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Woordvooraf
Hetjaar 1992werdvoor deakkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt een jaar vol zorgen.
De prijsvorming van een aantal belangrijke
Produkten kwam onder zware druk. Ook de
inkomensvorming en de perspectieven voor
continuïteit van de bedrijven veroorzaakten
veel zorgen. Voorts werden politieke besluiten genomen die grote gevolgen zullen hebben voor het aanzien en de mogelijkheden
vandesectoren. Bovendien zijnop hetnationale en internationale vlak ontwikkelingen
gaandedie bedreigend overkomen.
Nieuwe ontwikkelingen scheppen echter ook
nieuwe kansen en uitdagingen. De ondernemers in de sectoren alsmede in de periferie,
staan voor de taak hierin een weg te vinden
die perspectief biedt. Ook het praktijkonderzoek als één van de sectoren in de periferie
wordt geconfronteerd met de bestaande zorgen. Toch magjuistvan het sectoronderzoek
verwacht worden dat er met visie op de toekomst, gewerkt wordt aan het haalbaar maken van de kansen. Vanuit het PAGV wordt
getracht deze uitdaging in goed overleg met
vaktechnische- en bestuurlijke organisaties
gestaltetegeven.
Inditjaarverslag wordt in kort bestek aangegeven welke activiteiten binnen de onderzoeksprogramma's in het praktijkonderzoek
ontplooidzijn.Voor eenuitgebreidere rapportage van de resultaten verwijzen wij naar de
uitgaven van het PAGV, die zowel via een
abonnement als losverkrijgbaar zijn.
In 1992 werd besloten om de verspreiding
van de resultaten nog beter toe te snijden op
de specifieke wensen van de doelgroepen.
Ingaande 1993 is er naast de vaste abonnementssystemen eenzogenaamd bestelabonnement ingevoerd.Wij hopen dat door deintroductievandeze nieuwe abonnementsvorm
hetdirecte bereikvan belanghebbenden verderzalwordenverbeterd.
De aanzetten in eerdere jaren om te komen
tot organisatorische wijzigingen met het doel
de efficiency van het praktijkonderzoek te

verhogen, kregen in 1992 een vervolg. Het
rapport 'Praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond;
mogelijkhedenvoor krachtenbundeling'vormde de basis voor de bestuurlijke discussie.
Vanwege de complexiteit van de materie en
de noodzaak om tot een weloverwogen meningsvorming te komen, kon de besluitvorming nog nietwordenafgerond.
In de sector vollegrondsgroenteteelt werd
door het Landbouwschap besloten tot landelijke financiering van het praktijkonderzoek
op PAGV en ROC's. Ook in de akkerbouwsector werd een begin gemaakt met de discussie hierover. Met het oog op het streven
van de overheid als medefinancier, om tot
sectorale programmafinanciering van het
praktijkonderzoek te komen, is een gezamenlijke landelijke medefinanciering vanuit
hetbedrijfsleven zeer wenselijk.
Naastdesectorale herinrichtingvanhetpraktijkonderzoek werd in 1992 eveneens veel
energie gestoken in de voorbereiding van de
verzelfstandiging van de proefstations. Hoewelzeker nog nietalles duidelijk is,beginnen
decontourenzichtochaftetekenen.
Ten behoeve van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek werd een begin gemaakt
met de aanpassing en uitbreiding van deonderzoekoutillage ophet PAGV.Nadevoltooiing van deze bouwactiviteit zal er een moderne onderzoekfaciliteit ten dienste van de
sectorengerealiseerdzijn,dieberekend isop
detoekomst. Hetfeit dat hetintijden dat middelen schaarser worden toch mogelijk blijkt
om in het praktijkonderzoek te blijven investeren, zowel door het bedrijfsleven als door
de overheid, is een stimulans voor de medewerkers van het PAGV om gemotiveerd te
blijven werken aan een toekomst met perspectief voor de akkerbouw en de groenteteelt indevollegrond.
Dedirecteur PAGV
ir.A.J.Riemens

Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1992 vijf
keer, het Dagelijks Bestuur zes keer. Als belangrijkste punten van bespreking kunnen
wordengenoemd:
- verzelfstandiging;
- krachtenbundeling praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;
- onderzoeksplan 1993;
- samenwerking Louis Bolk Instituut met betrekkingtot debiologische aardappelteelt;
- afzet BD-produkten;
- gevolgen EG-graanbeleid (Mac Sharry)
voor hetbouwplan (braakregeling);
- consequenties stoffenbeleid;
- buitenlandbeleid;
- publikatiebeleid;
- beleidextern gefinancieerde projecten;
- begroting 1993;
- (concept)-jaarrekening1991;
- nieuwbouw PAGV;
- bouwzakenOBS.

sloot,tel.05915-64160;
- H.J. Velthoen, Schuringsedijk 43, 3281
KNNumansdorp,tel.01865-1225.
b. Opvoordrachtvanhet Landbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
- J.A. v.d.Burgt, Berkhoek 2,5427 ESBoekei,tel.04922-1729;
- J. Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL Venhuizen,tel.02284-2677;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32, 2636
AD Schipluiden,tel.01745-15582;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.02288-1212;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum,tel.04767-1907.
c. Opvoordrachtvan het Landbouwschap afkomstig uitde vollegrondsgroentensector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-526524.

Samenstelling bestuur
Mutaties:
- de heer ir. C. Moerman is namens het
Landbouwschap voorgedragen alsvervangervande heer ir. H.J.Schuring;
- de heer drs. M. Elema is namens het
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduktenvoorgedragen alsvervanger van de
heer ir. H.O.G. Boerma.
Het bestuur was per 31 december 1991 als
volgt samengesteld:
a. OpvoordrachtvanhetLandbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
akkerbouw:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76, 6336
TK Hulsberg,tel.04405-1215;
- J. Breebaart, Groetpolderweg 13, 1371
NMWinkel,tel.02244-1328;
- ir. M.A.E. Calon, Sabotagelaan 152, 9727
GTGroningen,tel.050-271218;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG Hal-

d. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uitde akkerbouwsector:
- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg 55,
9687 PENieuw-Beerta,tel.05972-1228;
- ir. C. Moerman, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-451538.
e. Op voordracht van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, afkomstiguitdekringenvanverwerkingenafzet:
- drs. M. Elema, PrinsClausstraat 5,'sGravenzande;
- ir. P. Hijma (Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag), Pruimengaarde 11,
Zoetermeer.
f. Opvoordracht van het Produktschap voor
Groenten en Fruit, afkomstig uit de kringenvanverwerking en afzet:
- A. de Keijzer, Draepkilweg 1, 4251 PK
Werkendam,tel.01835-1253.

g. Ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
- ir. H.A. Gonggrijp:
- ir.C.M.M,vanWinden*.
(Directie Akker- en Tuinbouw, Postbus
20401, 2500 EDDenHaag).
h. Op voordracht van het Landbouwschap
(vertegenwoordiger Stichting Proefbedrijven Flevoland):
- A.H.T. van Meyel, Ankerpad 4, 8311 PC
Espel,tel.05278-1473.

i. Adviserende ledenvan het bestuur:
- F.vanBeerendonk: Bestuurslid NTS,Sectie Vollegondsgroente, Mosselaarweg 7,
5684 NXBest,tel.04998-71932;
- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333, 6709 RZ
Wageningen;
- dr. ir. G. Weststeijn, secretaris Afdeling
Plantaardige Produktie, NRLO sectorkamer2,Postbus407,6700AKWageningen.
* leden Dagelijks Bestuur

Algemene zaken
Huisvesting Lelystad
De tweede fase van de dakvernieuwing van
het kantoorgebouw isgerealiseerd.
Het Ministerie heeft f. 4.500.000,— ten laste
van de Herstructureringsgelden Akkerbouw
beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van
hetCGO.
Dewerkzaamheden bestaan inhoofzaak uit:
- verbouwen bestaande laboratoria en MFgebouw;
- nieuwbouw ten behoeve van laboratoria,
droogstoofruimte, klimaatbeheersing en
uitstalleven;
- nieuwbouw openberging.
Op ± 1 oktober is begonnen met de bouw.
Planningoplevering uiterlijk 1mei 1993.
In verband met de meevallende aanbesteding bij de nieuwbouw van het CGO is er ±
ƒ 500.000,—budgetruimte vrijgekomen.
Dit budget zal onder andere worden besteed
aandevolgendevoorzieningen:

- verbetering afzuiging zaaizaadontsmetting;
- quarantainemaatregelen inkas;
- 6 stuks koelcellen gebouw 4 ombouwen
voor regelingvia computer;
- koppeling makentussen procescomputers;
- condensor plaatsen inentomologie;
- aanschaf van kistenten behoevevanaardappelbewaring;
- uitvlakken van vier aardappelbewaarplaatsen;
- tuinaanleg en uitbreiden zitplaats-terras;
- bestrating rondde bedrijfsgebouwen.
Het Ministerie heeft ƒ 100.000,— beschikbaargesteldvoor deaanlegvande terreinafrasteringvan het PAGV. De werkzaamheden
worden onder beheer van het PAGV uitgevoerd. DefirmaDijkoraadisalsadviseur aangetrokken.
Huisvesting Nagele
Deaanleg van een kavelpad op kavel E97is
in 1992gerealiseerd.

Rond 1oktober werdbegonnen metde nieuwbouw ophet PAGV.
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Enkele dakplaten van de 'oude' veeschuur
zijn voor rekening van de Rijksgebouwendienstvervangen.
Het Ministerie heeft ƒ 45.000,— beschikbaar
gesteld voor de aanleg van een (dwars)kavelpad tussen kavel E97 en kavel E98. De
aanlegwordtonder beheervanhet PAGVuitgevoerd.
Het Ministerie heeft ƒ 115.050,— beschikbaar gesteld voor de aanleg van een spoelplaats op Havenweg 2 en een mestplaat op
de Havenweg. De werkzaamheden zijn in
1992gerealiseerd.
Het Ministerie heeft ƒ 54.040,— beschikbaar
gesteld voor de eerste fase van de aanpassingvandeveeschuur opdeOBS.
Dewerkzaamheden bestaan inhoofdzaak uit:
- isolatiedak;
- aanpassing/vernieuwing verlichting.
Het opvullen en bestraten van de potstal en
de gierkelder alsmede de herinrichting van
melkstal/tanklokaal zijn door de medewerkers van de OBS uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in 1992gerealiseerd.
De volgende bouwkundige voorzieningen
voor het OBS-bedrijf zijn bij het Ministerie
aangevraagd:
- renovatie kavelpad kavelE98;
- tweede fase aanpassing veeschuur (isolatie muren);
- aanpassing mechanische koeling aardappelbewaring;
- aanpassing vande bewaaraccomodatieop
Havenweg2;
- aanpassen enverplaatsen BD-graansilo;
- plaatsen van een nieuwe koelcel voor gereedproduktvan het BD-bedrijf.

de gemeente Alkmaar, het erfpachtsrecht
aan de Staat der Nederlanden in eigendom
overtedragen.
De directie Materiële Zaken heeft, door middel van brieven d.d. 17 mei 1990, 4juli 1991
en 24 juli 1992, de Rijksgebouwendienst
(Dienst der Domeinen) verzocht de nodige
stappen te ondernemen om een overdracht
van de percelen ter grootte van ongeveer
0.74.35 hectare, thans ingebruik bij de Rijks
Middelbare Landbouwschool en ongeveer
0.38.65 hectare,thans ingebruik bijde Rijksdienstvoorde keuringvanVeeenVlees,van
het PAGV naar de Staat der Nederlanden te
bewerkstelligen.
Totopheden heeftdeofficiële notariële overdracht nog niet plaatsgevonden. Met de
Rijksgebouwendienst isovereengekomen de
overdracht met terugwerkende kracht per 1
juli 1992plaatstelatenvinden.
Bij acte van 10 april 1991 is het erfpachtsrecht,sectie Dnr.333gedeeltelijk,ter grootte
van 960 m 2 , overgedragen aan de heer Th.
G. Bakker.
Bij acte van 10 april 1991 is het erfpachtsrecht,sectie D 1510en 1512,ter grootte van
480 m 2 , overgedragen aan de Gemeente
Alkmaar. Dedaaropaanwezige dienstwoning
is voor een bedrag ad ƒ 44.000,— verkocht
aandegemeente Alkmaar.
Indienst
Per 1maart is de heer ing. P.A.C. Koot aangesteld als technisch onderzoeker bij de afdelingTOBvoor deperiodevanvierjarenten
behoevevan Trichodorus-onderzoek.

