijft.
Oorzaken
Cavityspotwerdvoorheteerstin1961onderdezenaambeschrevenindeVerenigdeStaten.
Sindsdien hebben diverse landen, waaronder Groot-Brittannië, Noorwegen en Israël,
melding gemaakt vandit probleem.
InNederlandwerdhetin1977voorheteerstaangetroffen inBrabantenLimburg.Mensprak,
gezien de symptomen na het logen, van "pok" in peen. Nadien werd het ook in de
Noordoostpolder veelvuldig aangetroffen.
Over de oorzaak van het verschijnsel cavity spot bestaat tot op heden geen volledige
duidelijkheid. Diverse hypothesen over het ontstaan zijn de afgelopen jaren de revue
gepasseerd. Calciumgebrek, schimmelaantastingen, insekten, aaltjes, de larve van de
wortelvlieg, anaerobe bacteriën, organische zuren en een tekort aan nitraat-stikstof in de
bodem zijngenoemd als mogelijke oorzaak. Engelse onderzoekers verkregen enkelejaren
geleden sterke aanwijzingen dat bepaalde schimmels, met name Pythium-soorten,verantwoordelijk zijn voor het optreden van cavity spot. Uit de aangetaste plekken bleken deze
schimmelsteisoleren.NaderonderzoekheeftgeleerddatdiversePythium-soortengeïnoculeerdop peendie insterielegrond geteeldwas,cavity spot kondenveroorzaken.Vooralde
relatief langzaam groeiende soorten Pythium violae en P. sulcatum bleken het hoogste
percentage aangetaste wortelen opte leveren.Bespuiting meteen bepaaldfungicide blijkt
eenaantasting inhetveldvaaktekunnenverminderen.Deomstandigheden spelennamelijk
bijhetoptredenendebestrijdingvanPythiumeengroterol.Hetisnogonvoldoende duidelijk
welke omstandigheden dit precies zijnenopwatvoor wijze ze invloed uitoefenen.

Afb.11•Aantastingvancavity spot inpeenineenvroeg stadium(rechter peen)enineenlaat
stadium (linker en middelstepeen).
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Onderzoek inNederland
Totvoor kort meenden we inNederland datcavity spotvoornamelijk optreedt onder invloed
van bepaalde bodemomstandigheden, met name tijdelijke anaerobie door wateroverlast,
waarbij eventuele pathogenen van secundair belang zijn. Onderzoek van de LU-vakgroep
tuinbouwplantenteelt, Stiboka en PAGV wezen telkens in die richting. In potproeven,
uitgevoerddoortuinbouwplantenteelt,werddiverse malenaangetoonddattijdelijkewateroverlast c.q. anaerobie (48 uur), bewerkstelligd door inundatie, cavity spot verhevigd deed
optreden. Deleeftijdvande peenop hetmomentvaninundatie speelde daarbijook eenrol.
Veldwaarnemingen(PAGV,Stiboka)wezenophetzelfde:speciaalopverdichtegrondentrad
cavity spot op naeen periode met hevige neerslag.
Daarnaast heeft het PAGVinveldproevendiversefungicidengetoetst op hunwerkingtegen
cavity spot. Deresultaten warenteleurstellend.
De hypothese dat tijdelijke wateroverlast en/of anaerobie in de bodem nodig is om een
aanzienlijke cavity spot aantasting te bewerkstelligen, behoeft na de ervaringen van 1986
enigewijziging.
IndeeersteplaatsisineenpottenproefvanLU-tuinbouwplantenteeltaangetoonddatnietzo
zeer wateroverlast, maar zuurstofgebrek het optreden van cavity spot bevordert. Het
doorvoerenvanstikstof had namelijk soortgelijke gevolgen alsinundatie.
Indetweede plaats kwam opverschillende percelen eenaanzienlijke aantasting vancavity
spot voor. Dit ondanks het droge teeltseizoen, waarbij een situatie van zuurstofgebrek
nauwelijks kanzijnvoorgekomen.
Indederde plaatsheeft hetIPOditjaargetracht uitpeen metcavityspot plekken Pythiumte
isoleren. Dit is succesvol verlopen. Behalve de algemeen in de bodem voorkomende
Pythium-soorten, werd op meerdere monsters uit de Noordoostpolder Pythium violae
aangetroffen;desoortdieinEngelandalsdevoornaamsteveroorzakervancavityspotwordt
gezien!Opvallend genoeg bleek uitdemonsters afkomstig uitLimburggeen P.violae,maar
wel een andere Pythiumsoort te isoleren. Deze soort kon overigens niet nader worden
geïdentificeerd. Beide soorten gaven bij inoculatie op gezonde peen cavity spot-achtige
plekkenenwarenuitdezeplekkenteherïsoleren.DezeresultatenondersteunendeEngelse
onderzoeksresultaten dat Pythium-soorten betrokken zijn bij hetverschijnsel cavity spot.
Het ontbreken van de "benodigde" pathogenen kan er de verklaring voor zijn dat, onder
overigens gelijke omstandigheden,op de ene plaats duidelijk minder cavity spot voorkomt
danopdeandere.Evenzokanhetverhevigd optredenvandezeaantasting,zoalsdat ineen
PAGV-proef op ROC DeWaag met louter continuteelt en 1op 2rotaties peen het geval is,
verklaard worden door een opbouw van de schimmelpopulatie onder de intensieve
peenteelt.
Verder onderzoek
Hetgeheel aanonderzoeksresultaten enervaringen overziend,kanhetontstaanvancavity
spot als volgt worden omschreven: Enkele Pythium-soorten kunnen peen in bepaalde
gevoelige perioden of ontwikkelingsstadia en/of onder bepaalde-omstandigheden
aantasten,watleidttothetverschijnselcavityspot.Aangetoonde gunstige omstandigheden
voorhetoptredenvancavityspotzijnanaerobiedoorwateroverlast,lagepHeneentekortaan
Calcium. Aanwijzingen bestaan dat ook droogte en gebrek aan voedingsstoffen hiertoe
behoren.
Hetonderzoek zalzichmoeten richten op dewijzewaarop Pythium-soorten onscha- delijk
gemaakt kunnenworden,het leren kennenvande perioden waarin ende omstandigheden
waaronder Pythium-soorten de peen niet kunnen aantasten.
In werkgroepsverband, geïnitieerd door het PAGV, zal getracht worden de problematiek
verderaantepakken.Vragenalswelke pathogenen eenrolspelen,welke omstandigheden
ideaal zijn voor deze pathogenen, op welke wijze de groeiomstandigheden van peen te
verbeteren zijnendevraagoferverschil inrasgevoeligheid bij peen is,krijgendan hopelijk
eenantwoord.
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Het PAGV zal met name onderzoek doen naar de invloed van het verbeteren van de
groeiomstandigeheden van peen op het voorkomen van cavity spot. Op een cavity spot
gevoeligegrond(verdichtegrond)zalheteffectvanstructuurverbetering doormiddelvanhet
inbrengenvanonderandereorganischestofwordenbestudeerd.Ookzalnogmaals bekeken
wordenwat bespuiting meteenfungicide kanopleveren.

Vervangende gewassen natoepassingvan bodemherbiciden
lederjaarkomthetvoordatvooralvroeggezaaidegewassen,waarbijbijzaaieenlangwerkend
bodemherbicide is toegepast, geheel of gedeeltelijk mislukken door vorst, verstuiving,
droogte,insektenofte veel neerslag.Dit betreftvooralgewassenalsbieten,koolzaad,uien,
graan,erwtenenbonen.Slechts ineenenkelgevalishetmogelijk omhetbetreffende gewas
overtezaaien.Indeandere situaties wordt gezocht naareenander gewas.Devraag isdan
welkgewasnogeenredelijke kansvanslagenheeft.Daardemogelijkheden met landbouwgewassenbeperktzijn,komtmenmeestaluitbijakkerbouwmatiggeteeldegroenten.Hoewel
algedurendeeenaantaljarenaandacht isbesteedaandemogelijkhedenvoorvervangende
gewassen, is het vooral door opkomst van nieuwe bodemherbiciden belangrijk om dit
onderzoek uittevoeren.Dewerkingvanbodemherbiciden isverdermedeafhankelijkvande
grondsoort (humus of slibgehalte vande grond) waaropzeworden toegepast.
Methode
Demethodediebijditonderzoekwordtgevolgd betreft hetnabootsenvaneensituatiezoals
diezichkanvoordoen.Ditbetekentdatindepraktijkongeveer4wekennahetzaaienvaneen
gewas wel duidelijk is of het betreffende gewas wel of niet zal mislukken. Bij de proeven
werdendetebestuderen middelenomstreeks halfapriltoegepastwaarbij naeenmaandde
betreffende gewassen werden gezaaid c.q.geplant,wel ofniet naeenvoorafgaande 10cm
diepe grondbewerking door middel van frezen. In 1986 werden in het op het PAGV
uitgevoerde onderzoek metazachloor (Butisan S), isoproturon o.a. IP-FLO (500 g/l), pendimethalin(Stomp) en metamitron(Goltix) betrokken.Degrondsoort betrof eenlichtezavel
met een slibgehalte van 28%en 2,2% humus. Een maand na de toepassing (op 22 mei)
werdendevolgendegewassengezaaid: kroten,spinazie,stamslabonen,witlof,wortelenen
Italiaans raaigras, terwijl rode kool werd geplant. De gewassen werden onderzocht op
opkomst, gewasbeschadiging en opbrengst.
Resultaten
In tabel 37 wordt de gewasreactie aangegeven met betrekking tot opkomst, gewasbeschadiging enontwikkeling bijonbewerkte enbewerkte grond.Intabel38wordt de invloed
op de gewasopbrengst weergegeven.
Intabel 38isafhankelijk vanhet gewas gekozenvoor gewicht ofaantal.Bij kroten,wortelen
enwitlofzienwenamelijkvaakeenzeergrotecompensatieingewichtomdatdeovergebleven
plantenveel grover uitgroeien.
Hoewel bij de gewasbeoordeling al blijkt welk gewas wel of niet in aanmerking komt voor
vervanging,istijdens hetgroeiseizoen enighersteltezien.Ook isereeneffectmerkbaarmet
betrekking tot de grondbewerking.
Inhet ene geval moet erdevoorkeur aangegeven worden om geen grondbewerking uitte
voeren bijvoorbeeld metazachloor enisoproturon;bijmetamitron isereengeringe voorkeur
voor grondbewerking. Het middel pendimethalingeeft indeze proef weinigverschil.
Evenals invoorgaande proevenisteziendathettelenvaneengeplant gewas alsvervanger
devoorkeur heeft bovengezaaide gewassen(zie rode kool).
Hettelenvankrotennadetoepassingvanmetamitrongeeftuiteraardgeenproblemenomdat
het middel inkroten istoegelaten.
Deteelt vanspinazie is bijalle bodemherbiciden twijfelachtig.
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Tabel 37. Reactie van vervangende gewassen op diverse bodemherbiciden bij bewerkte en
onbewerkte grond.
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Tabel 38. Opbrengstreactie van vervangende gewassen op diverse bodemherbiciden.
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Bijstamslabonenwerd gewasschade waargenomen,maargeen wegval vanplanten. Daarom
was het eindresultaat met uitzondering van isoproturon goed.
Gezaaide witlof mislukte bij alle middelen.
De teelt van wortelen is in noodgevallen mogelijk na de toepassing van pendimethalin.
De teelt van Italiaans raaigras is mogelijk na metamitron.
Over het algemeen moet een gewas worden ontraden indie gevallen waar hettwijfelachtig is.
Discussie
Uit dit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn voor een vervangend gewas
na het mislukken van een vorig gewas waar een bodemherbicide werd toegepast. Ook
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voorgaande proeven met andere bodemherbiciden leiden tot soortgelijke conclusies.
De resultaten van dit onderzoek zullen ingepast worden in de bestaande schema's voor
vervangende gewassen naeen mislukt gewas met bodemherbicide.
Ook middelen die na opkomst worden gespoten, kunnen bij mislukken van het gewas
problemen geven. De kans op mislukken is echter aanzienlijk kleiner. Immers,voordat de
middelen worden gespoten,kan menwaarnemen hoe het gewas ervoorstaat.
Het is dan ook belangrijk alleente spuiten op een gezond gewas onder goede omstandigheden.Indelaatstejarenzijnalveelmiddelengetest,maardoordeontwikkelingvannieuwe
herbiciden zaldit tijdrovende onderzoek regelmatig nodig zijn.