Huisvesting Alkmaar

Per 1 maart is mevr. T.G. van Galen-van
Beers aangesteld als technisch onderzoeker
bij de afdeling TOB voor de periode van vier
jarentenbehoevevan AM-onderzoek.

Bij acte van 10 april 1991 zijn de erfpachtscanonsvanallepercelen herzienen isdebestemming opnieuw vastgelegd.Ook heeft het
PAGV het recht verkregen van deze percelen, zonder voorafgaande toestemming van

Per 1 maart is mevr.ing. N. van Dijk aangesteld als technisch onderzoeker bij de afdeling TOA voor de periode van anderhalf jaar
ten behoeve van het project nieuwe oliehoudendegewassen.
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Per 1april isde heerA. Boschma aangesteld
indefunctie medewerker proefbedrijf.
Per 1april isde heer G. Scholten aangesteld
indefunctie medewerker proefbedrijf.

Bijdeafdeling Proefbedrijf van het PAGV zijn
onderstaande medewerk(st)ers in tijdelijke
dienstaangesteld:
D. Chattarpal

Per 1mei isde heer ing.J. Smid aangesteld
in de functie bedrijfskundig onderzoeker (Zformatie) bijdeafdelingBS.

M.A.M.van Daele

Per1meiismevr. ir. R.Y. vanderWeide aangesteld in defunctie senior wetenschappelijk
onderzoeker bijdeafdelingTOB.

H.B. Hofman

H.van Haaster

A. Methorst

Per 1juni is de heer ing.J.E. Geersing aangesteld indefunctievantechnisch onderzoekerbijdeafdelingCGO.

H.vander Molen

Per 1 juli is de heer ing. W.C.A. van Geel
aangesteld indefunctie technisch onderzoeker bijdeafdeling TOA.

P.Wijnterp

Per 1 juli isdeheer ir.J.Schering aangesteld
in de functie wetenschappelijk onderzoeker
voor de periode van twee jaren ten behoeve
van het project bodemgezondheid.
Per 1juli is de heer R.J. Bolk aangesteld in
de functie medewerker laboratorium voor de
periodevanvierjaren.
Per 15juli isde heerdr.ir. H.T.A.M. Schepers
aangesteld in de functie wetenschappelijk
onderzoeker bijdeafdelingTOB.
Per 20 juli is mevr. ing. I.P.M. Commandeur
aangesteld als technisch onderzoeker bij de
afdeling CGOvoordeperiodevandriejaren.
Per27juli isde heer ing.E.Brommer aangesteld als technisch onderzoeker voor de periode van vier jaren bij de afdeling TOB ten
behoevevan nematologischonderzoek.
Per 1 september is mevr. R.L. van DulmenSpa aangesteld in de functie medewerkster
tekstverwerking bijdeafdelingAZ.
Per 1 december is de heer ing. C.G.M. Geven aangesteld in de functie bedrijfskundig
onderzoeker bijdeafdelingBS.
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H.J. Wessels

van 10-06-1 992tot
10-12-1992
van 01-01-1 992tot
01-11-1992
van 01-05-1 992tot
01-08-1992
van 15-05-1 992tot
15-11-1992
van 01-05-1 992tot
01-11-1992
van 01-05-1 992tot
22-05-1992
van 01-05-1 992tot
01-11-1992
van 01-05-1 992tot
22-05-1992

Interne verplaatsingen
Per 1 februari ismevr.A.van Bonaangesteld
inde functie medewerkster personeelszaken
bijdeafdelingAZ.
Per 1februari isde heer A.M. Ramaker (vervangingvanwege ouderschapsverlof) aangesteld in de functie medewerker laboratorium
bij de afdeling OO voor de periode van drie
en halfjaar inhet kadervan hetMJP-G.
Per 15februari isde heer H. Middeljans (medewerker Proefbedrijf) geplaatst inde functie
medewerker laboratorium bijdeafdelingOO.
Per 1juni is de heer H. Nijboer (project Bodemgezondheid) geplaatst in de functie wetenschappelijk onderzoeker eveneens bij de
afdelingBS.
Per 1augustus isde heer A.M.Ramaker (tijdelijk MJP-G) aangesteld indefunctie medewerker laboratorium bijdeafdelingOO.
Per 16november ismevr. H.B. Hofman(tijdelijk medewerkster Proefbedrijf) geplaatst in
de functie medewerkster laboratorium bij de
afdeling OO voor de periode van ruim twee
jaren.

Per 16 november is mevr. M.A.M, van Daele
(tijdelijk medewerkster Proefbedrijf) geplaatst
indefunctie medewerkster laboratorium bijde
afdeling0 0 voordeperiodevanruimtweejaren.
Gedetacheerden
Per 1november is de heer ing.O. Hartsema
bij het HPA (CRA) in dienst getreden als
technisch onderzoeker en bij het PAGV gedetacheerd bijdeafdelingCGO.
Per 1januari 1993 is de heer ir. P.C.W. Baltus bij het NGC aangesteld in de functie wetenschappelijk onderzoeker en gedetacheerd
bijhet PAGVafdelingTOB.
Uitdienst
Per 1 januari heeft de heer ing. D.T. Baumann de dienst verlaten ten behoeve van
eenonderzoeksfunctie inZwitserland.

Per 1juni heeft de heer J.P.C. Hartveld de
dienst verlaten ten behoeve van een functie
inhetbedrijfsleven.
Per 1juni heeft de heer ir. H. Hengsdijk de
dienstverlatenvooreenfunctie bijhetCABO.
Per 1augustus heeft de heer ing.C l . Dekker
dedienst verlatenten behoevevaneenfunctie inhetbedrijfsleven.
Per 1januari 1993 heeft mevr. ir. A. Zweep
(NGC)eenfunctieaanvaardbijde PDenderhalve het PAGVverlaten.
Gedetacheerden (uit dienst)
Per 1oktober heeft de heer ing. R.Stekelenburg, gedetacheerde HPA/CRA, de dienst
verlaten ten behoevenvan eenfunctie bij het
bedrijfsleven.
Openstaande vacatures31-12-1992

Per 1januari heeft de heer Th.J.van Hagen
de dienst verlaten vanwege volledig invaliditeitspensioen.
Per 1 januari heeft de heer M.B.C. Vroom de
dienstverlatenvoor eenfunctie bijde NAK.
Per1 januariheeft mevr.W.P.Wittededienst
verlatenvoor eenfunctie in hetbedrijfsleven.
Per 1 januari heeft de heer ir. J.J. Tick de
dienst verlaten om gebruik te maken van de
VUT-regeling.
Per 1 februari heeftdeheering. H.Folkersde
dienst verlaten ten behoeve van een functie
inhetbedrijfsleven.
Per 1 maart heeft de heer S. Vreeke de
dienst verlaten om gebruik te maken van de
VUT-regeling.
Per 1 mei heeft de heer ir. P.N.J. de Moei,
aangesteld ten behoeve van vervanging wegensziekte,dedienstverlatenvooreenfunctiebijhetConsulentschap voor de Landbouw
Noord-Holland.

-medewerker laboratorium
(tijdelijkefunctie afdeling 0 0 )
Financiering
Hettotale bedrijfsverliesvan het PAGV ende
OBSbedroeg in1992circa 17miljoen gulden
(inclusief extern gefinancieerde projecten)
met een globale verdeling over de sectoren
akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond
van 60/40. Het bedrijfsverlies (exclusief extern gefinancieerde projecten) bedroeg circa
8,6 miljoen enwerdalsvolgtgefinancieerd:
- 50%ten lastevan het Ministerie vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij;
- 50%ten laste van het bedrijfsleven (Landbouwschap).
Naast structurele medefinanciering heeft het
PAGVexternefondsenverworvenvoorfinancieringvan projecten optijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten:
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Projectfinancierder
Projectnaam
Aardappelmoeheiden
LN&V(SNL)
wratziekte
LN&V(SNL)
Bodemgezondheid
BSO-vollegrondsgroenteteelt LN&V(SNL)
Cultuur-engebruikswaardeonderzoek
LN&V (SNL)
Gewasbescherming
LN&V (SNL)
Gierstmelde
LN&V (SNL)
Hennep
LN&V (SNL)
Karwij
LN&V (SNL)
Meloïdogyne
LN&V (SNL)
Oliehoudendegewassen
LN&V (SNL)
Paratrichodoresteres
LN&V (SNL)
Rhizomanie
LN&V (SNL)
Ropta(wortelknobbelalen)
LN&V (SNL)
Trichodoriae
LN&V (SNL)
Introductiegeïntegreerde
bedrijfssystemen inde
akkerbouw
LN&V(SNL)
Bemonsteringaardappelmoeheid
LN&V(SNL)
Bemonsteringinnovatiebedrijven
LN&V(SNL)
Perspectievenvoor
mestafzetop kleienzandgronden
LN&V(FOMA)
Ontwikkelingadviessysteem LN&V(FOMA)
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CAMAR-project infomodellen EG-gelden
Oliehoudendegewassen
EG-VOICI
Stikstoffenproject
EG-gelden
Gebiedsgerichteeconomische
NAA
studies
Biologische pootaardappel50% LN&Ven
teelt
50%LBS)
Cultuur-en gebruikswaardePannevis
onderzoek
Zaden
Cultuur-engebruikswaardeonderzoek
NIVAA/CRA7
CRGP/CRO
NV.VAM
GFT-onderzoek
Geschiktheidvan
peulvruchten
NGC
Optimaliseringrogge
NGC
Onkruidbestrijding
graszaadteelt
NGC
Teelttechniek graszaadgewassen
NGC
Uienonderzoek
SNUIF
Bestrijding Phytophthora
bijwitlof
CBT
CBT
Bestrijding Erwiniainwitlof
Floriade
LN&V (VEB)

Onderzoeksondersteuning
Coördinatie Onderzoek
De vorig jaar gestarte discussie rond krachtenbundeling van het (praktijk)onderzoek in
de akkerbouw en de groenteteelt indevollegrond heeft verder vorm gekregen. Op basis
vaneenstudievan het Dagelijks Bestuur van
hetPAGVeneenaanvullende notitievaneen
werkgroep bestaande uit ROC-directeuren
en PAGV-directie, zijn de voorzitters van de
ROC's en het Dagelijks Bestuur van het
PAGVjuistvoordejaarwisseling overeengekomen dat de eerder genoemde werkgroep
van ROC-directeuren enPAGV-directie nader
gaat uitwerken hoe tot een landelijke besturingen programmering van het praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
kan worden gekomen. Het Landbouwschap
is verzocht uit te werken hoe per 1 januari
1994 landelijke financiering in de akkerbouw
kanwordengerealiseerd.Voordevollegrondsgroenteteelt zal landelijke financiering al per
1januari 1993ingaan.
Destudiedagen te Lunteren voor bestuursleden, directeuren,onderzoekers enbedrijfsleiders van ROC's voor de akkerbouw envollegrondsgroenteteelt alsmede voor bedrijfsleidersvanlandelijke proefbedrijven,hebbendit
jaar op 3 en 4 februari plaats gevonden. De
eerste dag stond, na een huishoudelijk gedeelte, in het teken van actuele discussies
rond de landelijke programmering, financiering en besturing van het praktijkonderzoek.
Detweede dag hadalsthema de informatiestromen vanuit het praktijkonderzoek. Vanuit
verschillende invalshoeken ('vrager','aanbieder', overheid, voorlichtingsdeskundige) zijn
de(gewenste) informatiestromen inbeeldgebracht enzijnvisies hieropverwoord.
Behalve op het proefbedrijf van het PAGV,
dat elders in dit jaarverslag uitgebreid aan
bod komt, wordt een belangrijk deel van het
veldonderzoek uitgevoerd op de Regionale

Onderzoek Centra voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Intabel 1zijn enige
gegevens vermeld over de aard en de omvang van het onderzoek op deze ROC's in
1992. Overigens wordt het onderzoek aan
voedergewassen grotendeels ondergebracht
opde ROC'svoor de rundveehouderij.
In verband met de gewenste herstructuring
van het proefbedrijf voor de akkerbouw
Ebelsheerd is in 1992 inde nabijheidvan het
ROC 90 haaangekocht. Tevens is25 havan
de'oude' Ebelsheerdverkocht.
Naeengrondige renovatievondop22meide
heropening van proefboerderij Kooijenburg
plaats. Bij de verbouw zijn kantoor en werkruimte vernieuwd en kwam tevens eenmultifunctionele ontvangstruimte beschikbaar, die
geschikt isvoor lezingen,vergaderingen,cursussen,etc.
Op ROC Westmaas is dit jaar een accomodatie gebouwd voor bewaartechnisch onderzoek aan wortel- en knolgewassen. De officiële opening hiervan vond plaats op 13 november.
Proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat
heeft door aankoop van 10hazijnbedrijfsoppervlakte vergroottot ruim90ha.
Wiskunde
Inaugustus werd een eendaags CPRO-symposium bezocht over meerjarige analyses
van rassengebruikswaarde-proeven en in
september een driedaags symposium over
aspectenvan ruimtelijke variabiliteit indebodemkunde. Ook werd weer deelgenomen
aandeHBO-cursusvoor statistisch-analisten
die jaarlijks door de Groep Landbouwwiskundewordtverzorgd.
Voor PAGV-enROC-onderzoekers werdook
ditjaar weer een achtdaagse cursus Genstat
+Variantie-analyse verzorgd.
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Tabel 1.GegevensenaantallenproevenvandeROC'sakkerbouwenvollegrondsgroenteteelt.
Regio:
ROC:

Oostelijk
Veenzandgebied koloniën

Noord

Kollumerwaard Ebelsheerd Kooyenburg 'tKompas

totaleoppervlaktecultuur87,45
grond inha
oppervlakteakkerbouw inha 86,25
86,25
oppervlakte groenten inha
1,2
oppervlaktebedrijfssystemen'londerzoek inha
aantal proeventotaal
40
aantallandelijke proeven
16
-waarvan rasspenproeven
10
aantal regionale proeven
22
% regionale proevenvan
55
hettotaleaantalproeven
voornaamste gewassen
aardapp.
(geteeldopROC)
s.bieten

60

104,4

52,35

50,05

57,8

102
2,4

31,2
11,05

91,35
22,65

24
18
7
6
25

21
10
3
11
52

0,2

31
17
7
14
45

2,2

40
27
11
13
33
aardapp.
s.bieten
granen
olieh.
gewassen

spruitkool spruitkool
ijssla
winterpeen
broccoli

prei
stamslab.

ui

74
41
19
33
45

Noord-Holland

J.M. van
DeWaag DeKandelaar Zwaagdijk Bemmelenhoeve

50,25

granen
s.bieten
koolzaad
olievlas
karwij

granen
olievlas
cichorei

IJsselmeerpolders

aardapp. (poot)aardapp.
s.bieten
s.bieten
granen
granen
vezelgew.
peen
koolgew. witlof
chicorei
asperge
uien
prei
knolvenkel kl.gew.
rad.rosso
stamslab.

114

15

99,2
94,4

6
2
681>

34
30
341)

50

4,6

30
17
9
13
43

aardapp.
s.bieten
granen

sluitkool
aardapp.
bloemk./broccol i s.bieten
witlof
granen
peen
graszaad
zaaiuien
kl.gewassen
cons.erwtenasperge
zaaiuien
stamslab.

gr.asperge
1

)waarvan 16proeveninhetkadervanhetproject 'Milieuvriendelijke Teelt'

Aan de verwerking van ad-hoc vragen werd
als regel een hogere prioriteit krijgen toegekend dan aan de zeer complexe vraagstukken. Toch werden ook hierbij aanzienlijke
vorderingen gemaakt :
- Bij het vruchtwisselingsonderzoek kon de
statistische verwerking van De Schreef
worden afgerond en werd door de Groep
Landbouwwiskunde een analyse-methode
ontwikkeld voor de maïs-gras vruchtwisselings-proef die vanaf 1987 op ROC-Cranendonck ligt.
- Bij het nematologischonderzoekwerdvanuit de Groep Landbouwwiskunde de Weibull-distribution function aangeleverd, die
het meest geschikt lijkt om de relatie tussen de produktie van het gewas aardappel
en het aantal larven per gram grond bij
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aanvang van de teelt te modelleren. De
vermeerdering van het aantal larven per
gram grondvanwillekeurige nematodenbij
willekeurige waardgewassen lijkt het best
te kunnen worden gemodelleerd met een
inverse polynoommodel.
Bij het stikstofonderzoek kunnen proeven
over meerdere jaren nu worden samengevat met een regressie-analysemodel ontwikkeldophet IBteHaren.
De analyse van gebruikswaardeproeven
met Genstat is een routineklus geworden,
die in principe door elke CGO'er zelf kan
worden uitgevoerd.Ook is het goed mogelijk om de consequenties na te gaan van
hetaantal herhalingen perproef,hetaantal
locaties per proefjaar en hetaantal proefjaren op het onderscheidingsvermogen voor
rasverschillen.

Regio:

Zuid-Holland

Zeeland

N.Brabant

Limburg

Zuidelijke
zandgronden

ZuidLimburg

ROC:

Westmaas

Rusthoeve

Noord-Brabant

Noord-ümburg

Vredepeel

Wijnandsrade

- totaleoppervlaktecultuurgrond inha

68

- oppervlakteakkerbouw inha
- oppervlaktegroente inha
- oppervlakte bedrijfssystemenonderzoek inha
- aantalproeventotaal
- aantallandelijkeproeven
-waarvan rassenproeven
- aantal regionale proeven
- %regionale proevenvan
hettotaleaantal proeven
- voornaamste gewassen
(geteeldopROC)

60,5

82
49
33
33
40
aardappelen
suikerbieten
granen
stamslabonen
conservenerwten
spruitkool
bloemkool
witlof
ijssla
groene asperge

90,67
87,72
2,95

46
34
17
12
26
aardappelen
suikerbieten
granen
graszaad
vlas
cichorei
teunisbloem
erwten

10

4
3,5

45
34
21
11
25
prei
kropsla
ijssla
witlof
groenselderij
peen
kl. gewassen

6
3
58
24
19
34
59
asperge
prei
bladgewassen
peen
spruitkool
broccoli
daikon
radicchio rosso

58,89

49,44

50,67

48,54
0,9

8,22
21,59

21
17
11
4
19
aardappelen
suikerbieten
maïs
granen
schorseneren
waspeen
cons,erwten
stamslabonen

23
11
4
12
52
aardappelen
suikerbieten
maïs
granen
graszaad
cichorei
olievlas
witlof

- Om de resultaten van regressie-analyse
grafisch uit te beelden binnen Genstat
werdeen procedure PLOTgeschreven.

Eind 1992was de bouwfase nagenoeg afgerond. Implementatie van het systeem binnen
het PAGVzal in 1993plaatsvinden.

Informatica
In 1992 is met betrekking tot de automatisering door de sectie Informatica vooral aandachtbesteedaandevolgendeonderwerpen:

Er is lang nagedacht over een andere naam
voor AROC. Pas aan het eind van de bouwfasewerddenieuwe naam EPROSgekozen.
Dit staat voor Een Proef Registratie- en OpslagSysteem.

AROC
In 1991 werden nieuwe technische en functionele specificaties voor het AROC-systeem
neergelegd in een nieuw systeemontwerp.
Door de stuurgroep werd daarop besloten in
1992 een nieuwe versie van AROC te laten
bouwen. Debouw werd uitgevoerd doorspecialisten van de proefstations PFW, PTG en
PAGV.Deprojectleiding berusttebijhetPAGV.

Cursus
Om het gebruik van het grafiek-tekenpakket
SlideWrite-plus breder te introduceren, werd
op de PAGV-locatie voor tien personen een
cursus voor het gebruik van dit pakket georganiseerd. De docente en het cursusmateriaal werd betrokken van het bedrijf
CompuTrain. De benodigde apparatuur was
op het PAGV zelf aanwezig.
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Ondersteuninggebruikers
Zoals elk jaar werd veel tijd besteed aan het
ondersteunen van de computergebruikers.
Dezeondersteuning behelst zowel het geven
van basisinformatie aan nieuwe gebruikers
als wel het oplossen van problemen waar
verder gevorderde gebruikers tegenaan lopen. De problematiek betreft zowel de hardware alsdesoftware.
Veel van de inzet kon worden gerealiseerd
door het nog indeformatie aanwezig zijnvan
de AROC-medewerker. Met het verdwijnen
hiervan zal de intensiteit van de begeleiding
indetoekomst zeker op een lager niveaukomenteliggen.
Aanschaffingen
In 1992 werden de volgende aanschaffingen
gedaan:
16Mb geheugenuitbreiding VAX. Dezeheeft
nu32Mb memory.
8 husky FS/2 veldcomputers. Dit betekent een uitbreiding van het aantal
computersvoor hetdoenvanwaarnemingen in het veld en in het laboratorium.
5 sensoren bodemtemperatuur. Deze
sensoren moeten een aantal verouderde temperatuurvoelers van het
PAGV-meteostationvervangen.
1 laserprinter HPIIIsi.Ditter uitbreiding
van de totale printcapaciteit op het
PAGV.
1 labelprinter postkamer. Deze vervangtdeoude etikettenprinter.
10 muizen voor gebruik van grafische
applicaties op PC's.
4 PC's486.