Rhizoctonia solani inaardappelen
Deschimmel Rhizoctonia solani iseenalgemeenvoorkomende schimmel,dieveelgewassen als waardplant heeft. Binnen de soort zijn er groepen te onderscheiden die een
verwantschapbezitten(anastomosegroepen).OpdeaardappelwordenvoornamelijkSclerotiengevonden die behoren tot de anastomosegroep3.
Bij de huidige intensief gevoerde bouwplannen met hoge teeltfrequenties van enkele
gewassenwordendeproblemenmetRhizoctoniasteedsgroter.Derustlichamen,Sclerotien,
kunnenweltot7jaaroverleven.Verruimingvanhet bouwplan kande besmettingsgraadvan
degronddoenafnemen.Echter,wanneervakerdaneens perzesjaarwaardplanten worden
geteeld,zal Rhizoctonia aanwezig blijven.
Deverspreiding van Rhizoctonia
Wanneer aardappelen in het voorjaar gepoot worden, kunnen de knollen meer of minder
bezetzijnmetSclerotienvanRhizoctonia.HetzijnindeeersteplaatsdezeSclerotiendiejonge
kiemen aantasten en die kunnen zorgen voor het wegvallen van stengels en een onregelmatige opkomst. Degewasontwikkeling endaardoor de produktie komt hierdoor later
op gang.Bijeenfrequente aardappelteelt, bijvoorbeeld eens indetwee ofdrie jaar,kande
besmetting van de grond hoog zijn. Deze hoge besmetting geeft over het algemeen geen
problemen bijde opkomst.
Gedurende hetgroeiseizoen kande Rhizoctonia afkomstig vande knol ofuitdegrondzich
uitbreiden overdestengels,wortels,stolonenenjonge knollen.Deaantastingvanstolonen
enstengels kanleidentot krielnesten enbovengrondse knolvorming.Degroeivan Rhizoctonia schimmeldraden over de knollen leidt tot scheuren, misvormingen en afzetting van
Sclerotien.Zwareaantasting kande produktie schadenenhetonderwatergewicht verlagen,
watvooralbijfabrieksaardappelen vanbelangis.Daarnaastwordtdesortering inongunstige
zinbeïnvloed.Bijde pootgoedteelt moeten de knollen metteveel Sclerotien ook nog eens
uitgesorteerdworden.Kennisvanhetverloopvanhetziekteproces inrelatietotdeteeltwijze
isvan belang om de juiste maatregelen te treffen. Deze kennis begint bij hetvaststellen in
welke mate Rhizoctonia op de knol voorkomt.
Bestrijding opdeknol
Lakschurft op de knol werd vanouds bestreden met kwik, vooral omdat kwik ook andere
pathogenen doodde. Erzijn echter chemische knolbehandelingsmiddelen die zeker zo'n
goede bestrijding van Rhizoctonia geven. Inde pootgoedteelt wordt een knolbehandeling
algemeen toegepast, inde consumptie-aardappelteelt weinig en inde fabrieksaardappelteeltnogteweinig.Wanneereensnelleopkomstvandeaardappelenverwachtwordt,zouvan
eenknolbehandelingkunnenwordenafgezienwanneerdesclerotiumindexophetpootgoed
lager isdan10(vrijwel schoon),zekerwanneereengrondbehandeling wordt uitgevoerd.Bij
pootgoedmeteensclerotiumindex groterdan10ishetopzand-endalgrondaltijdraadzaam
een knolbehandeling uit te voeren. Als een knol- én grondbehandeling wordt uitgevoerd
verdient het aanbeveling om inverband met de resistentievorming van Rhizoctonia tegen
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grondbehandelingsmiddelendeknolbehandelinguittevoerenmeteenandermiddeldandat
vandegrondbehandeling.Isereenvrijhogebesmettingindegrondaanwezig,danmoetvoor
de pootgoedteelt een grondbehandeling worden uitgevoerd of speciale oogstmethoden
worden toegepast omdevorming van Sclerotien tegen tegaan.
Bestrijding indegrond
Sinds het toepassen van grondbehandelingsmiddelen tegen Rhizoctonia zijn er in de
pootgoedteelt veel minder problemen. Met name het goedwerkende middel Moncereen
wordt algemeen toegepast. Daardoor is helaas het looftrekken in onbruik geraakt. Volveldstoepassing van de voorgeschreven doseringen geeft over het algemeen goede
resultaten.Alleenopzwaarderekleigrondenengrondenmeteenhoogorganisch stofgehalte
laatdewerking somstewensen over.Op lichte klei-enzavelgronden kandedoseringzelfs
verlaagd worden. Eenaantal in 1985en 1986uitgevoerde proeven lieten nog een redelijke
bestrijding zien met 1/5 tot 1/10 van de volveldsdosering. Bij een goed uitgevoerde
rijenbehandeling kan de dosering op de meeste gronden gehalveerd worden. Door deze
maatregelen kunnendetotalemiddelenkostenbijeenvolveldstoepassing (circaƒ 1000,—)
teruggebracht worden.
Voordefabrieksaardappelteelt zijndekostenvaneenvolveldstoepassingtehoog.Erwordt
door het PAGV nog uitgezocht ofeen lagere dosering toereikend is.
Een andere bestrijdingsmogelijkheid is een geïntegreerde bestrijding, waarbij een lage
dosering van een chemisch grondbehandelingsmiddel wordt gecombineerd met een
biologische antagonist:eensporensuspensie vandeschimmelVerticillium biguttatum.Het
onderzoek is gestart door het IB. Samen met het PAGV en voor de Veenkoloniën met het
Hilbrandslaboratorium zijndelaatstejarendepraktischetoepassingsmogelijkheden onderzocht.V.biguttatum parasiteertopdehyfenenSclerotienvanRhizoctoniaendoodtdeze.De
antagonist komt opzandgronden veelvoor.V.biguttatum blijft enigejaren indegrond over,
maarhetniveauiszolaag,daterpastegenheteindvanhetseizoenvoldoendeV.biguttatum
voorkomt om Rhizoctonia terug tedringen. Daarom kan het inoculeren van de moederknol
met sporen van V. biguttatum er voor zorgen,dat er al meteen veel Verticillium is die zich
voldoendesnelkanopbouwenomdeverspreidingvanRhizoctoniaendesclerotiënvorming
te onderdrukken.
Ineenaantalproevenwerddesclerotiënvormingtotdehelftteruggedrongen,maarnietaltijd
werd een effect gemeten.Eenenanderwordt mede veroorzaakt doordat V.biguttatum een
bodemtemperatuur van boven 14°C nodig heeft om actief te zijn. Bestrijding van de
stengelaantasting in het begin van het groeiseizoen is dan ook te verwaarlozen. De
geïntegreerdetoepassing baseertzichopeenbestrijding inhetvoorjaar meteenlagedosis
van een grondbehandelingsmiddel waarmee inde zomer V. biguttatum de uitbreiding van
Rhizoctonia tegengaat.
In de biologische landbouw is V. biguttatum een van de weinige mogelijkheden om
Rhizoctonia te bestrijden.Indegeïntegreerde landbouw kandeantagonist samen met een
lagedoseringvaneengrondbehandelingsmiddel delakschurft voldoendeterugdringen.Dit
geldtmetnamevoordepootgoedteeltgebieden opklei-enzavelgronden.Daarentegenisop
zand- en dalgrond metfabrieks- of consumptie-aardappelteelt de druk van Rhizoctonia zo
hoog,datdegeïntegreerde bestrijding niettoereikend is.Indegangbare pootgoedteelt met
een volle dosis van de bestrijdingsmiddelen wordt over het algemeen een bedrijfszeker
resultaat geboekt, wat evenwel gepaard gaat met hoge kosten. Voor de fabrieks- en
consumptie-aardappelteelt valt de grootste winst te behalen met het poten van schoon
pootgoed,chemisch of biologisch ontsmet.
Bestrijding bijde oogst
Bijdeteeltvan pootgoed dient op een bepaalde datum het loof dood tezijn.Ongeveer een
week na loofdoding kan de hoeveelheid Sclerotien op de knollen (lakschurftindex) sterk
toenemen (figuur 15). Daardoor kunnen knollen geoogst worden met te veel lakschurft.
Eerder oogsten kanvaak nog niet,want de schil moet afrijpen omontvelling bijde oogst te
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voorkomen. Door het loof tetrekken blijktveel minder lakschurft tot ontwikkeling tekomen.
Voorlooftrekkenwordenhogereeisengesteldaanrugvormendergelijke.Erwordendaarom
nogveelaardappelendoodgespoten.IPO-onderzoekinsamenwerkingmethetIMAG,PAGV
enhetHilbrandslaboratoriumtoondeaandatdoodspuitengekoppeldaanwortelsnijdenbijna
evenweiniglakschurftbijdeoogstgeeftalslooftrekken.Doorhetwortelsnijdensterftdeplant
snelleraf,waardoormetéénmaalspuitenkanwordenvolstaan.Tevensbleekdeafhardingvan
de knolschil nadoodspuiten plus wortelsnijden veel sneller te verlopen. Daardoor kanna
doodspuiten pluswortelsnijden eerdergestartworden metoogsten(wanneerernogweinig
lakschurft aanwezigis)dannadoodspuitenalleen.Ookkandeoogstlateruitlopen,omdatde
toename vande Sclerotienop de knollentrager lijkttoe tenemen.
Uitpotonderzoek ophetIPOblijktdaterbijdeafrijpinggasvormige Produktenafgescheiden
worden door de knol,diedevormingvanSclerotienstimuleren. Die stimulans issterkerals
deplantgeforceerdsnelafsterft,zoalsbijloofdoding.Andereafstervenderestenvandeplant
makendiestimulans nogsterker. Ditgeeftaandathetsnelwegnemenvanplantresten bijde
afhardende knollen eneengoede doorluchting vande grond (bijvoorbeeld door de rug los
temaken,zoals bijlooftrekken enwortelsnijden gebeurt)kunnenbijdragentotde bestrijding
van lakschurft.

doodspuiten en
wortelsnijden

Figuur15. Detoenamevandesclerotiënindexnaverschillendewijzenvanloofdodingof
chemische grondbehandeling.
Bestrijding tijdens het bewaren
WanneerzichindeveldperiodeonverhoopttochveelSclerotienophetteoogsten pootgoed
hebben gevormd en massaal knollen moeten worden uitgesorteerd, kan V. biguttatum
uitkomst bieden. Na de eerste proefnemingen door het IBwordt deze mogelijkheid thans
door het PAGVop semi-praktijkschaalonderzocht. Bij het inschuren dienen de sporenvan
V.biguttatumopdeknollentewordengespotenmetbijvoorbeeld eenspuitaanheteindvan
de transportband. Om aande temperatuurbehoefte van de schimmel te voldoen, moet de
partijcirca4wekenopeentemperatuurvanminimaal 17°Cgehoudenworden.DeSclerotien
worden dangedood,maarzitten nogwelvast op de schil.Bij het sorteren worden de dode
Sclerotienvervolgensvandeschilgestoten.Eenzwaarbesmettepartijkanhierdoorworden
geschoond.
Voor eengoed resultaat moet naast de hogetemperatuur nog aaneen aantal voorwaarden
worden voldaan. De sporen van V. biguttatum moeten in direct contact komen met de

Sclerotien.TeveelgrondindepartijkandeSclerotienafschermen.Deluchtvochtigheid dient
100% te zijn. Wanneer de hoop eenmaal drooggeblazen is, mag er daarom nog maar in
beperkte mate geventileerd worden. Een gelijktijdige bestrijding van bewaarziekten is niet
mogelijk, aangezien V. biguttatum hier zeer gevoelig voor is. Partijen met Phytophthora of
natrot kunnen gezien de hoge temperaturen ook beter niet behandeld worden. De kiemrustperiode van het ras Bintje blijkt uit literatuurgegevens en uit eerder onderzoek van het
PAGV,doordehogetemperatuurmeteentottweewekenbekorttewordentotdeeerstehelft
van oktober. Bij rassen met een korte kiemrust kan de warme periode te kort worden,met
namewanneer nietvoor september geoogst kanworden.Deze methodiek zal ineenaantal
praktijkproeven nogverder onderzocht worden.
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Bedrijfs Synthese
Globaal Informatiemodel "OpenTeelten"
Delandbouw kentveel kleine bedrijven.Demeestevandeze bedrijven gebruiken voor hun
bedrijfsvoering eenzelfde soort informatie. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over het telen
van bepaalde gewassen,bemesting,ofover bedrijfseconomische zaken.
Wanneer een ondernemer praat met collega-ondernemers of vertegenwoordigers uit de
handel, industrie of dienstverlening, dan bestaat dit soort informatie onder andere uit
bedrijfsgegevens. Echter,deze bedrijfsgegevens, kengetallen endegebruikte rekenregels
zijnmeestalnieteenduidiggedefinieerd.Anders gezegd:menbedoelt hetzelfde,maarmen
heeft daarandere woorden voor. Mengebruikt één naamvoor twee verschillende dingen.
Getallenwordenvaakopverschillende manierenberekend.Inhetlaatstegevalkanmenzich
afvragenofersprakeisvanéénjuisteberekeningswijzeenzoja,welke.Eeninformatiemodel
zoueenbasis kunnenvormenvoor uniformeringvandezezaken.De informatie-uitwisseling
kan daardoor sneller en efficiënter plaatsvinden. Door de automatisering van informatieuitwisseling, met name de ontwikkeling van informatiesystemen, wordt de behoefte aan
uniformering sterk vergroot.Voorelk individueel landbouwbedrijf is hetechter niet haalbaar
omzelfstandig een informatiesysteem teautomatiseren. Het bedrijf isdaarvoor teklein.
Inspelende opdeze enandereontwikkelingen op hetterreinvande informatica(de leervan
de automatische informatieverwerking) heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij het
Informatica Stimuleringsplan voor het Landbouwkundig Onderzoek opgesteld. Het maken
vanhet Informatiemodel OpenTeelten iseenvande activiteiten die uitdit plan voortvloeien
terstimuleringvandeontwikkeling enhetgebruikvaninformaticaprodukteninde landbouw.
Het heeft betrekking op bedrijven uit de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten en
bloembollen. Daarbij wordt gebruik gemaaktvande methode Information Engineering.
HetPAGViseenvandeinstellingendiebetrokkenisbijhetopstellenvanhetInformatiemodel
OpenTeelten.
Wat iseen informatiemodel?
Eeninformatiemodel geeftaanwaterop eenbedrijf gebeurt (deactiviteiten),de plaatswaar
informatie ontstaat en waar informatie gebruikt wordt (de informatiestromen) en welke
informatie menvastlegt vaneen bedrijf (degegevensstructuur). Activiteiten (processen) en
informatiestromen worden weergegeven in een procesmodel. Daarnaast is er ook een
datamodel waarin de gegevens (data) die bij de activiteiten betrokken zijn, beschreven
worden.HetopstellenvanhetInformatiemodel OpenTeeltengebeurt intweestappen.Eerst
worden de hoofdlijnen van het "open teelten'-bedrijf beschreven ineenglobaal informatiemodel.
Figuur 16toont eenschema,waarinde besturingscyclus (planning,uitvoering en evaluatie)
van het "open teelten"-bedrijf is weergegeven. Uitvoering wordt daar OPERATIONEEL
BEHEER genoemd. Daaronder staan twaalf min of meer herkenbare functies, waarin het
"open teelten"-bedrijf is opgedeeld.Elkefunctie bestaat uittwee of meer processen.
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Figuur 16. Opsplitsing van het "open teelten"-bedrijf in functies en processen.
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Een ondernemer doet in principe niets zonder vooraf natedenken overwat hij moetdoen,
wanneerhijietsmoetdoenenhoe.Alshijietsuitgevoerd heeft(bijvoorbeeldeen bemesting)
danzal hij nagaanof het goed gebeurd is.Datwil zeggen dat hij het resultaatvergelijkt met
wat hij ingedachten had;hijevalueert.
Omovereenaantaljarennogvaneengezondbedrijftekunnenspreken,ishetvanbelangom
vervooruit tedenken.Deondernemer maaktdaarom eenmeerjarenplan. Datheeft hij inzijn
hoofdofergensoppapier.Ditsoortactiviteitenworden inhetprocesmodelverzameldonder
defunctie Strategische Planning.Of hij het komende jaar meer wintergerst zaltelen iseen
vraag die bij detaktische planning beantwoord wordt. Determ 'OPERATIONEEL BEHEER'
geeft aan dat ook op de zeer korte termijn (de komende dagen) de ondernemer plannen
maakt,uitvoertenevalueert.NaastdefunctieOperationele Planningzijnerinhetprocesmodel achtfuncties beschreven die op het bedrijf uitgevoerd worden (zie schema). Hetverder
rekenen met resultaten en hetvergelijken vande plannen met de resultaten zijn activiteiten
dievallen onder defunctie Evaluatie.
Standvanzaken
Injanuari 1987is de publikatie over het globale informatiemodel Open Teelten in concept
gereed gekomen.Thanswordt gewerkt aaneen projectplan voor devolgendefase.
Hoenuverder?
Het Globale Informatiemodel Open Teelten is bedoeld als een referentiemodel voor die
bedrijvenuitdesectorenakkerbouw,vollegrondsgroente enbloembollenwaaropgewassen
"akkerbouwmatig" geteeld worden. Dit model kandienen als basis voor het automatiseren
van informatiesystemen ofdelendaarvan.
Dit gebeurt door onderdelen van het globale informatiemodel nauwkeuriger uit tewerken,
voordat menover gaattot dewerkelijke bouw vangeautomatiseerde informatiesystemen.