De OBS te Nagele heeft in groter verband 9
excursie-groepen ontvangen.
PAGV-infodagen
De abonneedag van 12 juni had als thema
'Management van deondernemer'. Naast de
inleidingen van het ochtendgedeelte was er
's middags veel aanschouwelijks te zien op
hetterreinvandeautomatisering.
Er waren in 1992 maar liefst vier gewasmiddagen op het PAGV: granen (3 juli), uien (5
augustus), stamslabonen (11 september) en
witlof (9 oktober). Dergelijke middagen trokkenal gauw een honderdtal specifiek betrokkenen.Ook onderling leverde datzeerlevendigediscussiesop.
Heteindvanhetjaar bleekzeergeschiktvoor
het houden van themadagen. Op 20 novemberkwamophetPAGVhetthema'Gewasbeschermingvollegrondsgroenten; naar nieuwe
wegen in de beheersing van ziekten en plagen' aan de orde. Op 16 december kwamen
op de Flevohof ruim 250 belangstellenden af
op hetthema 'Bedrijfssystemen voor een akkerbouw met toekomst'.
Tentoonstellingen
Opnieuw is doelgericht gekozen voor deelname aan tentoonstellingen met een kleinschaliger opzet, zoals de NTS-gewasdagen
(bloemkool op 16januari te Zwaagdijk; witlof
op28februarite Kampen/IJsselmuiden).Van
8-11september stond het PAGVopde beurs
'Akkerbouw '92' te Emmeloord, ter gelegenheid van 50 jaar Noordoostpolder. In de
maanden november/december is deelgenomen aan een tentoonstelling op ROC-Kollumerwaard methetthema'Bemesting'.

Publiciteit, redactie en informatie
Bezoekers
Ookditjaar mocht het PAGVweervele keren
als gastheer optreden voor bezoekers, zowel
ad hoc met onderzoekers als tussenpersoon
als gepland met sectie PRI als organisator.
Hetaantalvan laatstgenoemd type excursies
lag dit jaar op 25. De verhouding binnenlandse/buitenlandse groepen was ongeveer
fifty/fifty. Scholen en cursussen namen de
helftvanalleexcursiesin.
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Schriftelijke kennisoverdracht
Eén van de middelen om kennis over te dragennaardepraktijk ishetvakbladartikel.Van
deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Intotaal zijn er zo'n 180artikelen geschreven.
Indeserie 'gele boekjes' zijner27 PAGV-uitgaven verschenen, goed gespreid over de
zeven pakket-abonnementen.

De ervaringen van de PAGV-abonnnees met de PAGV-uitgaven kregen de
aandacht bij een in 1992 gehouden onderzoek; veel reacties konden worden
verwerkt.

Begin 1992 is onder alle PAGV-abonnees
onderzoek gedaan naar hun ervaringen met
de PAGV-uitgaven. De resultaten van ditonderzoek zijn opgetekend in een verslag,
waarvan een samenvatting is toegezonden
aanalleabonnees.
Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV- bibliotheek nam in 1992 af in vergelijking met
1991. Het totale aantal uitleningen bedroeg
824 in 1992 en 910 in 1991. Deze daling
werd met name veroorzaakt door de afname
van het aantal externe uitleningen : 130 in
1991 en 78 in 1992. Het interbibliothecaire
leenverkeer (aanvragenvoor literatuur bijandere bibliotheken) nam toe van 931 in 1991
tot986in1992.
Hetaantal kopie-aanvragen vanandere bibliotheken bijhet PAGVdaaldevan 158in1991
naar 97 in 1992.Van de aanvragen kon75%
gehonoreerdworden.
Sindsjanuari 1992kunnenophet PAGV buitenlandse bibliografische gegevensbestan-

denviadehost DIMDIgeraadpleegdworden.
In1992isvandeze mogelijkheid 12maalgebruik gemaakt.
Laboratorium
Onderzoek
In 1992zijn inhet laboratorium weer velebepalingenverricht zoals hetvaststellenvanhet
drogestofgehalte van diverse gewassen, het
tellen, meten en wegen van verschillende
plantonderdelen,hetbeoordelenvandekwaliteit van verschillende rassen stamslabonen
en korrelmaïs en het bepalen van de chipsgeschiktheid en frites-geschiktheid van verschillende aardappelrassen. Daarnaast werd
aandacht besteed aan fytopathologisch onderzoek bij peen, aardappel en witlof. Aan
het Rhizomanie-onderzoek en het nematologisch onderzoek isergveeltijdbesteed.
Beheer
In 1992 is daadwerkelijk begonnen met de
uitbreiding van het laboratorium in verband
met de overkomst van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek. Ookwerdendeno19
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dige aanschaffingen gedaan, zoals een centrifuge,eenkoelbroedstoof, bakkentenbehoeve van de droogstoven, koelers ten behoeve
van het nematologisch onderzoek en een
biohazard. Door toename van specifiek onderzoek moest er steeds meer apparatuur
worden ontworpen,gemaakt of aangepast.

InzetpotproefvoorAM-onderzoek.

20

Kwaliteitsverbetering
Akkerbouw
In de akkerbouw stelt elk gewas verschillende eisen op basis van bestemmmingen
van de produkten (uitgangsmateriaal, consumptie al of niet na verwerking, industriële
grondstof, veevoer en dergelijke). Het onderzoek isdan ooksterk gewasgericht; het gaat
daarbij niet alleen om beïnvloeding via rassenkeuze en teeltmaatregelen maar ook via
de handling van het produkt. Het onderzoek
is ingedeeld in een viertal clusters van samenhangende projecten. Daarnaast wordt
het kwaliteitsaspect in meer algemene zin
gevolgd inhetonderzoek naar beperkingvan
de inzet van gewasbeschermingsmiddelen,
beperking van nutriëntenemissie en geïntegreerdeteeltwijzen.
Optimalisering van teelt en bewaring van
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
In 1992 werden bij een aantal AM-rassen
(Aziza, Asterix en Maritiema) aanvullende
gegevens verzameld aangaande het N0 3 gehalte in de knollen. Het onderzoek binnen
dit project heeft daarmee voldoende resultaten opgeleverd en kan worden afgesloten.
Met de verwerking van de gegevens in een
eindrapportage isreedseenbegin gemaakt.
Eenvroegtijdigevoorspellingvandebakkleur
in afhankelijkheid van de bewaarduur werd
voortgezet. Als variabele werd de stikstofbemesting ingebracht om de invloed van de
stikstofrijkdom van de knol op de kwaliteit tijdens de bewaring vast te kunnen stellen.
Voorlopige resultaten hebben laten zien, dat
op perceelsniveau verband bestaat tussen
sommige waarnemingen tijdens hetgroeiseizoen en de latere bakkleur na bewaring. Er
bleek echter geenverbandtebestaantussen
degewaswaarnemingen endebakkleurwan-

neer hetgingomverschillende percelen.Een
onderscheid tussen percelen wat betreft hun
potentiële bakkleur bleekopbasisvandeuitgevoerde gewaswaarnemingen dan ook niet
mogelijk tezijn.
Naaraanleidingvanpraktijkervaringen iseen
start gemaakt metonderzoek naar hetvroegtijdig optreden van een slechte bakkleur tijdensdebewaring.Indenieuwecellenvande
bewaaraccomodatie op ROC De Kandelaar
wordt daartoe ineerst instantie gekeken naar
de invloed van temperatuur en luchtverversing. Er worden C02-metingen uitgevoerd
omdeinvloedvandefrequentievan luchtverversing op de luchtsamenstelling in de bewaarcel vast te kunnen stellen. De celwanden bleken tot nu toe onvoldoende dicht om
de gewenste ophoping van C 0 2 in de bewaarcellen mogelijktemaken.
Ten behoevevaneenvroege leveringvanfabrieksaardappelen voor de zetmeelverwerking werden teeltvervroegende maatregelen
(rasvroegheid, voorkiemen) uitgevoerd. Bij
(te) vroeg oogsten was het suikergehalte in
de knol hoger en dientengevolge de kwaliteit
slechter. Tijdens de bewaring steeg het suikergehalte proportioneel met een hoger begingehalte. In het onderzoek kon geen verband tussen stikstofbemesting en suikergehalteworden geconstateerd.
In 1992 werd het bemestingsonderzoek
voortgezet op de ROC's Vredepeel en De
Kandelaar. Voor de industriële verwerking
van aardappelen op de zuidelijke zandgrondenbleek in1991eenlateberegening deopbrengst te verhogen zonder het (lage) N0 3 gehalte indeknollente beïnvloeden.Van het
overeenkomstig onderzoek in 1992 zijn nog
geen resultaten bekend. Op de mineraliserende gronden van Zuidelijk Flevoland bleek
de optimale stikstofgift duidelijk lager te zijn
dan het landelijk advies. Binnen een breed
bemestingstrajekt kon geen invloed van stik-
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stof op onderwatergewicht en bakkwaliteit
wordenvastgesteld.
Er is grote belangstelling voor het gebruik
van carvon als kiemremmer in poot- enconsumptie-aardappelen. Carvon kan uit karwij
en dille worden gewonnen. Op ROC Westmaas is in samenwerking met ATO-DLO en
Luxanonderzoek gestartomdedoseringvan
carvon te optimaliseren. De frequentie van
toediening en dosering per keer wordt gevarieerd met de bedoeling om met zo weinig
mogelijk carvon eenzogoed mogelijke kiemremming te krijgen. De doseringen die tot nu
toe nodig zijn voor een goede kiemremming
geven geen beïnvloeding van de smaak van
deaardappelen.
Een tweetal projecten over drijfmestaanwending in het voorjaar en kwaliteitsverbetering
dooraanlegvanspuitbanen isafgesloten.De
resultaten zijn verwerkt en verslagen in het
Jaarboek 1991/1992.
Onderzoek naar de gezondheidstoestand
ensorteringvan pootaardappelen
Een beperking van het gebruik van chemische middelen tegen bewaarziekten werd in
1992alsonderzoeksproject insamenwerking
met handelshuizen, Landbouwschap en IKC
gestart. Op circa 120 bedrijven werd onder
andere voor het rooien een Fusarium-toets
uitgevoerd. Weliswaar bleek toen dat de besmettingsgraad laag was, maar bij het inschuren werd daar op de bedrijven nog nauwelijks rekening meegehouden.
Op ROC Kollumerwaard wasduidelijk sprake
van rasverschillen bij dewijze vanpootgoedbewaring. Bij het ras Lutetia leidde bewaring
in de mechanische koeling tot wat meer kiemen en stengels dan bij schuurbewaring.
Plaatsingindeschuurkas indecember gafbij
het ras Agria meer kiemen en stengels dan
plaatsing in oktober. Alleen bij Agria gaf
schuurkasbewaring een hogere opbrengst
danbewaringindemechanische koeling,gevolgd door voorkiemen. Bij het nieuwe systeemvanloofvernietiging,groenrooien enon-
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derdekken,zou als gevolg van veel neerslag
na het groenrooien de rug zodanig in elkaar
kunnen spoelen dat het uiteindelijke rooien
problematisch wordt. Ondanks intensief beregenen is hiervan in een proef niets gebleken. Geconcludeerd is dat voortzetting van
ditonderzoek op het PAGV-bedrijf niet zinvol
is. Het systeem van groenrooien/onderdekken ter beperking van de Rhizoctonia-aantasting heeft aangetoond, dat op knollen die
langer dan tien dagen na het groenrooien in
degrondzitten,eenontoelaatbare aantasting
van lakschurft kan zijn ontstaan. Het gebruik
van pencycuron bij het groenrooien kan de
aantasting beperken.
Op ROC Kollumerwaard is de relatie tussen
de mate van knolbesmetting met Rhizoctonia, een grondbehandeling met pencycuron
en de oogstmethode onderzocht. Het bleek
dat als vanuit de grond geen aantasting verwacht wordt, bij gebruik van ontsmet pootgoed geen grondbehandeling met pencycuron nodig is. Bij 100% licht besmet pootgoed
was twee liter pencycuron voldoende om tot
19 dagen na loofvernietiging de knollen vrijwel vrij van lakschurft te houden; bij 100%
matigtotzwaar besmet pootgoedwas 10liter
moncereenvoldoende omtot 19dagennade
loofvernietiging de knollenvrijwelvrijvan lakschurft te houden. Voorts bleek dat devitaliteit van de lakschurft op knollen tot lange tijd
na het doodspuiten gehandhaafd blijft; na42
dagen was nog meer dan 80% van de lakschurftvitaal. Bijgroenrooien/onderdekken in
combinatie met Verticilliumbiguttatum bleek
de vitaliteit van lakschurft veel sterker te zijn
gedaald (tot30%).
Sinds medio 1992 vindt door middel van externe financiering onderzoek plaats naar de
biologische teejtwijze van pootaardappelen.
Bij enkele biologische telers en op de OBS
wordt ondermeer heteffect van wortelsnijden
en groenrooien/onderdekken alsmede het
toevoegen van Verticilliumbiguttatum op de
ontwikkelingvan Rhizoctonia nagegaan.Ook
deeffectenvan Verticilliumbiguttatumoplakschurft tijdensdebewaring krijgen aandacht.
Naast Rhizoctonia vormt vooral Phytophthora bij BD/EKO-telers een probleem. Wat

Phytophthora betreft zal nagegaan worden
welke invloed de rijsnelheid tijdens het loofbranden heeft op de doding van Phytophthora-sporen.
Verbetering van de kwaliteit en de oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad
en kruiden
Het onderzoek in deze cluster is vooral gericht op de teelt van graszaad. Problemen
met tarwe-opslag hebben ertoe geleid, dat
veel aandacht werd besteed aan tarwevervangende dekvruchten,zoalserwtenenveldbonen.
De onderzoeksresultaten tot nu toe maken
duidelijk dat de onderzochte droog te oogstenpeulvruchten zowelvoorveldbeemdgras
als roodzwenkgras eenminstensevengoede
dekvruchtzijnalswintertarwe. Bijdeteeltvan
veldbeemdgras onder peulvruchten is het
niet meer toegelaten middel TCA niet nodig.
Bij wintertarwe als dekvrucht is er nog geen
goede vervanger voor TCA gevonden om de
tarwe-opslag tebestrijden.
Het opbrengstniveau van het veldbeemdgras
onder peulvruchten was bij een proef die
twee oogstjaren werd geoogst zoveel hoger
dan het veldbeemdgras dat onder wintertarwe was gezaaid, dat de financieel geringere opbrengst van de dekvrucht peulvruchten ruimschoots werd gecompenseerd. Een
nadeel van de teelt van veldbeemdgras onder de dekvrucht peulvruchten is dat het gewaszich inhetvoorjaar moeilijker vestigt dan
indiengelijktijdig metwintertarwe zouworden
gezaaid. Detailonderzoek naar de dichtheid
van de dekvrucht erwten en de zaaitechniek
geeft als voorlopig resultaat, dat hiermee de
zekerheid van een voldoende vestiging van
hetveldbeemdgras aanmerkelijk kan worden
verhoogd.
De ontwikkeling van het graszaadgewas in
het oogstjaar wordt in sterke mate bepaald
door de behandeling van het gewas in de
voorgaande herfst.
Bij de teelt van graszaad op zand- en dal-

grond bleek kort houden van roodzwenkgras
bestemd voor de tweede oogst in de herfst
gunstig. Bij drie keer cirkelmaaien werd een
beterezaadopbrengst verkregen danbijtwee
keer cirkelmaaien alsmede bij één keer
maaien enafvoeren van hetgras.
Op ROC Rusthoeve werd een herfstbehandeling van de graszaadgewassen, bestemd
voor de tweede oogst, uitgevoerd door middel van een beweiding met schapen. Daarbij
vormen de beweidingsperiode endestikstofbemesting onderzoeksvariabelen. Bij roodzwenkgras zal het onderzoek nog enkele jaren worden voortgezet. Bij Engels raaigras
zullen de verkregen resultaten verwerkt en
geëvalueerd worden. Bij veldbeemdgras
bleek toediening van stikstof in de herfst ter
compensatie van de afvoer door schapen
nietzinvol.
Vanwege de lage prijs van graszaadstro
komtvervangenvanafvoeren doorverhakselen in de belangstelling. Op de ROC's Rusthoeve en Van Bemmelenhoeve is gebleken,
dat daartoe bij Engels raaigras goede mogelijkhedenbestaan;welvraagtditextratoedieningvan stikstof.
In Nederland is vrijwel geen teeltkundig onderzoek uitgevoerd bij rietzwenkgras. De
zaadproduktie van dit gewas laat vaak te
wensen over, omdat te weinig halmen wordengevormd.Indeherfstvan 1992zijnproeven aangelegd ter verbetering van de zaadopbrengstvandeze grassoort.
Het onderzoek bij koolzaad, waarin door
maaien en gebruik van groeiregulatoren getracht werd de problemen van een te welige
herfstontwikkeling ongedaan te maken, heeft
geen positieve resultaten opgeleverd. Het
onderzoek wordt afgesloten met een verslag
inhetJaarboek 1992/1993.
Ook het onderzoek bij vezelvlas wordt afgesloten. Gebleken is dat een aantasting van
meeldauw langs chemische weg tegengegaan kan worden; dit resulteerde echter niet
ineen hogere opbrengst.
Inde kruidenteelt is het onderzoek bij Digitalis lanata betreffende stikstofbemesting en
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oogsttijden voortgezet. Er werd op drie tijdstippen geoogst.Vooreengoede droge bladopbrengst bleek ongeveer 200 kg N per ha
nodigte zijn; deling vande gift verhoogdealleen de verse bladopbrengsten. De tweede
oogst (op 23 augustus) gaf de hoogste opbrengst. Integenstellingtotvoorgaandejaren
deed zich in oktober geen duidelijke daling
van hetdigoxinegehalte voor. DoorhetuitblijvenvanSeptoriawerdgeen bestrijdingsproef
uitgevoerd. Omdat Septoria reeds vier jaren
geen serieuze aantasting heeft veroorzaakt,
lijktdebetekenisvandezeschimmel beperkt.
Bij de wortelgewaskruiden maggi, angelica
en valeriaan worden de beste resultaten bereikt bij eengoede plantdichtheid van hetgewas. Veel aandacht wordt besteed aan zaaimethoden met als doel het gewenste aantal
plantenteverkrijgen.Diverse machines (nokkenrad en mini-air-precisiezaai) worden
daarbij vergeleken. Met het onderzoek wordt
ernaar gestreefd een verschuiving te krijgen
van vlakvelds planten naar machinezaai (inclusief precisiezaai) op ruggen. Voorwaarde
is, dat een betrouwbare veldopkomst (een
juist plantenaantal) wordt bereikt; de proefveldervaringen lijken perspectiefvol.
Bijdeteelt van bloemzaadgewassen vormen
onkruiden een groot probleem. Bij een groot
aantal gewassen worden de mogelijkheden
van meerdere middelen beproefd. Met een
aantal, in andere gewassen toegelaten middelenzijngoede ervaringen opgedaan,zodat
met de PD overlegd kan worden over toelating ervan. In het kader van landelijk droogbloemenonderzoek wordt in Limoniumtataricum met doseringen van een aantal middelen gewerkt. Met geschikte middelen zal het
onderzoek worden voortgezet.
Bij bloemzaadgewassen is weinig bekend
over bemesting en schade door ziekten.
Zaaiviolen vragen veel stikstof: in 1991 werd
dehoogsteopbrengst bereikt bij 190kgNper
ha,in1992bij280kgNperha.Hetgroteverschil maakt verder onderzoek nodig. Bij Lavatera kan ernstige aantasting optreden van
Collelotrichum,die met hetzaadovergaat en
zich in het kiemplantstadium sterk uitbreidt
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door buurplanten te infecteren. Wellicht kan
een wijziging van het plantverband infectie
beperken.
Verbetering van de oogstzekerheid en
kwaliteit bij granen, peulvruchten en voedergewassen
Binnen het PAGV wordt geen specifiek onderzoek naar de kwaliteit van granen uitgevoerd.Toch krijgtdekwaliteit (endeoogstzekerheid) binnen het onderzoek de nodige
aandacht, maar meestal in samenhang met
aspecten als teeltwijze en stikstofbemesting.
In dat kader werden vele kwaliteitsgegevens
verzameld van rassen en rassenmengsels,
geteeldvolgenseengeïntegreerdeteeltwijze.
Sinds enkele jaren wordt in Zeeland op beperkte schaal onder specifieke randvoorwaarden tarwe geteeld onder de naam
'Zeeuwse Vlegel'. Belangrijke kenmerken
van de teeltwijze zijn de rassenkeuze en het
achterwege latenvan minerale bemesting en
chemische gewasbescherming na de opkomst van het gewas. Het onderzoek vindt
plaats meteenaantalwinter- enzomertarwerassen. De rassen, met veelal Belgische of
Franse herkomst, worden geselecteerd op
kwaliteitvoordebroodbereiding enopziekteresistentie. Vanwege de beperkte stikstofvoorziening is het eiwitgehalte in de korrel
vaak aan de lage kant; door middel van drijfmesttoediening over het gewas in het voorjaar wordt getracht het eiwitgehalte teverhogen. Afgezien van het krappe eiwitgehalte
gaven de geteelde kwaliteitsrassen een
goede korrelkwaliteit. De opbrengsten liggen
opeen redelijkniveau.
Innavolging van het onderzoek naar de teelt
van brouwgerst buiten het traditionele zuidwestelijke teeltgebied wordt op ROC Ebelsheerd vroeg zaaien gezien als voorwaarde
ombedrijfszeker brouwwaardige gerstteproduceren. Bij inzaai op 21januari, 20 februari
en9aprilbleekdeopbrengst hogeren heteiwitgehalte lager, naarmate vroeger was gezaaid. Bovendien rijptehetgewasvroeger af.
Op de ROC's 't Kompas en Kooyenburg trad