Bedrijfseconomische evaluatievanfabrieksaardappelen in
continuteelt eninrotaties metsuikerbieten engranen
Probleemstelling en proefopzet
Het onderzoek naar de produktiecapaciteit van fabrieksaardappelen in continuteelt en in
rotaties met suikerbieten en graan is op de proefboerderij A.G. Mulderhoeve te EmmerCompascuum inhet najaarvan 1980begonnen.
Deprobleemstelling bijde aanlegvan het proefveld was:
— Inhoeverre geeft een bouwplan met 50%fabrieksaardappelen bedrijfseconomisch het
beste (optimale) resultaat?
—Kaneenbouwplanmet50%fabrieksaardappelenoplangetermijnvanuit landbouwkundig
oogpunt worden gehandhaafd?
Hetproefveldligtopjongeveenkolonialegrond.Indeproefzijn,afgezienvandevariantenmet
toevoeging vanextra organische stof,devolgende bouwplannen opgenomen:
— continu:
fabrieksaardappelen
— tweejarige rotaties:
fabrieksaardappelen - suikerbieten
fabrieksaardappelen -zomertarwe
— driejarige rotaties:
fabrieksaardappelen -suikerbieten - zomertarwe
fabrieksaardappelen -zomertarwe - suikerbieten
— vierjarige rotaties:
fabrieksaardappelen - fabrieksaardappelen - zomertarwe suikerbieten
fabrieksaardappelen - suikerbieten - fabrieksaardappelen zomertarwe
fabrieksaardappelen -zomertarwe - suikerbieten - haver.
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De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk gangbare
methoden.Ophetproefveldzijnallegewassenelkjaaraanwezig.Behalvevoorhetbouwplan
metfabrieksaardappelen -fabrieksaardappelen -zomertarwe-suikerbieten iselk bouwplan
aanwezig met eenvariant zonder enmet extravoorziening met organische stof.
Relatieve opbrengsten
De bedrijfseconomische evaluatie heeft betrekking op de oogstjaren 1982tot en met 1985.
Deopbrengst in%vande gemiddelde opbrengst bedroeg voor defabrieksaardappelen in
degenoemdeperiodevoordecontinuteelt96,voordetweejarigerotaties98envoordedrieenvierjarige rotaties 102.
Derelatieve opbrengst vande suikerbieten bedroegvoor detweejarige rotaties 92,envoor
dedrie-envierjarige 102.
Derelatieve opbrengst vandezomertarwe bedroeg voor detweejarige rotaties 98,voor de
drie- envierjarige 100.
De continuteelt en de tweejarige rotaties geven dus een lagere opbrengst dan de overige
rotaties.
Derelatieve opbrengst vandefabrieksaardappelen is nadevoorvruchten:
fabrieksaardappelen
fabrieksaardappelen
suikerbieten
suikerbieten
fabrieksaardappelen
graan

-fabrieksaardappelen
-graan
-fabrieksaardappelen
-graan
-suikerbieten
-suikerbieten

-fabrieksaardappelen 96;
-fabrieksaardappelen 99;
-fabrieksaardappelen 102
-fabrieksaardappelen 101
-fabrieksaardappelen 100
-fabrieksaardappelen 104

In de vruchtopvolgingen waar suikerbieten voorkomen zijn de opbrengsten van de fabrieksaardappelen hoger dan indeoverige vruchtopvolgingen.
Derelatieve opbrengst vande suikerbieten is nadevoorvruchten:
suikerbieten
graan
fabrieksaardappelen

-fabrieksaardappelen
-fabrieksaardappelen
-graan

-suikerbieten92;
-suikerbieten 101 ;
-suikerbieten 103.

Graan geeft als directe voorvrucht voor suikerbieten een iets hogere opbrengst aan
suikerbieten danfabrieksaardappelen.
Voor de opbrengst aan zomertarwe is de vruchtopvolging van fabrieksaardappelen suikerbieten-zomertarweietsgunstigerdandeopvolgingvansuikerbieten-fabrieksaardappelen -zomertarwe.
Bedrijfseconomisch resultaat
Hetsaldo(opbrengst minustoegerekende kosten) perhacultuurgrond is het hoogstevoor
hetbouwplanfabrieksaardappelen-suikerbietenmettoedieningpergewasperjaarvan2000
kg ds uit steekvast rioolslib. Het laagste saldo geeft het bouwplan fabrieksaardappelen zomertarwe.
Hetgebruikvanextraorganischestofindevormvangroenbemestingengehakseldgraanstro
is op dezejonge veenkoloniale grond nietrendabel.
Infiguur 17isdearbeidsopbrengst vandeondernemer gegeven bijdegebruikte grondontsmettingsfrequentie.
Omhetaantallijnentebeperken isvanelkbouwplanzonderenmetextraorganischestofhet
planmetdehoogstearbeidsopbrengst genomen.Hetzelfdegeldtvoordebouwplannenmet
dezelfde gewassen.
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arbeidsopbrengst
ondernemer
(x f 10.000.
f.aard.-s. bieten
f.aard.-z.tarwe-s. bieten
f.aard.-s. bieten-f. aard.-z.tarwe
f.aard-z. tarwe-s. bieten-haver
netto-overschot f 0.-.

f.aard.-z.tarwe
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bedrijfsoppervlakte
n ha.

Figuur 17. Arbeidsopbrengst van de ondernemer in gld/bedrijf bij de gebruikte
grondontsmettingsfrequentie(nattegrondontsmettingnàeneendrogegrondontsmetting
voor elk aardappelgewas).

Uitfiguur 17blijkt dat devolgende bouwplannen de hoogste arbeidsopbrengst geven:
aardappelen -suikerbieten;
aardappelen -zomertarwe -suikerbieten;
aardappelen - suikerbieten -aardappelen -zomertarwe.
Vooralbijdegrotere bedrijfsoppervlakten isdearbeidsopbrengst vandeondernemer bijde
continuteelt fabrieksaardappelen negatief. Door het eenzijdige bouwplan moet teveel
loonwerk en/of arbeid worden aangetrokken om het bedrijfsplan uittevoeren.
Dearbeidskosten van eenvolwaardige arbeidskracht zijn op ƒ 51.000,—per jaargesteld.
Beneden 45 ha cultuurgrond is geen enkel bedrijfsplan bij de uitgevoerde proefopzet
rendabel. Vermindering van de grondontsmettingsfrequentie zonder invloed op de opbrengst kaneen belangrijke verbetering vande arbeidsopbrengst geven.

Geautomatiseerde Bedrijfseconomische Advisering (BEA)
Sinds eind 1984 neemt het PAGV deel aan het samenwerkingsproject "automatisering
bedrijfseconomisch advies".Aandeontwikkeling vanhetgeautomatiseerde bedrijfseconomische advies wordt deelgenomen door de vier grotere proefstations in ons land. De
technische realisatieisinhandenvandeDirectieOrganisatieenEfficiencyvanhetMinisterie
van Landbouw enVisserij.Voor een uitvoeriger overzicht vande uitgangspunten,opzet en
doelstellingen vandit project wordt verwezen naar het PAGV-jaarverslag 1985.
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Proefimplementatie
Naruim eenjaar ontwikkelen kwam in maart 1986het eerste praktijkrijpe prototype vanhet
geautomatiseerde bedrijfseconomische advies gereed. BEA kon aansluitend geïntroduceerd gaan worden in het Regionale Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw in
Flevoland en Noord-Holland. Dit consulentschap was reeds bij aanvang van het project
aangewezen als pilot alwaar een eerste proefimplementatie plaats zouvinden.
Het is goed om te vermelden dat er binnen de voorlichtingsdienst nauwelijks ervaring
bestond met automatisering op de werkplek van de voorlichter. Zowel apparatuur als
structureleondersteuningvanuitdeorganisatieontbrak.Metditgegevenwerdinjanuari1986
begonnenmetdevoorbereidingenvandeproefimplementatie.Daarvoorwerdeencompleet
opleidingsprogramma voor de bedrijfsvoorlichters in elkaar gezet, inclusief diverse handleidingen enopleidingsprogrammatuur op de computer.
Deopleiding zelf werd opgedeeld in4fasen,namelijk:
a. opstap; bedoeld om de toekomstige computergebruikers vertrouwd te maken met de
apparatuur en de bediening daarvan. Opstap heeft wel raakvlakken, maar geen koppelingenmetBEAenisdaardoorookbruikbaarbijintroductievananderegeautomatiseerde systemen;
b. opleidingBEA;gedurendeeenzestaldagenkondende20bedrijfsvoorlichters enBTD-en
vanhetCATuitgebreid kennismakenmethetontwikkelde produkt.Deopleiding bestond
uit korte inleidingen enveel zelfwerkzaamheid;
c. oefenfaseBEA;aansluitend opdeopleidingsfase,starttedeoefenfasewaarinde nodige
ervaring met het BEA-pakket opgedaan konworden;
d. operationelefaseBEA;doelstellingvoordezefasevormdedetoetsvanBEAindepraktijk.
Elkebedrijfsvoorlichter diendedaartoeminimaal2bedrijfseconomische adviezenviahet
BEA-systeemteverwerken.
Bijde startvan"OPSTAP"werd opvier kantorenvan het CATapparatuur geplaatst.
Gedurende alle genoemdefases waren ercontinu enkele mensenvanuit het BEA-projectteam beschikbaar voor de begeleiding vande BEA-gebruikers. Met namevan detelefonische ondersteuning werdveelvuldig gebruik gemaakt.