bijrogge geen legering op;ook kwamen nauwelijks ziekten voor. Deeffecten van groeiregulator en ziektebestrijding kwamen niet tot
uitdrukking in de opbrengstverschillen. Dit
geldt ook ten aanzien van het mengen van
rassen. Een intensieve teeltwijze gaf een
meeropbrengst, terwijl een extensieve teeltwijze wat achter bleef in opbrengst. In de
praktijk heeft droogte geleid tot grote opbrengstverschillen; op goede percelen werden opbrengsten van meer dan acht ton per
hectare bereikt.
Bij haver blijft toepassing van een groeiregulator een ongewisse teeltmaatregel. Voorkomen van legering blijft in eerste instantie een
zaak van een goede stikstofvoorziening. Op
stikstofrijke grond (ROC De Kandelaar) is
een éénmalige matige N-gift voldoende, op
stikstofarmegrond(ROC't Kompas) kanstikstof beter gedeeld worden toegediend. Toename van de stikstofgift verlaagt de kwaliteit
door lagerehectolitergewichten.Aandehand
van proefresultaten en literatuurgegevens
wordt momenteel een teelthandleiding voor
haversamengesteld.
Op droge (zand)gronden wordt lucerne door
zijn sterk ontwikkeld wortelstelsel gezien als
een geschikt voedergewas. Opbrengst en
kwaliteit van het produkt hangen samen met
het maairegiem. Uit oogpunt van kwaliteit zal
tijdig (vóór de bloei) gemaaid moeten worden; opbrengst en persistentie komen dan
naar verwachting onder druk te staan. Emissie-arme aanwending van drijfmest onder
droge omstandigheden gaf geen schade aan
het lucernegewas; aanwending op vochtige
grond deed schade ontstaan in de wielsporen. Door een lage onkruidbezetting kon niet
worden vastgesteld of zaaitijdstip, zaaidichtheid en mengsels van lucerne met Alexandrijnse klaver of wintertarwe van belang zijn
voor hetonderdrukken vanonkruiden.
In 1992 werd een start gemaakt met eengezamenlijk project van PAGV, CABO-DLO en
SC-DLO omtrent de teelt van voedergewassen onder suboptimale vochtvoorziening.
Een belangrijke financiële bijdrage wordt
daarbijverkregen vanprovinciale overheden.
Hetveldonderzoek zal in 1993beginnen.

Vollegrondsgroenten
Desectorvollegrondsgroenten kenmerktzich
dooreengroot aantalgewassen.Deveelheid
van de gewassen in combinatie met de gewasspecifieke aspecten en de complexiteit
van het begrip kwaliteit hebbentotgevolg dat
het probleemveld in het onderzoek breed
wordt opgepakt. Er worden hoge eisen aan
de kwaliteitvanvollegrondsgroenten gesteld.
Hetbetreft nietalleen in-enuitwendigekwaliteitseigenschappen. Ook dewijzevanproduceren wordt steeds meer als een kwaliteitskenmerk gezien. In 1991 is in dit verband
door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen het begrip milieubewuste teelt
geïntroduceerd. In 1992 zijn van een vijftal
vollegrondsgroenten gegevens over de inzet
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen geregistreerd. Het PAGV isbijdeopzet hiervan
betrokken. Ook is in 1992 een aanzet gegeventot hetopzettenvan eensysteem vanintegrale ketenzorg (IKZ) met witlof als 'pilotgewas'. Er is door een ad-hoc werkgroep,
waarin ook het PAGV betrokken was, een
projectgeformuleerddatgericht isophetproducerenenverhandelenvaneengoedekwaliteitwitlof, meteenhoogpercentage kwaliteit
I, en een goede houdbaarheid (vier à zeven
dagen), zowel vanuit milieu- als uit gezondheidskundig oogpunt. Bij integrale ketenzorg
staandevolgendevoorwaarden centraal:
- een zekere mate van standaardisatie van
hetprodukt en het produktieproces;
- informatie-uitwisseling tussen de schakels
indeproduktiekolom;
- mogelijkheden om relevante processen en
kwaliteitscriteria objectief tetoetsen binnen
entussendeschakels.
Integrale ketenzorg kenmerkt zich door het
verleggen van de nadruk in de controle van
produktcontrole naar procescontrole. Het is
teverwachten dat dit specifieke onderzoeksvragen zal oproepen, met name naar hetobjectief vaststellen van kwaliteitskenmerken
en het ontwikkelen van kwaliteitsverloopmodellen.
Om de vollegrondsgroenteteelt in zijn totaliteit te kunnen optimaliseren, neemt de vraag
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naar kennis toe.Teeltbeslissingen zullen vakerafgestemd moetenwordenopperceelsniveau en het marktsegment waarvoor wordt
geteeld. De juiste keuze en uitvoering van
teeltmaatregelen wordt daarom steeds belangrijker. Het onderzoeksprogramma op het
PAGVende ROC's iseropgericht om kennis
teverzamelen overeennogverdereoptimalisatievan devollegrondsgroenteteelt. Hetonderzoek wordt aangepakt vanuit een drietal
clusters van min of meer samenhangende
onderzoeksprojecten. Kwaliteitsverbetering
door verbetering van de oogstzekerheid, de
veldopkomst, de bewaarbaarheid en het uitstalleven alsmede een betere planning van
de oogst staan centraal in deze clusters.
Kwaliteitsaspecten samenhangend met gewasbescherming en bemesting worden vanuit hetdesbetreffende speerpunt onderzocht.

gebracht. Decluster is ineenafbouwfase. Er
worden geen nieuwe projecten meer gestart
en bestaande projecten zijn in een afrondingsfase of worden zoals het project opkomstzekerheid kruidenteelt vanaf 1993vanuiteenanderecluster voortgezet.
Indeveldproef van 1992 met Digitalislanata
gaven de beregende objecten van de zaaidiepte/beregeningsproef een significant hoger plantaantal en hogere opbrengst, zowel
vers als droog,dan de niet beregende objecten. Alleen bij de allerdiepste zaai (2,5 cm)
was de opkomst significant slechter dan bij
de ondiepste zaai (0,5 cm). Tussen de zaaidiepten 0,5, 1,0, 1,5 en 2,0 cm konden qua
opkomst, zowel bij wel en niet beregend,
door degrotespreiding geenverschillen worden aangetoond. Ondiepe zaai, tot 1,5 cm,
lijkt hetbeste.

Verbetering veldopkomst
Bijdeteelt van witlofwortels en peen worden
hoge eisen gesteld aan de sortering van de
wortels. Bij witlof worden alleen wortels met
eendiameter van3tot7cmafgenomen ente
fijne of te grove wortels worden als tarra beschouwd. Ook bij peen zijn deelmarkten te
onderscheiden waarbij alleen peen van de
gewenste sorteringwordt afgenomen.
De sortering en uniformiteit van afrijping van
het te oogsten produkt en daarmee dekwaliteit en oogstplanning, worden door de veldopkomst rechtstreeks beïnvloed. Onderzoek
naar maatregelen omdeveldopkomst te verbeteren, zoals ten aanzien van de structuur
van het zaaibed en de zaadkwaliteit, is
daaromvangrote betekenis.
Ookbijdeteeltvankruidenisverbetering van
de veldopkomst van groot belang. Door de
geringe omvang waarin deze gewassen geteeld worden, vordert verbetering van zaadkwaliteit slechts langzaam, terwijl het veelal
zeer fijne zaad erg kwetsbaar isvoor slechte
veldomstandigheden.
In deze cluster zijn drie PAGV-projecten en
vier projectenvan ROC-onderzoekers onder-
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Bij de wortelgewassen (kruiden) werd in het
voorjaar geëxperimenteerd met precisiezaai.
Meteen Mini-air-super werden,met specifiek
uitgekozen zaaischijven, op verschillende
eindafstanden maggi, angelica en valeriaan
verzaaid. De methode biedt perspectief enis
in het najaar als vergelijkend object, bij twee
rijenafstanden,indewortelgewasproef opgenomen.
Hetonderzoek naardeinvloedvanzaaizaadontsmetting (met thiram in twee doseringen)
op develdopkomst van valeriaan en Digitalis
lanatagaf geeneffect tenopzichtevanonbehandeld. In werkgroepverband (NVZP) is in
veldonderzoek aandacht besteedaandemogelijkheid om van witlofzaad een bredere
fractie te gebruiken,zonder toete geven aan
verzaaibaarheid, wortelproduktie, maatsortering en lofproduktie. Perspectieven lijken
hiervoor aanwezig.
Tevens isinveld- en laboratoriumproeven bij
zeven zaadbedrijven en de NAKG, onderzoek gestart naartoetsing van dezaadkwaliteitvan prei.
In1993zal het PAGVookeen coördinerende
rol spelen bij het onderzoek dat door de
zaadbedrijven wordt uitgevoerd.

Optimalisering van de teelttechniek ten
behoeve van de oogstzekerheid, de planning van de oogst en de kwaliteit van de
vollegrondsgroenten
In deze cluster zijn zes PAGV-projecten ondergebracht.
* Gelering is bij doperwten die inglazen potten worden gesteriliseerd een belangrijk
kwaliteitsprobleem. Deze troebele opgiet
wordt reeds snel na verwerking zichtbaar
enneemt inde loopvandetijdtoe. In1992
is voor het vierde achtereenvolgende jaar
een rond- en gekreuktzadig ras geteeld en
bij verschillende rijpheden geoogst. De
doperwten zijn op het ATO-DLO verwerkt.
De mate van gelering is daar spectofotometrisch gemeten en bovendien zijn nog
andere aanvullende chemische analyses
uitgevoerd.Detroebeleopgietwordthoofdzakelijk veroorzaakt door uittredend zetmeel. Naarmate later wordt geoogst, bij
een hoger Tm-getal, isde gelering sterker.
Ook de kwaliteit van het proceswater bijde
verwerking en het verwerkingsprocédé
heeft invloedopdematevangelering.
* Bolrot vormt in ijssla een groot kwaliteitsprobleem. Het is vermoedelijk een secundaire aantasting voorafgegaan door een

aantasting van rand. Rand kan zowel door
glazigheid als door calciumgebrek veroorzaaktworden.
In veldproeven die in 1992 op het PAGV
zijn uitgevoerd, is gebleken dat er grote
rasverschillen in gevoeligheid voor rand
bestaan.Bijgunstigeomstandigheden voor
het optreden van rand kunnen echter ook
de minder gevoelige rassen sterk aangetast worden. Uit literatuuronderzoek blijkt
dat niet de beschikbaarheid van calcium
voor de plant eenprobleem is,maar datde
verdeling van calcium over de verschillende plantedelen kritisch kan zijn. Bij bolvormende gewassen, zoals ijssla, zou calcium vooral naar de sterkverdampende
ombladeren gevoerd worden, waardoor in
de nieuw gevormde bladeren in het hart
van de plant een tijdelijk gebrek aan calcium kan ontstaan. In 1992 is een eerste
proef uitgevoerdomtezien inhoeverreeen
beperkingvandeverdamping,door'snachts
hetgewas natte houden,een bijdrage kan
leveren om randen bolrottebeperken.
Bij witlof is in proeven nagegaan of roodverkleuring door aanpassing van de forceertechniek kan worden teruggedrongen.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat de problemenduidelijker naarvoren komenalsbij

Bolrotinijsslavormteengrootkwaliteitsprobleem.
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hogere temperatuur de kropgroei sneller
verloopt. In 1992 is een aantal proeven uitgevoerd om het PAGV-bemestingsadvies
op basis van het stikstofgehalte van de
wortel te toetsen. Het advies blijkt goed te
voldoen. Wel wordt nogmaals aangetoond
dat ook met een iets andere voedingssamenstelling goede of dezelfde resultaten
geboekt kunnen worden. In samenwerking
met het IMAG is in 1992 een bureaustudie
gestart naar de ontwikkeling van mens- en
milieuvriendelijke treksystemen.
* In het onderzoeksproject oogstverlenging
van asperge zijn na het mislukken van de
aanplant in1991ophet PAGV in1992éénjarige planten in kuubskisten geplant. De
teelt in deze kisten maakt het mogelijk om
de groei onder verschillende gecontroleerdeomstandigheden uittevoeren.Bijde
beddenteelt op proeftuin Noord-Limburg
komt naarvorendatdehoge plantdichtheid
bij deze teeltwijze tot meer problemen leidt
bij de gewasbescherming. In 1993 zullen
van beide proeven de eerste resultatenbeschikbaar komen.
* Het project betreffende het voorkomen van
inkapselen van potgrond bij gebruik van
kluitplanten bij knolselderij is in 1992 met

verslaggeving afgesloten.
* Het project betreffende de oorzaken en de
bestrijding van het 'wit' in spinazie is in
1992metverslaggevingafgesloten.
Verbeteringvandebewaarbaarheid enhet
uitstalleven van vollegrondsgroenten
Indeze cluster wordt door het PAGV aan vijf
projecten gewerkt. Inwitlof wordt onderzocht
hoe door een aangepaste bemesting bij de
wortelteelt de gevoeligheid voor lage temperatuurbederf beperkt kan worden. Bij wortels
afkomstig vanhet pH/kali-proefveldvan ROC
Wijnandsrade was de aantasting door lage
temperatuurbederf van de kroppen bij alle
trappenechterzeergering.Uitonderzoek dat
op het PAGV in Lelystad en op ROCZwaagdijk is uitgevoerd, isnaarvoren gekomen dat
het optreden van lage temperatuurbederf
sterk beïnvloed wordt door de behandeling
van het lof direct nade oogst. Als het lof binnen vier uur nade oogst bij een temperatuur
van 1°C wordt geplaatst, treedt lage temperatuurbederf nagenoeg niet op. Dit zou betekenen dat het terugkoeladvies tot 5°C dat
momenteel op de veilingen wordt gehanteerd, herzien zou kunnen worden. Waarom

Houdbaarheid van rassen iseen belangrijk kwaliteitsaspect.
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door vroegtijdig koelen lage temperatuurbederf wordt voorkomen, kan niet worden verklaard. Het is blijkbaar een andere vorm van
lage temperatuurbederf dan we bij vruchtgewassenkennen.
Inhet seizoen 1991/1992 is een eerste proef
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het
helingsproces van de beschadigingen aan
witlofwortels. De wonden worden met een
kurklaagafgesloten.Dekurkvormingverloopt
langzamer dan bij aardappelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de nieuwe bewaaroutillageop ROCWestmaas enteLelystad.
Bij zaaiuien is in seizoen 1991/1992 de laatste bewaarproef uitgevoerd om te onderzoeken of door toevoeging van een uitvloeier de
werking van maleïnehydrazide (MH) versterkt kanworden. Ditblijkt maartendele het
geval te zijn. De residugegevens van de afgelopen drie jaar van de MH-behandelingen
zijnnog nietbekend.
Het bewaaronderzoek met winterprei is in
een afrondingsfase. Uit dit onderzoek is dui-

delijk naar voren gekomen dat de conditie
van de prei bij inslag grote invloed heeft op
de bewaarbaarheid. Alleen kwalitatief goede
prei zonder oogstbeschadigingen is geschikt
voor bewaring. De invloed van het weer en
de conditie van het gewas bij de oogst op de
houdbaarheid is object van studie geworden
in een ander project met prei. In het voorjaar
van 1992 is op het PAGV in Lelystad winterprei onder verschillende veldcondities geoogst en vervolgens nabewaard. Het betrof
onder andere de vergelijking 's morgens
vroeg oogsten van nog bevroren prei in vergelijking met 's middags oogsten van ontdooide prei. Alle prei werd na bewaring als
kwalitatief onvoldoende gewaardeerd. Het
machinaal oogsten van de prei ging bovendien gepaard met een te hoog tarrapercentage. Ook een vergelijking van oogst onder
droge of natte veldomstandigheden en vervolgens droog of nat schonen leverde geen
grote verschillen op in de kwaliteit na nabewaring. De zavelgrond op het PAGV is zeer
opdrachtig. Vermoed wordt dat de natte veldomstandigheden in 1992 een overheersende
invloedophetoogstresultaat hebbengehad.
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Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
Het PAGV is sedert 1 januari 1991 verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek aan de akkerbouwgewassen,grassenvoorsportveldenen
gazons en de vollegrondsgroentegewassen.
Ditonderzoek gebeurt inopdracht vandebetreffende commissies voor de samenstelling
van de Rassenlijst. Het onderzoek wordt begeleid door diverse commissies voor rassenonderzoek. Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse
belanghebbende organisaties van (semi)
overheid en bedrijfsleven en hebben tot taak
de inhoud en omvang van het onderzoeksprogramma aan te geven en het PAGV-bestuurdaarover teadviseren.Momenteelfunctionerendaartoe devolgende commissies:
- commissie rassenonderzoek aardappelen
(CRA)
- commissie rassenonderzoek granen, handelsgewassen enpeulvruchten (CRGP)
- commissie rassenonderzoek grassen en
(groen)voedergewassen (CRO)
- commissie rassenonderzoek suikerbieten
(CRS)
- commissie rassenonderzoek vollegrondsgroenten (CRVG).
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
wordt in beginsel op het PAGV of op danwel
vanuitde ROC'sverricht. Ineenaantalgevallenzalerechter nietaanteontkomen zijnom
ook 'bij derden' onderdak te zoeken. Voorop
staat dat de proef representatief moet zijn
quagrondsoort,teeltwijze etcetera.Ookdient
de kans op het slagen van de proeven zo
groot mogelijk te zijn. Zo worden er hogeeisen gesteld aan de regelmaat van de proefpercelen.
Evenals in 1991isook het afgelopenjaargebleken dat inde praktijk de scheiding vantaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen PAGV en CPRO-DLO niet altijd
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even duidelijk isvoor de rechtstreeks betrokkenen.Welkangeconstateerdwordendatde
contacten 'op de werkvloer' met het CPRODLOuitstekendverlopen.

Akkerbouwgewassenengrassen
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan akkerbouwgewassen ten behoeve van
de aanbeveling van rassen in de Rassenlijst
beslaat in principe drie jaren (groeiseizoenen). In een enkel geval is een groter aantal
jaren nodig om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen. Zo neemt het onderzoekaandegrassen inprincipe4à6jarenin
beslag omdat zich eerst een goede grasmat
moetvestigeneneenbelangrijke eigenschap
alspersistentiezichpasnaenkelejarengoed
laatbeoordelen.Bijde groen(bemestings)gewassen iseraltijdeen 'vierdejaar', omdat op
het moment van aanleg van de proeven de
Rassenlijstcommissie nog geen uitspraak
heeft kunnendoen.
Bijdebeslissingoverhetaldannietvoortzettenvanhetonderzoekaandeindividuelerassenspelen dezogenaamde 'kwekersbesprekingen'eenzeer belangrijke rol.Opbasisvan
de tot dan toe beschikbare onderzoeksresultaten worden, tesamen met vertegenwoordigersvan hetdesbetreffende kweekbedrijf, de
kansen voor een rassenlijstopname ingeschat. Op grond daarvan wordt besloten of
het onderzoek voortgezet dan wel gestaakt
zalworden.
Bij het rassenonderzoek iseendrietal medewerkers betrokken dat rechtstreekswordtbetaalddoor hetbedrijfsleven (HPA).
Intabel2wordt hetaantal rassenvermelddat

Tabel 2. Aantal in onderzoek zijnde rassen van akkerbouwgewassen en grassen verdeeld over dediverseonderzoeksjaren (1992).
aantal jarenin onderzoek
3~~
4
~2

5

>5

1

aardappelc
aardappelz

17
7

18
4

7
2

42
13

3
1

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
rogge
erwtenen
capucijners
veidbonen

7
1
4
8
3
2
2

2
1
2
3
1

6
-

5
-

3

1
3

15
2
6
14
4
3
8

1
3

1

1

-

2

1

koolzaad
vezelvlas
olievlas

4
3
2

1
1
-

1
-

5
5
2

.
-

Engels raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
overige grassen

17
9
13
3

13
7
6
2

8
8
9
2

47
29
49
10

2
1
1
-

snijmais
korrelmais
incl.CCM/MKS
voederbiet
Westerwolds
+ Italiaans raaigras
gele mosterd
bladramenas
overige stoppelgewassen

49
11

13
5

13
1

75
17

12
1

-

12

-

12

-

4
6
6

1
3
4

2
2
3

7
14
14

1
-

1

1

1

3

-

cichorei
suikerbiet

10
23

5

5

10
33

3

3

in 1992 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is hetaantal rassen genoemd dat in 1992op
de Rassenlijst 1993 is geplaatst. De rassen
die eind 1992 / begin 1993 op de Nationale
Lijstwerdengeplaatst,zijnhiernietinbegrepen.
De discussie over het opzetten van een Nationale Lijst ten behoeve van een snellere
toelating tot het verkeer van rassen, heeft in
1992geresulteerd inhetdaadwerkelijkinstel-