Afb.1 2.Het gevenvaneen bedrijfseconomisch advies.
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Verbreding
UiteindelijkedoelstellingvanhetBEA-project isomtekomentotéénuniformbedrijfseconomisch adviseringssysteem voor alle takken in de land- en tuinbouw. Het ontwikkelde
prototype voor de akkerbouw moest daartoe in eerste instantie uitgebreid worden naar
andere takken, namelijk de rundveehouderij en de glastuinbouw. In 1986 zijn daarvoor
uitgebreide studies verricht, welke uiteindelijk resulteerden in één enkel datamodel. Het
datamodelvormt hetfundament voor hette bouwen systeem.
Bij heteerste geïntroduceerde prototype werd voor de berekeningen gebruik gemaakt van
optimaliseringstechnieken (lineaire programmering). Vanuit de voorlichting had men
daarnaast sterke behoefte aan een BEA-onderdeel zonder optimalisatietechnieken. In de
tweede helft van 1986 werd een analyse gemaakt voor dit onderdeel "bedrijfsbegroting
zonder LP".Aansluitend werd begonnen metde bouw (= programmeren) enin december
konden de eerste resultaten door een kleine groep voorlichters (testteam) getestworden.
De"bedrijfsbegrotingzonderLP"istegebruikeninzoweldeakkerbouwalsdeglastuinbouw,
waarmeedetoekomstige uitbreidingvanBEAmetvollegrondsgroenteteelt algedeeltelijk is
gerealiseerd.
Voordefinancieringsbegroting kwameentweedeprototypegereed.Detestresultatengaven
aandatdeontwikkelingen vaneenderde prototype noodzakelijk was alvorens overtegaan
tot een introductie binnen de voorlichting. Bij het derde prototype wordt de koppeling
gerealiseerd tussen de bedrijfs- en financieringsbegroting. Bovendien vindt een aantal
uitbreidingen plaats.
Organisatie
De uitvoering en realisatie van het BEA-project ligt bij het BEA-projectteam. De opdrachtgeverseneindverantwoordelijken zijndedirecteurenAkker-enTuinbouwenVeehouderijen
Zuivelvanhet Ministerie van Landbouw enVisserij.Met deverbredingvan het project naar
anderetakken groeide enstagneerde detotale organisatie.
In de loop van 1986 werd daartoe de projectorganisatie gewijzigd waardoor er een
rechtstreekseverbindingtotstandkwamtussenhetdagelijksbestuur,hetprojectteamende
takvertegenwoordigende projectcoördinatiegroepen. Dit resulteerde in een efficiëntere
werkwijze.
Omallebetrokkeneninvoldoendemateengoedopdehoogtetehoudenwerdinoktobereen
mini-symposium BEAgeorganiseerd. Ditvond plaats op het PAGV.
Het BEA-projectteam
Het projectteam is gehuisvest ineen pand op het CDI-terrein. De bemanning van hetteam
bestaat uit een 6-tal externe programmeurs, een projectleider (directie O & E) en 8
proefstationsmedewerkers.
Methetgroteverloopvanmetnameproefstationsmedewerkers moetrelatiefveeltijdbesteed
wordenaanhetinwerkenenopleidenvanmensen.Ditkomtdevoortgangvanhetprojectniet
ten goede.
Tot augustus had het projectteam voor de ontwikkeling de beschikking over de PAGVcomputer.HetConsulentschap Lelystaddraaideopeenapartecomputer.Metdeverhuizing
vande PAGV-computer naar het nieuwe kantoor moesten zowel de ontwikkelversie als de
operationeleversievanBEAopééncomputer plaats gaanvinden.Metdevooruitzichten op
deintroductievanpersonalcomputersopdevoorlichtingskantorenkanhetcentralesysteem
indetoekomst ontlastworden.Deondersteuningvanhet projectteam inde administratieve
en materiële sfeer berust bij het PAGV.
Toekomst
Hetligt indebedoeling omdeeersteonderdelenvande"bedrijfsbegroting zonder LP"over
te zetten op personal computers. Deze PC's zullen in eerste instantie binnen de pilot
consulentschappen (éénpertak)geplaatst gaanworden.Inhetkadervandeverbredingzijn
96

voorbereidingengetroffenomdetakkenvollegrondsgroenteteelt, bloembollen,varkenshouderij enpluimveehouderij opte starten.In1987zullenallevoorbereidende werkzaamheden
verricht moetenworden.
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Proefbedrijf Lelystad
Op hetjaar 1986kan het proefbedrijf inzijnalgemeenheid positief terugzien.
Metdeopleveringvanhetmulti-functionelebedrijfsgebouwendeafwerkingvandeterreinen
ende bestrating,werd de nieuwbouw voltooid.
De weersomstandigheden waren voor de uitvoering van de werkzaamheden bijna ideaal,
zodat de meeste werkzaamheden op de geplande datum konden worden uitgevoerd.
Deopbrengstenvandegewassenwareninhetalgemeen bovenverwachting hoog,watniet
alleenbijhetproefbedrijf hetgevalwas.Daardoorkwamendeprijzenonderdruktestaan,wat
ook voor de inkomsten van het PAGV merkbaar nadeligwas.
Deorganisatorischeopzetvanhetproefbedrijf,dieeenaantaljarenbehoorlijk inbewegingis
geweest door verschuiven vantaken enwerkzaamheden en door wisseling van medewerkers,ishetafgelopenjaarwattotrustgekomen.Eenzekererustopditvlakkomtdewerksfeer
en produktiviteit tengoede. Dit isook nodig.Het lijkt er namelijk steeds meerop datermet
minder mensen meer taken uitgevoerd moeten worden. Arbeidstijdverkorting om meer
mensen aan het werk te krijgen, heeft voor het proefbedrijf geen extra arbeidskrachten
opgeleverd.
Het weer
Hoewel 1986enigszinswinters begonmetindeeerstedecadevanjanuariallenachtenvorst
(tot — 10°C),washetmetnamefebruaridievoorflinkwatkouzorgde.Allenachtenkwamhet
totvorst(tot - 15°C);overdag kwamdetemperatuur maarop4dagenevenboven0°C uit.
Denachtelijkevorstgingdoortothalfmaart,maaroverdagkwamdetemperatuurvanaf5maart
weerboven0°C.Hetduurdeechtertothalfaprilvoordatdedagtemperatuur regelmatigboven
10°Ckwam.Mei,junienjulibepaalden hetaanzienvandezomermetveelzonnige endroge
dagen.Intotaalleverdedezomer21 zomersedagenop(temperatuur25°Cofhoger).Hiervan
werden er 3 in mei geregistreerd, 10 injuni, 5 injuli en 3 in augustus. Op 16juni werd de
hoogste temperatuur gemeten met30°C.Augustus waswataande koele kant,vooral inde
tweede helft.Ervieltoenvrijveel regen.Delaatste maandenvan 1986warenweervrijzacht.
Figuur18geefteenoverzichtvandegemiddeldeminimumenmaximumtemperaturenin1986
tenopzichte vanhet gemiddelde van 1972t/m 1985.
De neerslaghoeveelheid in 1986(zie figuur 19) was met 610 mm, 70 mm minder dan het
gemiddelde van 1972t/m 1985.Dedroogste maandviel niet indezomermaanden, maarin
februari. Er viel toen maar 0,4 mm neerslag. Tussen 10 juni en 22 juli viel er ook weinig
neerslag, namelijk 11 mm. Deze periode was echter verdeeld over twee verschillende
maanden met daarvoor endaarna welwatregen.
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Figuur18. Overzichtvandemaandgemiddeldenvandemaximum-enminimumtemperaturen, gemiddeld over 1972 t/m 1985 en in 1986.
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Figuur19. Neerslaghoeveelheden permaandgemiddeldoverdeperiode1972t/m1985
en in 1986.

De praktijkgewassen
Hetjaar 1986wasvoor deteeltvangewassen eengunstigjaar.
Devoorjaarswerkzaamhedenkwamennietzovroegopgang,omstreeks 10april.Vanaftoen
ondervonden dewerkzaamheden door hetweer weinig stagnatie.
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Door het overwegend droge weer in de zomer kwamen er weinig problemen voor met
schimmelziekten.Inéénperceelwintertarwe kwamwatgeleroestvoorwaartegen gespoten
moest worden. Inde gerst kwam meeldauw op schadelijk niveautot ontwikkeling.
Onkruidproblemen waren er nauwelijks,zodat dewiedwerkzaamheden beperktwaren.
Dedroogte,die insommige delenvan het landnogal wat schadeveroorzaakte, baardeook
onsweleenswatzorgen,omdatbuitendeproevengeenberegeningsmogelijkheidaanwezig
is. De droogte speelde echter bij het proefbedrijf ogenschijnlijk nauwelijks een rol. Bij de
oogst bleek dat er uitzonderlijk hoge opbrengsten gehaald waren,wat een prijsdrukkend
gevolghad.
Tijdensdegraanoogst sloeghetweerom.Ervolgdeeennatteperiode,waardoordekwaliteit
van het graan achteruit ging. Gelukkig duurde deze periode niet zo lang dat er grote
problemen ontstonden.
De herfst kenmerkte zich over het algemeen door gunstig weer, zodat de rooivruchten
meestal onder goede omstandigheden geoogst werden. Ook het wintervoor ploegen
gebeurdeveelalondergunstige omstandigheden.Zodoende iseralweereengoede basis
gelegd voor 1987.
Tabel 39 vermeldt een aantal gegevens van de praktijkgewassen, waarbij onderstaande
opmerkingen gemaakt kunnenworden.
Tabel39.Gegevens praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf.
gewas

perceel

opp.
in ha

ras

wintertarwe

A4
A9
A12
A19
A20
B6
B8
G103
A2
B9
A11
A17
A18
B5
B7
G103
A16
A1
A13
A3
A10
B12
A15
B11
A14
B4

6,2
7,3
7,2
6,3
6,5
4,3
4,3
2,4
6,0
4,3
7,3
6,3
6,3
4,2
4,3
13,5
7,2
6,0
7,2
6,0
7,3
4,3
7,2
4,3
7,2
4,2

Arminda
Arminda
Granada
Granta
Granta
Granta
Saiga
Arminda
Minaret
Minaret
Trumph
Grit
Grit
Grit
Grit
Trumph
Koket
Bintje A
Bintje E
Regina
Salohil
Bingo
Hyton
Baistora
Pros Gitana
Beiami

zomertarwe
zomergerst

graszaad
pootaardappelen
suikerbieten

zaaiuien
stamslabonen

witlof

100

B10

4,3

Zoom
Bea
Liber LO

netto opbr.
in kg/ha
8.670
8.810
8.850
9.480
8.980
8.310
8.180
5.790
8.550
7.870
8.250
6.440
6.440
7.640
8.340
7.200
850
40.800
35.000
73.600
62.500
76.600
69.700
76.000
1 7.940
13.880
1 86.000 st.
186.000 st.
186.000 st.

voorvrucht
aardappelproeven
stamslabonen
zaaiuien
suikerbieten
cons, aardappelen
erwten- en bonenproeven
stamslabonen
wintertarwe
suikerbietenproeven
witlof
pootaardappelen
grasland
grasland
koolproeven
spruitkool
zomertarwe
wintertarwe
graanproeven
suikerbieten
graszaadproeven + bonen
graszaad
zomergerst
graszaad
zomergerst
pootaardappelen
proeven met bol-, knolen wortelgewassen
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe

Wintertarwe
DepercelenA4,A9enA12werdeninoktobergezaaid;deoverigepercelen innovember.Op
A4wasderijafstand25cminverbandmetdetussenzaaivandeondervrucht roodzwenkgras,
die in1987wordtgeoogst. Deoverige percelenwerdengezaaid meteen rijafstandvan12V2
cm.Als basisbemestingwerdopalleperceleneindfebruariongeveer90kgNindevormvan
kalkammonsalpeter gestrooid. Eind mei volgde op alle percelen een overbemesting van
ongeveer 60 kg N, behalve op B6(30 kg N). Een derde bemesting met stikstof werd niet
toegepast. Alle percelen werden gespoten tegen afrijpingsziekten, terwijl perceel A12ook
eenkeerwerdgespotentegengeleroest.TegenluiswerdenalleendepercelenA19enA20
gespoten.
De lage opbrengst van het perceel op G103 is veroorzaakt door een holle stand.Voor het
instandhoudenvanonderzoekomstandighedenbijcontinuteelt werdhieralvoorde20ekeer
tarwegeteeld.
Het ras Grantaop de percelen A19enA20voldeed aande eisenvoor baktarwe.
Zomertarwe
Op 20 maart werd begonnen met het zaaien op perceel B9. Nadat door de regen gestopt
moest worden,kon pasop 10aprilverder worden gezaaid.Perceel A2 is devolgende dag
ingezaaid. Op 16 mei werd een basisbemesting van 80 kg N gegeven in de vorm van
kalkammonsalpeterenop16junieenoverbemestingvan40kgN.Injuniwerdgespotentegen
afrijpingsziekten; injuli nog een keertegen luis.Dekwaliteit vanhetgeoogste produkt was
goed,zodat ook hiervoor eencertificaat voor baktarwe werd afgegeven.
Zomergerst
Alleen het perceel op B5 kon redelijk vroeg worden gezaaid,namelijk op 20 maart. Met de
overigepercelenkonpasop10aprilwordenbegonnen.Op15meiwerder70kgNgestrooid
op de percelen A11, B5,B7en G103indevormvankalkammonsalpeter; op 13meiopA17
enA18eenzelfde hoeveelheid indevormvan23-23-0.
OpA17enA18warenoorspronkelijk stamslabonengepland.Echter door problemen bijde
afnemende conservenindustrie isditveranderd inzomergerst. Dezepercelenwarenditjaar
voor het eerst in gebruik bij het PAGV. Daarvoor waren ze in gebruik als grasland bij een
andere onderzoekinstelling. De aanwezige kweekbezetting heeft de opbrengst behoorlijk
gedrukt.
Injuni zijn alle percelen een keer gespoten tegen luis en meeldauw.
Graszaad
Graszaad was het enige gewas dat in 1986 een tegenvallende kg-opbrengst te zien gaf.
Mogelijk datditveroorzaakt isdoordezwarenachtvorsten inmei.Ookwarendesporenvan
degrotepakkenpers,waarmeehetstroinhetvoorgaandejaarwerdgeperst,hethelejaardoor
zichtbaar.Dithadookeenmerkbaarnegatieveinvloedophetgewasendusopdeopbrengst.
Op9juliwerd ervanstamgedorst enindeschuur gedroogd.Hetafvalpercentage bedroeg
9,6.
Pootaardappelen
Op 28en29april werden de aardappelen op A13gepoot; op 30april en 1mei op A1. Het
eersteperceelwasvoorgekiemd,hettweedeniet.Debemestingwasopbeidepercelen130
kgN indevormvan23-23-0.Degezondheidstoestand leverdegeenproblemenop,zodathet
selecteren niet zo'n zware klus was. De ene helft van perceel A13 werd op 24 juli
doodgespoten; de andere helft op 28 juli. Het perceel op A1 werd op 7 augustus doodgespoten.
Desorteerverhouding was:
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Bintje E:25/28
28/35
35/45
45/50
> 50

1,8%
18,1%
56,1%
18,3%
5,7%

Bintje A:25/28
28/35
35/45
45/50
> 50

2,4%
15,0%
56,3%
18,0%
8,3%

Hetgewas suikerbieten werdgezaaidtussen 23en26april op deeindafstandvan18V2cm.
Als zaad werd pillenzaad gebruikt. Op B12 werd een rijenbehandeling van 12 kg Curater
toegepast.Deopkomstwasgoed,zodathetaantalplantenbijopkomsttegende100.000per
habedroeg.Hetgemiddelde suikergehalte overallegeteelde bieten,inclusief proefvelden,
was (met 17,75%)hoger danhettarrapercentage (van 17%).
Zaaiuien
Op16aprilwerdhetperceelopB11alseerstegezaaid.PerceelA15volgdeop24en25april.
De zaaizaadhoeveelheid was respectievelijk 4,9 kg en 5,9 kg per ha. De voorvrucht
roodzwenkgraszaadopA15bezorgdenogalwatwiedwerkmetdehand.Deoogstvielineen
gunstige periode,zodat het produkt mooi inde schuur kwam.Problemen met koprot,zoals
dieeldersvoorkwamen,dedenzichnietofnauwelijksvoor.Hetpercentagekleinerdan35mm
entarra bedroeg samen ongeveer4%.
Stamslabonen
DestamslabonenopA14werden op20junigezaaid;die op B4op23juni. Deopkomst van
B4was wat onregelmatig,watvooral veroorzaakt werd door de minder goede structuur. In
1985wasditeenproefperceel,waaronderslechteomstandigheden moestwordengeoogst.
Dergelijke structuurplekken zijn ondanks een strenge winter niet naéénjaarverdwenen.
Bijzware nachtvorsten op 10en 11september werdende bladeren beschadigd enwas de
groeieruit.Erisgeoogstop17en18septembermeteentarrapercentagevangemiddeld9%.
Witlof
Deruggenwerden inaprilopgebouwd eninmeigezaaid.Deopkomst was goed,terwijl de
verzorging enoogst ook geen problemen gaven.Het ras Beawas watfijnvansortering.
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Proefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfssystemen
Geheelintegenstelling met 1985,kenmerkte 1986zichdooreenzeerdrogezomer,zodater
zelfsberegendmoestworden.Defysiekeopbrengstenwarenoverhetalgemeenechterhoog
totzeer hoog(zietabel40).
Tabel40. Fysiekeopbrengsten vandevergelijkbare gewassen in 1986(in netto ton perha).
systeem

cons.aard.
(35/-)

s.biet
(Regina +
Salohil)

wintertarwe (16%)
Okapi
Granta

GA
Gl
BD

53.1 (Bintje)
50.8 (Santé)
47* (Santé)

69.4 (1 7.9%)
63.9 (1 8.0%)
100 (v. biet
à 17% ds)

8693
7277
6054

8556
7812
5405

erwt
(Finale)

peen**
(Tamino)

z.ui***
(Robusta)

7287
7001
4000

68.2
56.4
99.9

54.5
38.3
50.0

* exacte opbrengst op dit moment nog niet bekend
** GA+GI-peen bestemdvoorwasserij;BD-peenvoorsap.TarravanGA,Glen BD-peenwas
resp.39.6,39.6 en3.9%
***TarravanGA,Gl en BD-uienwas resp.20.2,35.9 en 10%!
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering zullen in het kort per systeem worden
aangegeven.
Gangbaar Bedrijfssysteem
Een helft van het bietenperceel was in het voorjaar grotendeels bedekt met hoefblad
(bodemvrucht erwt met mislukte poging tot bestrijding in de stoppel met 2,4D). Met veel
schoffelen en hakken bij mooi weer is het probleem overwonnen.
Omdat invoorgaandejarenzaadontsmettingonvoldoende bleektegen bietenkevervraat, is
voor heteerst rijenbehandelingtoegepast metgranulaat.Uitgerekendditjaarbleekdittotaal
overbodig,gezien het uitblijven vanaantasting op het onbehandelde BD-perceel.
Pootaardappelen, uien en winterpeen zijn een keer beregend (peen vanwege inregenen
insekticide).
Geïntegreerd Bedrijfssysteem
Ookditjaarzijnaardappelenensuikerbieten bemest metkippedrijfmest;echter nuvlakvoor
dezaaibedbereiding inplaatsvanoverdevorst.Hetbleekorganisatorischeenprobleemom
de loonwerker juist op het optimale tijdstip te krijgen: niet te vroeg in verband met
bewerkbaarheid vandegrondenniettelaatinverband metzosnel mogelijk kunnenzaaien
respectievelijk poten.
Ook moest worden uitgezocht hoe de gemaakte sporen door de drijfmestverspreider het
beste konden worden hersteld.Uiteindelijk werd gekozen voor ophalen metvastetandcultivator enverkruimelen resp.egaliseren met rotorkopeg. Indien men streeft naar maximaal
rendement van de stikstof in de drijfmest door zo min mogelijk ammoniak en nitraat te
verliezen, moet mendit soort complicaties voor lief nemen.
De nieuwe rijenspuit (6 m) en trilschoffelmachine (3 m) hebben goed voldaan bij de
onkruidbestrijding inde bietenteelt; aanvullend konworden volstaan met een na-opkomst
rijenbehandeling met herbicide.
Als vervanger van de vooropkomstbehandeling met herbicide in de uien was de nieuwe

103

onkruidbrander helaas net niet op tijd klaar. Hierdoor waren weer extra chemische behandelingen en handuren nodig.
Inde winterpeen kon de brander wel (en met succes) worden ingezet; een herbicide was
verder niet meernodig.
Dewintertarwe stond in het begin uiterst hol met ongeveer 40 in plaats van200 pl./m2. De
oorzaken waren late zaai en een te grof zaaibed vanwege de reeds ingevallen vorst. Het
onderdrukkend vermogen van het gewas op de onkruiden was hierdoor slecht, zodat een
bespuiting metherbicide nodigwas.Demooiezomerheeftuiteindelijktochnogvoor goede
opbrengsten gezorgd.
Zowel poot- als consumptie-aardappelen zijntwee keer beregend,omdat de groei ernstig
werdvertraagd door het samenvallenvante laatpoten metdroogte. Desondanks warende
opbrengsten zeer bevredigend.
Het wortelvliegsignaleringssysteem (met behulp van plakvallen) blijkt nog onvoldoende
ontwikkeld,aangezienookditjaardewortelsonaanvaardbaarwarenaangetast(ca15%).Dit
leverdeproblemenopbijdeverkoop.Eenextramoeilijkheidhierbijisdatvoorhet insekticide
een langeveiligheidstermijngeldt (3maanden),zodat bijeeneventuelevlucht indietermijn
een bestrijding niet meer mogelijk is. In 1987 wordt geen risico meer genomen en zal
zaaizaadontsmettingworden gevolgd door rijenbespuiting (eindjuli).
Loofbranden(inplaatsvandoodspuiten!)vandepootaardappelen metdeonkruidbranderna
het looftrekken was ditjaar afdoende. Erwaren echter twijfels ofdit ook zouzijngeweest in
eennatter jaar.
Deuienwildenweinschurenvolgens deEngelsemethode(netalsophetGA-bedrijf),maar
een regenbui en vervolgens een te verre afrijping hebben dit verhinderd. De kwantiteit en
kwaliteit leken uitstekend, totdat de uien in december getarreerd werden: 35,9%tarra in
verband metkoprotwaarvan7,1%niet leesbaar.OpGAlagdit percentageop20,2resp.2,1
en op het BD-bedrijf "slechts" op ongeveer 10%. De oorzaak van deze verschillen is niet
duidelijk. Wellicht heeft ook het toeval, met name het weer rond de oogst, een zekere rol
gespeeld.
Biologisch-dynamisch Bedrijfssysteem
Zowelaardappelen,kool,bietenenuienzijntweekeerberegend.Enerzijdsomdatbijdroogte
de sterk van N-mineralisatie afhankelijke groei op dit bedrijf eerder stagneert en anderzijds
omdat de aanzienlijk hogere produktprijzen een beregening eerder rendabel maken. De
opbrengsten waren danook zeer hoog invergelijking met anderejaren.
De consumptie-aardappelen konden helemaal uitgroeien doordat er geen phytophthoraaantasting is opgetreden. Daarnaast lijkt ook hier de drijfmestgift vlak voor de zaaibedbereiding (gelijk als op Gl)een succes. Ditzalworden voortgezet.
Anders dan op Gl, is hier bij de uien na-opkomst (lengte ongeveer 4 cm) nog wel de
onkruidbrander ingezet, aangezien ergeen andere oplossing was. Deuienplantjes bleken
het merendeels goed te hebben overleefd;wel met een achterstand van 1 à2weken.
Dit jaar was er nauwelijks aantasting van de bietenkever, waardoor de voederbieten niet
hoefdenteworden overgezaaid.Mede door de beregening endemooiezomer resulteerde
dit ineentopopbrengst van 100ton/ha met 17%ds!
Voordeonkruidbestrijding inui,peenenwitlofmoestookditseizoenweerenkelemalenhulp
worden ingeroepen vanvakantiewerkers viade Machinering.
Extraproblemenhierbijleverdendeerwtenop.Dezestondenophetsterk onkruidgevoelige
perceel langs detocht (zandig metveel melde).
Gebleken is dat een zeer vroege inzet van de wiedeg nodig is (in kiemstadium van het
onkruid!),wilervaneeneffectieveonkruidbestrijding nogsprakezijn.Beslotenisomin1987
weer terugte keren naar het schoffelsysteem door middel vaneen rijafstandvan42cm.
Bijdeveehouderij isbegonnenmetdeinvoeringvanHF-bloedbijdestierkeuze,metalsdoel
de melkproduktie te verhogen. Omdat dit via de natuurlijke weg een aantal jaren duurt, is
besloten op beperkte schaal passend fokmateriaal aan te kopen o.a. in de vorm van
kalfvaarzen.
Daarnaast is overgegaan tot aankoop van krachtvoer dat voor 50%van b.d. herkomst is.
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Daarbij blijven we binnen detoegestane aankoop van 15%gangbaar voer.
Eenextraaanleidinghiertoevormdedelagegrasproduktie.Ditvanwegeenerzijdsdedroogte
en anderzijds doordat de klaver uit de weiden verdwenen is,waarschijnlijk door drijfmest
uitrijdenoverdevorst.Hetgevolgwasdattijdens hetweideseizoen hetveesteeds tevroeg
in een nieuw perceel moest worden ingeschaard (overbeweiding) en dat er daarnaast
onvoldoende ruwvoervoor dewinter konworden gewonnen.Deproduktie vangrasland en
vollegrondsgroenten kanverderwordenverbeterd door aanschaf vaneen slanghaspel met
sproeiers, zodat tijdig beregening mogelijk is indien zich een droogteperiode voordoet.
Verderisbesloteninhetnajaardepermanentestandweideomteploegenendesteeds hoog
produktieve maaiweide twee-jaars temaken.
Algemeen
Quamachineszijnaangeschaft eenheftruck metlaadbak,eentrilschoffelbalk, een rijenspuit
(6m),eensporenwoeler, eenkuilvoersnijder, eenweegplateauvoorhetveeeneenstortbak
met grondzeefinrichting. De onkruidbrander heeft ondertussen zijn definitieve vorm gekregen. De verwachting is dat hij zowel op het BD- als Gl-bedrijf als onkruidbestrijder en
loofdoder effectief kanworden ingezet,zowelvlakvelds als overruggen.
Daarnaast isdeaanpassingenmoderniseringvandepootaardappelbewaarplaats voltooid.
Erzijn alvergevorderde plannen om een kapschuur te bouwen op het BD-bedrijf voor de
opslagvanonderanderestroenhooi,omhetjongvee ineenapartpotstalletje indekoeiestal
onderte brengen enomde oude grupstal op het middelste bedrijf teslopen.
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Proefbedrijf Borgerswold
Gestimuleerddoordegunstigeresultaten meteengeïntegreerde aanpakophet proefbedrijf
OBS te Nagele, is begin 1986 op gezamenlijk initiatief van de Stichting Interprovinciaal
onderzoek inGroningen -Drenteenhet PAGVeengelijksoortig onderzoeksproject gestart,
voorlopigvoor6jaar. Meteenstart-subsidievande provinciale besturen konde benodigde
accommodatie worden verkregen voor een bedrijf van 35 ha, in pacht bij de gemeente
Veendam.
Doel van het project is de ontwikkeling en toetsing van een geïntegreerd akkerbouwbedrijfssysteem ten behoeve van het Veenkoloniale gebied. Met een dergelijke bedrijfsbenadering wordt meer evenwicht nagestreefd tussen inkomen c.q. werkgelegenheid en
milieu, natuur en landschap, op voorwaarde dat de eerste twee op zijn minst blijven
gehandhaafd. Ditdient vooral teworden gerealiseerd door maximaleterugdringing vanhet
gebruik van (kunst)meststoffen en bestrijdingsmiddelen door middel van hogere inzetvan
kennis c.q. alternatieve methoden en technieken. Eventuele opbrengstdervingen dienen
financieel teworden gecompenseerd door kostenbesparingen.Vaneendergelijk systeem
wordt niet enkel verwacht dat het landbouw vanuit het oogpunt van natuur en milieu
maatschappelijk meer aanvaardbaar maakt, maar dat het vanwege zijn grotere efficiëntie
technisch eneconomisch ook beteretoekomstkansen biedt.
Voorhetwelslagenvaneengeïntegreerdbedrijfssysteemisextensiveringvandeaardappelteeltfrequentie een eerstevereiste. Om economische redenen kan deze (voorlopig) echter
nietverder worden verruimd dan1:4.
Om tevens aan de noodzaak van gewasdiversificatie tegemoet te komen, dienen naast
suikerbietenenwintertarweook(nog)niettotoverschottenaanleidinggevendeteeltenzoals
erwten,veldbonen,graszaad,maïs,koolzaadenvlasinhetbouwplantewordenopgenomen.
Een achtjarige vruchtwisseling, waarin tweemaal aardappelen en zes andere gewassen,
voldoet het best aanbovengenoemde eisen.
Voorhetonderzoek isvoortdurendevergelijkingmetdegangbare benadering onontbeerlijk.
Daarbijishetnietvoldoende tewerken metregionale kengetallen inzake bodemvruchtbaarheid,ziekten,plagen,onkruiden,kostenenbaten,enz.Eriseentegroteverscheidenheid in
de regio in bodemgesteldheid, omvang en opzet van de bedrijven, vakmanschap, etc.
Daarom is het noodzakelijk op het proefbedrijf ook eengangbare bedrijfsvoering tevolgen,
zowelmetdebovengenoemde ruimevruchtwisseling alsmethetbekende 1 op2bouwplan.
Menmoet immers goed onderscheid kunnen makentussen de invloed vanverruiming van
devruchtwisseling ende geïntegreerde teeltbenadering.
Het proefbedrijf dient dus drie bedrijfssystemen teomvatten:
A. 8-jarige rotatie met 25% aardappelen volgens geïntegreerde bedrijfsvoering (geïntegreerd of Gl);
B. 8-jarige rotatie met 25%aardappelen volgens gangbare bedrijfsvoering (gangbaar 2of
GA2;
C. 4-jarige rotatie met 50%aardappelen volgens gangbare bedrijfsvoering (gangbaar 1of
GA,. Deze is indeVeenkoloniën het meest gebruikelijk: aardappelen-diversen (granen,
erwten) -aardappelen-suikerbieten.
Uitgangspunten 8-jarige rotatie met 1:4aardappelen
1. Preventieaardappelcysteaaltje
Zowel in de gangbare als de geïntegreerde versie wordt preventie betracht door een
tweemaal zo ruimeteeltfrequentie vande aardappelen als gebruikelijk endoor deteeltvan
resistente rassen.Daarnaastwordt inhetgangbaresysteemdegrondiedere4jaarontsmet.
In het geïntegreerde systeem is dit niet toegestaan, om ecologische (bodemleven !) en
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milieuhygiënische redenen,enook vanwege dehoge kosten.Welwordt ergrote aandacht
besteed aanbestrijdingvanaardappelopslag.Naastuiterstzorgvuldig rooienenniet kerend
degrondbewerken nadeaardappelteelt,wordteenvolggewasgeteelddatgoede mogelijkheden biedt voor mechanische en pleksgewijs chemische bestrijding van het opslag.
Gewassen als bieten, maïs en veldbonen lijken in dit opzicht geschikt. Met name op het
geïntegreerde bedrijfdientveelaandachttewordenbesteedaanlokkingvandeaaltjesuitde
cysten in het voorjaar door opslag uit kriel of zaad,gevolgd door een bestrijding van het
opslag juistvóór nieuwe cysten worden gevormd.
2.Preventienoordelijk wortelknobbelaaltje
Ditaaltjekomtalgemeenvoorinhetgebiedenisinvolgordevanvatbaarheidschadelijkvoor
witlof,peen,erwten,bietenenaardappelen.Koolsoortenen(veld)bonenzijnmindergevoelig.
Gramineeën zijn ongevoelig en geen waardplant voor dit aaltje. Erwten, peen, witlof en
aardappelenzijnuitstekendewaardplantenenkunnentoteenenormevermeerderingvanhet
aaltje aanleiding geven. Bij bieten vermenigvuldigt het aaltje zich matig en bij koolsoorten
slechtsweinig.
Vooreengoede preventie ishetnoodzakelijk datinminstens3vande8jarengrasofgraan
wordt verbouwd. Bovendien is het zaak goede en slechte, respectievelijk gevoelige en
ongevoeligewaardplantenaftewisselen.Eenbouwplanmet1/4 aardappelen,1/4 bietenen
kool of bonen, 3/8 gramineeën en 1/8 erwten lijkt aan deze voorwaarden voldoende te
beantwoorden.
3. Invloed op de fysische en eisen aanchemische bodemvruchtbaarheid vande diverse
gewassen
Het hoofdgewas aardappelen stelt hoge eisen aande bodem.Tarween graszaad stellen
nietalleenlagereeisen,maarverbeterenzelfsdestructuur endechemievandebodemdoor
inbrengvanorganische stof ennaleveringvanstikstof uitgroenbemester engraszaadstoppel. Dezetwee gewassen vormen daarom een idealevoorvrucht voor aardappelen. Omdat
graszaad meestal tijdig moet worden ingezaaid,dient devoorvrucht liefst vroeg hetveld te
ruimen. Vlas, koolzaad en erwt zijn de enige van de voor opname in het bouwplan in
aanmerkingkomendegewassendieaandezeeisvoldoen.Vandezedrie iserwt momenteel
economisch het meest aantrekkelijk. Omdat dit gewas geen moeilijk te bestrijden opslag
geeftenbovendienstikstofindegrondachterlaat,isheteenidealevoorvruchtvoorgraszaad.
Devolgende rotatie lijktaanbovengenoemde eisen het beste tevoldoen:
1. wintertarwe
2. aardappel
3.maïs
4. erwt
5.graszaad
6.aardappel
7.veldboon
8. suikerbiet.
Tezijner tijd kunnen desgewenst andere gewassen inde rotatie worden opgenomen.
Gewasschadedoorwinderosieinhetvoorjaar kanzichopalIepercelenmetzomergewassen
voordoen,metnameindienhetdrogeenhumusarmegrondbetreft.Omdattevoorkomenkan
men een groenbemester zaaien of de grond ruw bewerken in de voorafgaande herfst.
Mogelijk kanhetachterwege latenvanvóór-opkomst respectievelijk vollevelds na-opkomst
bestrijdingen van onkruid ook bijdragen aan het tegengaan van winderosie. In het geïntegreerde systeem is drijfmest uitrijden tegen winderosie uit den boze, vanwege de uit
milieu-oogpunt hinderlijke (stank) en schadelijke (zure regen) vervluchtiging van o.a.
ammoniak.
Meer details over opzet en resultaten van het onderzoek (zie tabel 41)worden gegeven in
afzonderlijke jaarverslagen,vanaf 1988verkrijgbaar bij het PAGV.
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Tabel41. Globale uitwerking vandevoornaamste systeemvariabelen.
Gangbaar 1
4-jarig :aard.-tarweaard.-bieten

Gangbaar 2
i-janc

Geïntegreerd
8-jarig

aard. teeltfrequentie

1 :2

1 :4

bestrijding aardappelcysteaaltjes

1 :2 grondontsmetting
afwisselen biotype A- met
biotypen ABCD-resistente
rassen, om verdere resistentiedoorbraak te
voorkomen. Na aardappelen
voor de winter geen kerende grondbewerking
(dus enkel cultivateren
vóór inzaai wintertarwe)

1 :4 grondontsmetting,
rassenkeuze primair op
basis van potentiële
opbrengst, minimaal biotype A-resistentie, bij
optreden van valplekken op betreffende velden afwisselen met
ABC(D)-resistente rassen

gèèn grondontsmetting,
rassen zo resistent en
tolerant mogelijk; wel
afwisselen
Na aardappelen 3 jaar
geen kerende grondbewerking*.
Absolute opstagbestrijding

organische bemesting
(ingevolge het
(Meststoffenbesluit
maximaal tw.v.
125 kg P 2 0 5 /ha/jaar)

vaste kippemest
vöör en eventueel
runderdrijfmest nâ het
zaaien van de bieten
(tegen stuiven). Vaste
kippemest in het najaar
vóór de aardappelteelt
met voorvrucht suikerbiet

vaste kippemest vóór en
eventueel runderdrijfmest nâ het zaaien van
de bieten, vaste kippemest vóór de zaai van
maïs resp. over de
tarwestoppel

kippedrijfmest vöör alle
hakvruchten in het voorjaar -f- runderdrijfmest in
de stoppel van tarwe,
graszaad en erwt

groenbemesting

bietekoppen + blad
rogge na grondontsmetting
tarwestro

zie systeem 1, tevens
stro van-veldbonen
en graszaadzode
gele mosterd na veldbonen

zie systeem 2, tevens
gele mosterd na tarwe

Ca en Koptimaal op
basis van grondonderzoek
en gewasbehoefte, N naar
ervaring

zie systeem 1

aanvullend N en K op
basis van grondonderzoek
en gewasbehoefte

onkruidbestrijding
- mechanisch
-chemisch

bestrijding ziekten
en plagen
-resistente rassen

grondbewerking, tractie
en mechanisatie

r

zie systeem 1
beperkt
overwegend

zoveel mogelijk
beperkt, o.a. m.b.v.
onkruidbestrijkers en rijenspuit

zie systeem 1
voor zover ook hoogproduktief

voorkeur voor zo breed
mogelijke resistentie

economisch optimaal,
nadruk op preventie

intensieve observatie van
de gewassen en gebruik
van bestrijdingsdrempels
(geleide bestrijding)

economisch optimaal

zie systeem 1

ook veel aandacht voor
energiebesparing en behoud van een goede bodemstructuur, voorkeur voor
niet kerende grondbewerking

Motieven:winderosiebestrijding m.b.v.gewas-engroenbemestersresten, bevordering vlotte
mineralisatie,bestrijding aardappelopslag,bevordering parasiteringenpredatievanonkruidzaden en(cyste)aaltjes (in de bovenste 10 cm van de bouwvoor is de biologische activiteit
namelijkverreweg hethoogst).Bovendienspaartcultivereninnajaarenvoorjaarto.v.ploegen
inhetvoorjaarenergieenarbeidenleidthettotminderuitdrogingvandegrondinhetvoorjaar.
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Onderzoek inderegio Noord-Holland
Praktijkonderzoek akkerbouw
Het praktijkonderzoek voor de akkerbouw wordt in Noord-Holland uitgevoerd door de
proefboerderij prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf.
Ontwikkelingen in de akkerbouw
Er is in de provincie Noord-Holland ongeveer 40.000 ha akkerbouw. Ongeveer 80%van het
totaal areaal akkerbouwgewassen wordt op een 1000-tal akkerbouwbedrijven geteeld. Op
tuinbouw- en gecombineerde bedrijven isdit resp.8,2 en 7,8%. Akkerbouw op veehouderijbedrijven is hoofdzakelijk beperkt tot snijmaïs en de teelt van aardappelen door landruil.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de akkerbouwbedrijven is 33 ha.
De belangrijkste akkerbouwgewassen in Noord-Holland staan vermeld in tabel 42.
Tabel4 2 . Overzicht van de belangrijkste akkerbouwgewassen in Noord-Holland.
gewas
granen
aardappelen
suikerbieten
graszaad
zaaiuien
droge peulvruchten
snijmaïs
Lucerne

oppervlakte in ha
12.858
12.580 waarvan 6.163 ha pootaardappelen
8.790
2.651
1.460
1.328
944
429

In de bouwplannen tussen de gebieden in Noord-Holland komen nogal verschillen voor,
zoals blijkt uit tabel 43. De verschillen in de bouwplannen worden veroorzaakt door
grondsoort en bedrijfsstructuur.
Tabel43. Aantal bedrijven met een bepaald bouwplan in verschillende gebieden in NoordHolland in 1986.
gewas
granen
pootaardappelen
consumptie-aardappelen
suikerbieten
graszaad
peulvruchten
overige

middenTexel Amsteldi ep Wieringer- Haarlfsmmermeer
polders
meer
en nocrd-Holland
34
5
20
23
5
4
9

23
22
1
17
10
11
16

20
28
4
23
6
2
17

24
16
9
26
4
2
19

41

-

21
24
5
2
7

Knelpunten en belangrijke onderzoeksactiveiten
De akkerbouw in Noord-Holland spitst zich steeds meer toe op de teelt van aardappelen,
suikerbieten en granen. Dit leidt tot nauwere bouwplannen waarbij een goede organischestofvoorziening een vereiste is voor de handhaving van de bodemvruchtbaarheid van de
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grond.Ineenonderzoeksproject wordenopdeprof.dr.J.M.vanBemmelenhoevegegevens
verzameld over het effect van zes verschillende soorten organische bemestingen op de
vruchtbaarheid enstructuur vandegrond enop deopbrengst enkwaliteit vande geoogste
Produkten.
Bijdeteeltvanpootaardappelenzijndegezondheidendekg-opbrengst indeverhandelbare
sorteringenvangroot belang.Inhetregionaleonderzoek zalhetaccent indekomendejaren
liggen op het beïnvloeden van de sortering van grofgroeiende pootaardappelrassen. De
mogelijkheden omdoor pootgoedvoorbehandeling, door hettoepassenvan groeiregulatoren en door plantafstanden de sortering te beïnvloeden zullen worden onderzocht. Door
veranderende markt-enprijsontwikkelingen isdebelangstellingvooranderegewassendan
degrote drie(aardappelen,suikerbieten enwintertarwe) toegenomen.Metde toegenomen
belangstellingvoorgraszaad,vlas,erwtenenbrouwgerst ontstond ookdenoodzaak omhet
onderzoek indezegewassenteintensiveren.Naastonderzoek ophetterreinvan bemesting
en ziektebestrijding neemt het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van het geoogste
produkt een belangrijke plaatsin.
Indatkaderisgestartmethetonderzoekvanzaaiuien.Gezochtwordtnaarde mogelijkheden
omdeteeltmethodenengroei-omstandighedenzoopelkaaraftestemmendateenkwalitatief
goed produktgeoogst kanworden.Ophetkalibemestingsproefveldvandeproefboerderij is
getrachtverschillendekaliniveaustecreëren.OndanksvrijhogekaligiftenishetK-gehaltevan
de grond niet in overeenstemming met de gegeven hoeveelheden kali voor de diverse
bemestingsniveaus.Hetonderzoeknaarkali-opnamedoorhetgewasennaaruitspoelingzal
in 1987worden geïntensiveerd.
Doorstromingvan onderzoeksresultaten
Deresultatenvanhetonderzoekwordenjaarlijksgepubliceerdinhetjaarverslag"Landbouwkundig Onderzoek inde IJsselmeerpolders en Noord-Holland".
Voordat de gegevens worden gepubliceerd, worden ze ter beschikking gesteld aan en
besprokenmetdeakkerbouwmedewerkersvanCAT-Lelystad.Opdezewijzewordtgetracht
de eventueel uit de proefresultaten voortvloeiende voorlichtingsboodschap uniform te
formuleren.
Effect vanorganische stof opdeproduktievan akkerbouwgewassen
Bij het huidige intensieve grondgebruik moet veel aandacht worden besteed aan de
instandhouding van de bodemvruchtbaarheid. Het op peil houden van de hoeveelheid
organische stof is hiervan een belangrijk onderdeel.
Ineenonderzoeksproject wordengegevensverzameldoverheteffectvanzesverschillende
soortenorganischestofopdevruchtbaarheidenstructuurvandegrondenopdeopbrengst
en kwaliteit vandegeoogste Produkten.
Eenoverzicht vande onderzochte objecten isvermeld intabel44.
Tabel44. Doseringen enjaarvan aanleg vande bemestingsobjecten.
object
kunstmest
stalmest
groenbemesting
huisvuilcompost (procédé)
Van Maanen
stro
wisselbouw 1 '
rioolafvalwaterzuiveringsslib1'
1
2

toegepaste hoeveelheden
40 ton 2 '
waar mogelijk

1933
1937
1937

40 ton 2 '
inwerken na een strogewas
2 jaar grasland, 8 jaar bouwland
50m2 2>

1948
1950
1955
1979

'wisselbouw enrioolslibzijn indezesamenvatting buiten beschouwing gelaten
' steeds gegeven inde herfstvoor een rooivrucht
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jaar van aanleg

Jaarlijksworden involgordevanvruchtopvolging aardappelen,wintertarwe,suikerbietenen
wintertarwe oferwtengeteeld.Jaarlijksworden opeen helftvanhet proefveld inhet voorjaar
vijf stikstoftrappen aangelegd omdeoptimale stikstofbemesting vast testellen.
Er is een duidelijk positieve invloed van de organische bemestingen op de gehalten aan
organische stof in de grond. Deze invloed is het sterkst bij de objecten huisvuilcompost,
stalmest engroenbemesting.
Eenduidelijke invloedvandeorganische bemestingen opdebewerkbaarheidvandegrond
inhetvoorjaar isnietaangetoond.Deaanvankelijkestructuurverschillenvandegrondtussen
deverschillende organische bemestingenverdwenen geleidelijk. Indelaatstejarengingen
een meer intensieve berijding en grondbewerking het gunstige effect van organischestofvoorziening overheersen. Een regelmatige organische-stof-bemesting gaf een hogere
opbrengst daneenoptimale kunstmestbemesting alleen.Deopbrengstverhoging trad niet
alleenopinhetjaarnadatdeorganische bemestingwastoegediend,maarook indedaarop
volgendejaren.
Aardappelen reagerenvanallegewassen hetmeest positief opeen organische bemesting;
bijdezelfdeoptimale stikstofgiftwordteenhogereopbrengst bereikt.Suikerbieten reageren
eveneens positiefopeenorganische-stofbemesting;naeenorganische-stofbemestingkan
op deobjecten stalmest engroenbemesting de stikstofbemesting wordenverlaagd.
Overde proefperiode 1952-1985warendeopbrengstverhogingen bijeenoptimale stikstofbemesting door het regelmatig toedienen van organische stof bij stalmest 11%, bij groenbemesting 8%,bijhuisvuilcompost enstro elk7%.

Praktijkonderzoek vollegrondsgroenteteelt
Het praktijkonderzoek van de vollegrondsgroenteteelt wordt in Noord-Holland uitgevoerd
door de Proeftuin Zwaagdijk. Deze in 1986 gestichte Proeftuin is een voortzetting van de
activiteiten van de Proeftuinen voor de Bloembollenteelt en de Vollegrondsgroenteteelt te
Wieringerwerf ende Glasproeftuin te Beemster.
Deproeftuin,gelegenoploopafstandvandeveilingWFO,bestaatuiteenbedrijfsgebouwmet
een oppervlakte van 1300 m2, een kassencomplex van 1500 m2 en ruim 12 ha land voor
proefnemingen in de vollegrond. Deze grond heeft een humusgehalte van 6à7% en een
percentage afslibbare delen van 25 tot 35%. Door goed water (niet te veel chloor) is
beregening mogelijk. Inhet bedrijfsgebouw bevinden zichwitlofcellen en bewaarcellen.
Hetonderzoek richtzichopdevolgendegewassen:sluitkool,bloemkool,witlof,winterpeen,
diverse bladgewassen eneenaantal kleinere gewassen zoals broccoli, ijsbergsla, roodlof,
knolvenkel (zievoor eenoverzicht het hoofdstuk Coördinatie Onderzoek).
Het onderzoek met bladgewassen wordt uitgevoerd inde regio Heemskerk.
Ontwikkelingen inde vollegrondsgroenteteelt
Er is in de provincie Noord-Holland ongeveer 6800 ha vollegrondsgroenten (exclusief
zaaiuien,1985).Circa2100bedrijvenhoudenzichhiermeebezig.Deteeltisgeconcentreerd
in drie gebieden, te weten: West-Friesland-Oost, met als belangrijk produkt bloemkool
(provinciaalareaalca1500ha);Langedijk metalsbelangrijk produkt bewaarkool (provinciaal
areaalca 1700ha);en Kennemerland,met als belangrijke produkt sla,spinazie, prei.
Deaanvoercijfersvangroentenvandeveilingen inNoord-Holland staanvermeld intabel45.
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Tabel45. Deaanvoer(x1000ton)van groenten van deveilingen in Noord-Holland.
gemiddelde van dejaren:
1975/1976
1984/1985
kasgroenten
vollegrondsgroenten :
- stapelgroenten
- bladgroenten
-overige groenten
totaal vollegrondsgroenten

5

7

215

223

groenten totaal

220

230

158
17
40

161
16
45

Uit de gegevens vantabel45 blijkt dat de produktie inzijntotaliteit enigszins stabiel is.Tot
1975/1976liet metnamede bloemkool eenpositieveontwikkelingzien.Dezeisdaarnawat
opgelijk peilgebleven,terwijl dewitlof sterk opgekomen is.Ook enkele kleinere gewassen
zijn inopkomst zoals broccoli,ijsbergsla enaardbei.
Knelpunten enbelangrijke onderzoekactiviteiten
Doorde intensieveteeltvanenkelegroentegewassen (bloemkool inOost-West-Friesland;
bewaarkool in Langedijk) blijft gewasbeschermingsonderzoek een hoge prioriteit houden,
naast de introductie van nieuweteeltmethoden enhettesten van nieuwe rassen.
Geziendemarktsituatie(verdringingdoorlageproduktprijzen)isvoordittypegewassenook
onderzoek vanbelang datgericht isopverlagingvanproduktiekosten pereenheid produkt
enop kwaliteitsbehoud en-bevordering.
Mettoenemende belangstelling voor gewassen alswitlof enenkele kleinere gewassen die
het sortiment - gelukkig - verbreden, ontstaat de noodzaak het teeltonderzoek te intensiveren.
Doorstroming onderzoekresultaten
Elk onderzoek heeft pas waarde als het dààr komt waar het voor bestemd is, namelijk de
ondernemer inde tuinbouw. Dit goed te organiseren is een belangrijke taak van zowel de
onderzoekende instanties alsvanhetbedrijfsleven.
Totinde80-erjarenwerdenalleonderzoekresultaten jaarlijksinéénverslaggebundeld.Om
nategaanhoedeervaringen hiermeewaren,werd in1983eenenquêtegehoudenonderde
begunstigers vande Proeftuin.Daaruit bleek datditjaarverslag ergselectief werdgelezen.
Doorgaans lasmenalleendegedeeltenoverdeeigenteelten.Ditwasaanleidingomin1984
overtegaantoteengewasgerichtevormvanverslaggeving inzesverschillendegebundelde
verslagen,teweten:
—fijne groentegewassen;
—sluitkool;
—kroten,winterpeen en uien;
— bloemkool,broccoli;
—witlof;
—aardbeien.
Deverspreidinggeschiedtgericht,opbasisvaneenadressenbestanddatopgebouwd isvia
ingestuurde bestelkaarten. Voor het verslag 1985 leidde dit tot de volgende oplage en
verschijningsdata:
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verschijningsdatum oplage
mei
557
juni
450
augustus
550
juli
450
september
450
november
310

fijne groentegewassen
sluitkool
kroten,winterpeen,uien
bloemkool, broccoli
witlof
aardbeien

Daarnaastvindendeonderzoekresultaten hunweg naarde praktijk door opendagenop de
proeftuin, lezingen, artikelen en andere voorlichtingsactiviteiten van medewerkers van
Proeftuin en Consulentschap(pen).
Enkele belangrijke onderzoekresultaten
InvloedN-giftenbijde teeltvanwittebewaarkool.
Vanwittebewaarkoolwordtaltijdgezegddatdebewaarkwaliteitafneemtbijeentoenemende
stikstofbemesting. Dit geldt niet alleen voor rand, maar ook voor varkensvlekken (zware
ingezonken vlekken op de kool). De laatste jaren heeft er bij witte koolsoorten een grote
omschakeling plaatsgevonden van selecties naar hybriden. De hybride rassen zijn veel
uniformer, waardoor de produktie per ha en de kwaliteit is toegenomen. Naar aanleiding
hiervan is gestart met onderzoek naar de bemestingsbehoefte aan stikstof bij witte bewaarkool.Vanaf1983iseronderzoekverrichtopdeproeftuinteWieringerwerf enin1986ook
op de proeftuin teZwaagdijk. Inhet laatstejaar is naast het ras Bison ook het ras Bartolo in
het onderzoek opgenomen. Bovendien zijn de N-giften verhoogd tot 550 kg Nper ha.De
resultaten hiervanzijnvermeld intabel46.
Tabel46.Opbrengst van witte kool op + 1 november over de jaren 1983 t/m 1986 bij verschillende N-giften.
N-gift

opbrengst in tonnen per ha

in kg N
per ha

200
200 + 50
200 + 100
250
250 + 50
250 + 100
300
300 + 50
350
350 + 50
400
400 + 50
450
500
550

Wieringerwerf (Bison)
1983

85
89
85
86

89

-

1984

1985

Zwaagdijk 1986
Bison

Bartolo

78

62

131

126

-

-

-

-

88
84
88
88
85
90

-

76
81

83
88
87
92
94
98

-

137

134

-

-

138
138
134
135
137
137
135

138
137
136
141
136
137
134

Deuitslagenvanhetgrondonderzoekvoor,tijdensennadeteeltin1986zijnnogniethelemaal
beschikbaar. Vandaar dat in tabel 47 de resultaten van het grondonderzoek van het
onderzoek in 1985zijnweergegeven.
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Tabel47.Grondonderzoek bijwitte kool in 1 985 bijverschillende N-giften(Wieringerwerf).
bemesti ng
in kg N
per ha

voorraad N in de grond in kg
per ha (0-90 cm)
22 maart
15 november
71
71
71
71
71

200
250
300
350
400

" opname" N door gewas
in kg per ha

19
15
17
25
34

252
306
354
396
437

Produkten die te veel stikstof ontvangen, zijn minder bewaarbaar. Dit betekent dat door
toenamevandeN-gifthetdrogestof-gehalte indekoolafneemt.Dekoolvanalleonderzoekjaren is bewaard ineenkoelcel bij eentemperatuur van0-1°C.
Uitdezeresultaten blijktdatdehoogtevandeN-gift(tot450kgNperha)geennadeligeffect
heeftopdebewaarverliezen.Debewaarverliezenaanindroging,rotenbladafvalblijkenbijalle
N-giften gelijk te zijn. Ook de kwaliteit van het produkt na de bewaring is bij alle N-giften
gelijkwaardig.Alleeneengedeeldegiftvan50of100kgN perha,toegepast beginjuli,lijktwat
kwaliteitsverlies tegeven.
De N-bemesting bijwitte bewaarkool vraagt omeen aanpassing van het huidige advies.In
1985namdeopbrengst nogtoe bijeengiftvan450kgNperha,ongeacht devoorraad inde
grond.Hetgoedegroeijaarin1986geeftbijeengiftvan300tot350kgN perhaaleenoptimale
produktie.
Invloedplantdata opopbrengst enkwaliteit bijwitte bewaarkool als nateelt
Als nateelt, navroege consumptie-aardappelen, bloembollen enz.,worden de gewassen
groenesavooie kool, bloemkool,andijvie,enz.gebruikt.Vanuitde praktijk komenervragen
over de mogelijkheden van een witte kool die bovendien nog te bewaren is. Hiervoor is
uitgegaanvantweewitte bewaarkoolrassen,teweten Bison en Marathon.Uitgegaan isvan
een kluitplant die op 6,19 en30juni en 14en23juli is geplant.
Geplant is op een plantafstand van 75x50 cm (26.700 pi. per ha). Naast een oogst op het
normale tijdstip (31 oktober) heeft er nog een oogst in december plaatsgevonden. De
resultaten van beide oogsten zijnvermeld intabel48.
Naastdeopbrengst is hetvanbelangdatdekool goed gevuld iseneengoedevorm heeft.
Deresultaten vandeze gegevens zijnvermeld intabel49.
Tabel48.Witte kool: nateelt; rassen en plantdata 1986.
Plantdata

Bison
6 juni 2 '
19 juni
30 juni
14 juli
23 juli
Marathon
6 juni
19 juni
30 juni
14 juli
23 juli
1

Percentage van het aantal
veilbaar
niet veilbaar 1 '
31-10
4-12
31-10 4-12

opbrengst
tonnen per ha
31-10 4-12

gemiddeld koolgewicht
(kg)
4-12
31-10

120
103
77
52
30

4,59
3,80
2,58
1,60

125
107
78
43
23

4,59
3,86
2,80
1,45

96
100
97
96
0

94
99
98
99
98

4
0
3
4
100

6
1
2
1
2

118
101
67
41

98
95
98
96
0

99
95
96
98
99

2
5
2
4
100

1
5
4
2
1

121
98
73
17

-

-

' nietveilbaarzijn niettoegekomen plantenenopen plaatsen
2
' op6juni is het ras Bartolo i.p.v.Bison geplant
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-

-

4,78
3,88
2,93
1,99
1,16
4,74
4,23
3,04
1,63
0,89

Tabel4 9 . Witte kool : nateelt ; rassen en plantdata 1 986.
Plantdata

Bison
6 juni1*
19 juni
30 juni
14 juli
23 juli
Marathon
6 juni
19 juni
30 juni
14 juli
23 juli

pitlengte

verhoudini3 Pit

gewaswaarnemingen 2 )

in cm

t.o.v. kool >(100

vorm kool

11,8
11,6
12,8
13,7
11,3

57
59
66
72
67

8,0
8,0
7,0
6,0
3,7

7,7
7,3
5,7
4,0
2,3

7,0
7,0
5,0
3,3
2,3

13,1
13,8
13,5
13,1
10,1

61
63
65
67
61

8,0
7,7
5,7
3,7
3,3

7,7
6,3
4,7
3,0
3,0

7,0
6,0
4,3
3,0
3,0

vulling
kool

inwendige
structuur

1

) 6 juni is het ras Bartolo i.p.v. Bison geplant
) gewaswaarnemingen :hoe hoger hetcijferdeste beter isdevorm,devulling ende inwendige
structuur (oogst: 4 december)

2

De opbrengst neemt naeen planting van rond 20juni (de langste dag) sterk af. Dit geldt voor
beide rassen. De kolenvan de laatste planting (23juli)zijn op31 oktober niet geoogst, omdat
zete klein maarvooralte licht zijn.Het blijkt aldatde kolen van plantdatum 14juli ondanks een
gemiddeld koolgewicht van 1,5 kg, naar verhouding met de omvang, niet of onvoldoende
gevuld zijn. In de maand november is de opbrengst nog toegenomen. Dit is vooral bij de
plantingen in juli het geval.
Uit de gegevens van tabel 49 komt duidelijk naar voren dat de pitlengte toeneemt naarmate
later wordt geplant. Dit is bij het ras Bison wat duidelijker dan bij Marathon. Hierdoor is de
verhouding pitlengte t.o.v. de koolhoogte bijzonder hoog. De vorm van de kool neemt
duidelijk af bij een latere planting. Dit geldt nog meer voor de vulling. Het gaat hier vooral om
de vulling om de pit. Deze is op een planting van 30 juni al nauwelijks voldoende meer.
De inwendige structuur hangt samen met devulling en de pitlengte.Ondanks de40tot50 ton
kool die behaald is door te planten rond 15juli, blijken de kolen qua inwendige kwaliteit zeer
slecht te zijn. Het is raadzamer om te spreken over hoekige ballonnen dan van kolen.
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Wijnands,F.G.
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Buitenlandsereizen
Aarts,H.F.M.,W.A. Dekkers,A.L.Smit enC.L.M,deVisser
op 12en 13februari 1986naar Belgiëvoor het bijwonen van het URB-congres.
Aarts,H.F.M,enP.M. Spoorenberg
van 11t/m 14maart 1986naar Duitsland voor het bijwonen van EWRS-congres.
Aarts,H.F.M.,A.E.Brands,W.A.Dekkers,K.HindriksenC.L.M,deVisser
van6t/m 8oktober 1986naarBornvoor deelname aanhetCongres Automatiseringvanhet
Gesellschaft für Informationsverarbeitung inder Landwirtschaft.
Alblas,J.J.
van12augustustot20augustus1986naarHamburg(West-Duitsland)voordeelnameaanhet
Congres International Society of Soil Science.
Biesheuvel,A.
van 18t/m 20maart 1986naar België en Noord-Frankrijk als begeleider vaneen studiereis
voorontwikkelingen indewitlofteelt(vooralkwaliteitsproblemen enontwikkelingen rondhet
voorkomen van"bruine pit").
Booij, R.
van25t/m 28februari 1986 naar Engeland voor bezoek en lezing Cauliflower-conference.
Overleg met betrekking tot gezamenlijk onderzoek, bezoek E.H.J.(Kirton).
Darwinkel,A.
van10tot 12december 1986inWest-Duitslandvooruitwisselingvankennisoverdeteelten
afzetvan kwaliteitstarwe.
Ester,A.,G.J.H.Grubben,Th.Huiskamp
van 2 t/m 4 juli 1986 in Duitsland om meer inzicht te verkrijgen in de nieuwe zaadtechnologische ontwikkelingen envruchtwisseling bij groentegewassen.
Grubben,G.J.H.
van26meitot 6juni 1986inTanzaniaten behoevevanhet project HortiTengeru.
Jonkers,J.J.
van27t/m 30oktober 1986naarStuttgart als Nederlands expertvoorde EG-workshop over
geïntegreerde onkruidbestrijding bij groentegewassen.
Kanters,F.M.L.
van3t/m 6maart 1986naarEngeland voor een studiereis inverband metde rabarberteelt.
Kanters,F.M.L.
van 23 t/m 25 april 1986 naar Duitsland voor informatie over ontwikkelingen in de Duitse
tuinbouw (foliebedekking,onderzoek enafzet).
Kruistum,G.van
van 14t/m 16april 1986 naar Frankrijk voor discussie met college-onderzoekers over de
thema's:fysiologie, metabolisme envoeding vanwitlofwortel en-krop.
Kruistum,G.van
van 9tot 22 augustus 1986 naar het 22e Internationale Tuinbouw Congres in USA, DavisCalifornië.
Loon,CD.van
tweedaags bezoek aanAlgerije op 14en 15april 1986.
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Loon, CD.van
van3t/m 7mei 1986 naar Denemarken voor het bijwonen van Council Meeting European
Association for PotatoResearch.
Loon,CD.van
van 18 t/m 22 augustus 1986 naar Noord-lerland voor deelname aan Agronomy Section
Meetingvande EuropeanAssociationfor PotatoResearch.
Loon, CD.van
op 13 en 14 november naar jaarcongres van de DLG-Arbeitsgemeinschaft für Kartoffelzüchtung und Pflanzguterzeugung in Würzburg voor een inleiding over de fysiologische
leeftijd vandeaardappelknol.
Lumkes,L.M.
op 19maart 1986naar België voor deelname aan de studiedag Moderne Spuittechnieken
(Universiteit Leuven).
Meijer,W.J.M.,S.Vreeke ening.J.K. Ridder
van 4 t/m 6 juni 1986 in Kiel ten behoeve van uitwisseling van ideeën betreffende koolzaadonderzoek.
Neuvel,J.J.
van 24 tot 28 augustus 1986 in Frankrijk. Het doel van de reis was het verzamelen van
informatie over groentezaadteelt en zaadbehandelingstechnieken met name coating/pillering.
Schepers,A.
op uitnodiging van Agrico Emmeloord van 28 t/m 31 juli 1986 excursie naar TsjechoSlowakije.
Schoneveld,J.A.
van 16tot 19september inWest-Duitsland. Bezoek aanhet ESNA Congres,enhet houden
vantwee inleidingen. Bezoek aande Universität, Fachgruppe Gartenbau.
Spoorenberg,P.
op3en4juni1986naarBraunschweig,BRD,vooreenstudiebijeenkomst vanonkruidonderzoekers vanhet CABO envan het BBA Forschungsinstitut aldaar.
Titulaer, H.H.H.
van 9 t/m 10 juni 1986 naar West-Duitsland voor oriëntatie betreffende KNS-systeem in
verbandmetdetoenemende belangstellingtenaanzienvanN-sneltestenindevollegrondsgroenteteelt.
Titulaer, H.H.H.
van24tot29augustus 1986inReims(Frankrijk)voor hetvaststellenvanNPK-balansenvoor
diverse gewassen, in verband met een hoger meststoffenrendement en een verlaagde
suikerbelasting.
Titulaer, H.H.H.
van 15t/m 27oktober 1986naarChinavoor het bijwonen vaneenseminar, het houdenvan
eenvoordracht(someaspects ofthefertilizationofvegetables) envooreenoriënteringover
degroenteteelt inChina.Dezereispasteinhetkadervandeuitdragingenhetverruimenvan
de kennis vandegroenteteelt inhetalgemeen en inontwikkelingslanden inhet bijzonder.
Vereijken,P.H.
van 23 t/m 26 mei 1986 naar Frankrijk voor de laatste vergadering als voorzitter van
lOBC-studiegroep naar geïntegreerde bedrijfssystemen. Doel is het oprichten van een
internationale werkgroep.
Wijk,CA.Ph.van
op 10 en 11 september in België en Franrkijk om kennis te nemen van nieuwe teelten,
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verpakkings- en presentatievormen bij groenten op groothandelsmarkten, veiligingen en
Proefstations in België en Frankrijk.
Wijnands,F.G.
van17t/m 27november 1986inEngeland inBrighton,waardeCrop Protection Conference
werd gehouden. Lezing gehouden over geïntegreerde tarweteelt. Studiereis naar Long
Ashton(lezing).
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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 1982 ; ir. I.van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart
1982
ƒ 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 het gewas suikerbieten ; C. Mulder, augustus 1 982
MO,5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen ;
ing. Th. Huiskamp, september 1982
ƒ 10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs ; ir. C.A.A.A. Maenhout et a l ,
januari 1983
ƒ 10,7. Epipré-evaluatieverslag1982 ;ing.H.Drenthen ir.K.Reinink,december 1982
f 10,8. Onderzoek naar verschillen in o p b r e n g s t e n kwaliteitvan consumptie-aardappelen in het zuidwesten van Nederland ; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983
ƒ 1 0,9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas ; ing. L M . Lumkes,
ing. I. Ovaa (Stiboka) en ing. H. Preuter, april 1983
ƒ 1 0,1 0. Epipré-instructieboekje 1 983 ; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1 983
ƒ10,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir.
C D . van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas), augustus

1983
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de 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
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine
bonen ; G.J. Bom, september 1983
1 5. Epipré-evaluatieverslag 1 983 ; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1 984 . . . .
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J.
Boer, januari 1984
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten
op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
19. Biologie enecologie van kleefkruid(Galium aparine). Ir.W.G.M,vanden Brand,april

1984

ƒ10,f 10,f10,ƒ 10,**
ƒ 10,-

ƒ 10,-

20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed.
Ing. J.Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984
ƒ10,2 1 . Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984
ƒ10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 19781982. Ing. J. Alblas, april 1984
ƒ10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir.J. Prummel (IB) en dr. ir.J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
f 10,24. Oogstplanning van bloemkool in " de Streek ". Ir. R. Booij, oktober 1984
ƒ10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin" Noord-Limburg ". Ing. D.van
der Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984
ƒ10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van
Altena. Ing. J. Alblas, november 1 984
ƒ10,27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985
ƒ10,29. Epipré -evaluatieverslag 1 984. Ir. K. Reinink, februari 1 985
**
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Heino (zandgrond) 1972 - 1 9 8 2 . Ir. J.J.
Schröder, maart 1 985
ƒ10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengsten kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging ; Maarheeze
1974 - 1 9 8 4 . Ir. J.J. Schröder, maart 1985
ƒ10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Lelystad 1976 - 1 9 8 0 . Ir.J.J. Schröder,
maart 1985
ƒ10,-

33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het
akkerbouwbedri|f. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april
1985
35. Biologie en ecologie vanzwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,van den
Brand, maart 1 985
36. Epipré 1 985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1 985
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. 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 1 985
41. 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 vandiepe grondbewerking inde akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt, juli 1985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir.C.L.M,de Visser, augustus 1985
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**
ƒ10,00
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44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M, de Visser, augustus 1 985
ƒ 20—
45. Chemische onkruidbestrijding inde teelt van wortelen. Ir.C.L.M,de Visser, september
1985
ƒ 1 0—
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1 985
ƒ10—
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand, december 1 985
ƒ10—
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1 985. Ing. H.P. Versluis, december 1 985
ƒ10—
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen, december 1 985
ƒ 1 0—
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
ƒ 1 0—
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986
ƒ 1 0—
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den
Brand, juli 1986
ƒ 1 0—
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee
samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand,
oktober 1986
ƒ 1 0—
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
ƒ 1 0—
55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
**
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemden roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1 986
ƒ 1 0—
57. Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten. Ing. J.A. Schoneveld, november
1986
ƒ1058. Verslag inventarisatie graanziekten. Ing. J.M. van den Hoek, november 1 986 . . .
ƒ 1 0—
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir.A. Darwinkel, november
1986
ƒ1060. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ 1 0—
6 1 . Toedienen van drijfmest in maïs. Ir, J.J. Schröder, februari 1 987
ƒ 1 0—
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in
rotaties met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600
(1982 t/m 1985). Ing. H. Preuter, februari 1987
ƒ 1 0—
63. De invloed van teeltmaatregelen bijwinterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S. Vreeke, maart 1987
ƒ 1 0—
** Uitverkocht
Abonnement PAGV-verslagen
Door ƒ100,-over te maken (bij voorkeur voor 1februari) op postgiro 2249700 t.n.v. PAGV Lelystad,
onder vermelding van "Abonnement PAGV-verslagen", ontvangt ualleverslagen die in het lopende
jaar verschijnen. U hoeft dan geen enkele informatie te missen.
Losseexemplaren zijnteverkrijgen door heterachtervermelde bedragop bovengenoemde postgiro
over te maken onder vermelding van verslag nr...