6
2
9
2

3
1

1
1
5
1

2
2
7

totaal

in 1991
opde
Rassenlijst
geplaatst

gewas

1

len van een dergelijke lijst. De effecten hiervan op de uitvoering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan akkerbouwgewassenhangen medeafvandevraaginhoeverre de kwekers maximaal gebruik wensen
te makenvan de nieuwe mogelijkheden.Wel
heeft de commissie voor de samenstelling
van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen
gesteld dat voor de Nationale Lijst in de on-
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derzoeksperiode van twee jaar een volwaardig onderzoek vereist is en dat, wanneer de
onderzoekscapaciteit van de uitvoerende instantie daardoor overschreden wordt, er een
numerus fixus ingesteld moet worden of dat
de kosten volledig op de aanvrager moeten
wordenverhaald.
Vanwege deonbevredigende ervaringen met
de vakpers bij het naar buiten brengen van
onderzoeksresultaten in 1991, is besloten
voor de akkerbouwgewassen en grassen
voor grasvelden een Rassen Bulletin uit te
brengen, waarin de meerjarige cijfers van de
in onderzoek zijnde rassen en die van de
Rassenlijst-rassen zijn vermeld. In 1993
wordt dit Rassen Bulletin opgenomen in het
abonnementensysteem vanhet PAGV.
Aardappelen
Het in 1991 gestarte systeem voor het beproeven van aardappelrassen op landbouwkundige eigenschappen heeft ook in 1992
goed gefunctioneerd.Toch moet dit systeem
in 1993al weer verlaten worden, mede vanwege de grote aanslag die de kosten voor
toetsingvanAM-enwratziekteresistentie (tot
dusver kosteloos) op het budget plegen ende
nadrukkelijke wens om meer aandacht te bestedenaankwaliteitvanproduktenproduktie.
Naast een zand-locatie voor de virus(besmettings)proeven iets ten noordoosten van
Steenwijk, is in 1992 tevens op een zuidelijker locatie (Hemen) een virusproef aangelegd. Dit om de kans op ten minste één geslaagde proeftevergroten.Tevens isin1992
een tweede proef aangelegd op ROC De
Waag te Creil, betreffende gevoeligheid voor
Phytophthora inde knol.
De ervaringen met het onderzoek aan genetisch gemodificeerde organismen in veldproeven waren minder ongunstig dan in
1991. Toch zijn er nog te veel zaken die niet
goed in te passen zijn in een praktisch uitvoerbare, verantwoorde proefopzet zonder
substantiële extra arbeid en/of kosten. Het
PAGV blijft dan ook bij haar standpunt dat
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rassen, ontstaan door genetische modificatie, alleen in onderzoek zullen worden genomenalszijzonderverderevoorwaarden integraal in het bestaande beproevingssysteem
kunnen meelopen. In die zin is een nieuwe
vergunning aangevraagd na de vernietiging
van de bestaande door de Raadvan State in
november 1992.
Granen, handelsgewassen en peulvruchten
Bij deze groep van gewassen kent men het
zogenaamde 'voorbeproevingssysteem',waarbij een groot aantal potentiële rassen bij de
kweekbedrijvenindrievoudwordt onderzocht
op ten minste twee proefplaatsen (klei en
zand) en op het PAGV wordt gescreend in
twee proeven (klei en zand) in enkelvoud.
Hiermee wordt voorkomen dat rassen dieeigenlijk niet beproevenswaardig zijn, worden
meegenomen in de omvangrijke (en dus
dure) officiële beproeving. Op deze wijze
wordt bijvoorbeeld het aantal jaarlijks nieuw
opte nemen rassenvanwintertarwe indeofficiëlebeproevinggereduceerdvan40tot5à7.
Bij de granen speelt de kwaliteit een steeds
grotere rol. Zo is ten behoeve van de bakkwaliteit van tarwe de input van de maalindustrie wat meer gestructureerd door middel
van de zogenaamde tien-are-velden, waar
potentiële bakwaardige rassen op 'praktijkschaal' worden verbouwd ten behoeve van
de verwerking van grotere partijen (opschalingseffecten). Daarnaast is gedurende enkelejaren reeds in het stadium van de voorbeproeving bakkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door het Laboratorium Dr. R.Aberham
inDuitsland.Voor debrouwgerst werd desamenwerking met het NIBEM geïntensiveerd,
bijvoorbeeldtenaanzienvandesynchronisatie van de kwaliteitsbepaling met het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek. De brouwkwaliteit komt hierdoor beter tot zijn recht bij
kwekersbesprekingen en bij Rassenlijst-opname.
Ook de kwaliteit van de produktie wordt belangrijker. De in 1991 aangelegde proef met

wintertarwerassen onder geïntegreerde teeltomstandigheden zal in 1992/1993 worden
herhaald. Devoorlopige resultatenvan 1991/
1992 laten alsnog geen grote veranderingen
in rasvolgorde zien bij de verschillende varianten.
Deinsamenwerking met het IPO-DLO uitgevoerde fysio-toetsing van wintertarwerassen
op gele-en bruine roestverloopt goed. Daarnaast wordt er op basis van een rapport van
een CRGP-werkgroep ziektentoetsingen gewerkt aan het bijslijpen en ontwikkelen van
adequate toetsmethoden voor schimmelziekten in granen. Voor een deel zal hierbij worden samengewerkt met een buitenlandse instantie (Bundessortenamt te Hannover).
Bijvezelvlas doet zich het probleem voor dat
er maar weinig voor nodig isom een rassenproef als onvoldoende geslaagd te moeten
beschouwen. Het aantal reguliere rassenproeven perjaar zou dan ook eigenlijk uitgebreidmoetenworden omaan heteindvande
driejarige onderzoeksperiode voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar te hebben.
In1992isdaaromeensysteem gestart waarbij,naastdevier PAGV-proeven,ookdoorde
kwekers vier proeven worden aangelegd,
waarvan de resultaten meegenomen worden
inde beoordeling. Een bijkomendvoordeel is
dat,vanwege degeringe rasxjaar interacties
bij vezelvlas, de onderzoeksduur met een
jaar kanworden bekort.
In 1992 is begonnen met het officiële onderzoek aan olievlas. Tevens is het onderzoek
aan cichorei gestart en zijn enkele karwijrassen inonderzoek genomen. Deze en andere
kleine gewassen zoals erwten en veldbonen
eisen relatief veel aandacht. Het is de vraag
of een continu-onderzoek voor dergelijke gewassenopdenduurte handhaven is.
Grassen, voedergewassen en stoppelgewassen
Het aantal nieuw aangemelde rassen voor
sportvelden engazons neemtde laatsejaren
steeds meer toe. Een voorbeproevingssys-

teem zoals bij de granen is voor de grassen
helaas niet mogelijk. Toch zal er naar wegen
gezocht moeten worden om de grote instroom van nieuwe rassen te kunnen blijven
hanteren. In 1992 is er op het PAGV een
nieuwe gazonproef aangelegd. De proeven
teWanroij en Drontenzijnafgesloten. Binnen
deCRO isopnieuw een discussie gestart om
(een gedeelte van de) gazonproeven onder
te brengen bij kweekbedrijven. Enkelebedrijven voelden hier uit concurrentie-overwegingen aanvankelijk weinig voor, maar de gelederen lijken inditopzicht numeergesloten.
De snijmais kenmerkt zich door de enorme
toename van het aantal potentiële nieuwe
rassen. Men kent er dan ook, evenals bij de
granen, een voorbeproevingssysteem (maisstandaardproeven), waarbij de potentiële
rassen worden gescreend. Op basis van de
resultaten daarvan, komt een 50-tal rassen
perjaar inhetofficiëleonderzoek. Heteerstejaars onderzoek gebeurt op de kweekbedrijvenzelf, onder supervisie vanhet PAGV. Het
PAGV legt zelf de proeven aan met tweedeen derdejaars rassen en Rassenlijstrassen.
Zelfs met dit beperkte aantal is het vaak nog
erg moeilijk om een voldoende groot en homogeen proefveldtevinden.
Inspelend op de toegenomen belangstelling
voor korrelmais,corncob mixenmaiskolvenschroot indepraktijk,isalin1991hetrassenonderzoek voor dit gebruik uitgebreid. De
tweede-enderdejaars rassen zijn in 1991op
drie locaties onderzocht, de eerstejaars rassen op één locatie.Vanwege het toenemend
aantal aanmeldingen is in 1991 besloten dat
de kwekers ook voor korrelmais, corn cob
mix en maiskolvenschroot mais-standaardproeven zullen aanleggen. Dit is in 1992 met
succes uitgevoerd. Afhankelijk van de vraag
hoe de belangstelling voor korrelmais/corn
cob mix/maiskolvenschroot zich ontwikkelt,
zal bekeken moeten worden of er meer of
minder aandacht voor dit gewas moet komen.
Het onderzoek aan de stoppelgewassen en
groen(bemestings)gewassen richt zich met
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Bij maïs is gebrek aan stevigheid één van de oorzaken van legering; rasverschillen instevigheid doorwortelzwakte.

name op de gewassen gele mosterd,bladramenas, Italiaans raaigras en Westerwolds
raaigras. Bij de cruciferen neemt met name
de toetsing van rassen op resistentie tegen
het bietecystenaaltje een belangrijke plaats
in. Op basis van de rapportage van een
CRO-werkgroep groen(bemestings)gewassen wordt de opbrengstbepaling visueel geschat in plaats van door middel van drogestof-bepalingen. Daardoor kan meer aandacht besteed worden aan het gedrag van
rassen onder verschillende omstandigheden
(N-bemesting, zaaitijden) en wordt meer gelet op grondbedekking en onkruidonderdrukking.

gehele landverspreide proevenvindtafstemming plaats met het 1RS.In1992isinhetcultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij suikerbieten een splitsing gemaakt in financiële
opbrengst onder gemiddeld/goede omstandigheden voor interne kwaliteit enonder minder goede omstandigheden. Hetzelfde isgedaan voor de winbaarheidsindex. Beide tabellen zijn vermeld in de beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1993.
Bij de rassenkeuze kan zodoende optimaal
rekeninggehoudenworden metdeeigenomstandigheden vooralten aanzien van het suikergehalte enhet gehalte a-aminoN.

Suikerbieten

Rhizomanie breidt zich in de praktijk nog
steeds uit. Het 1RSheeft in 1992 een aantal
proeven aanlegd met verschillende condities
betreffende de besmettingsgraad. Rassen
met partiële resistentie worden hierin getoetst, naast enkele niet-resistente standaards. In 1993zal dit worden voortgezet. In
de PAGV-proeven loopt een aantal rassen
mee ten behoeve van het registratie-onderzoek (CPRO-DLO).

Bij de suikerbieten bestaat van oudsher een
zeer nauwe samenwerking met het 1RS te
BergenopZoom. Het PAGV legtperjaar vier
proevenaanmetalleinonderzoekzijnderassen en de Rassenlijstrassen. Het 1RSlegt er
ook vier aan, maar dan alleen met de
tweede-enderdejaars rassen endeRassenlijstrassen. Ook bij de keuze van de over het
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Vollegrondsgroenten

(NVZP). Daardoor is het mogelijk meer aandacht te besteden aan zaken als resistentietoetsingen enuitstalleven.

Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aanvollegrondsgroenten tenbehoevevande
aanbeveling van rassen inde Rassenlijst beslaat inprincipetweejaren (groeiseizoenen).
Het onderzoek is anders gestructureerd dan
bij de akkerbouwgewassen. Ten eerste is er
geen bindende rassenlijst voor groentegewassen. Verder is het aantal gewassen zo
groot, met pergewasvaak meerdereteeltwijzen, dat het ondoenlijk is om alle gewassen
ieder jaar te onderzoeken. Daarom wordt er
gewerkt op basisvan een meerjarenplanning
waarbinnen overigens ruimte moet zijn omte
kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen
als nieuwe gewassen of resistentie tegenbepaalde ziekten en plagen. Deze meerjarenplanning wordt binnen de CRVG besproken;
na accordering wordt deze voorgelegd aan
het PAGV-bestuur.
De resultaten van de proeven worden niet
rechtstreeks met de kwekers besproken. Bij
de vollegrondsgroenten kent men de zogenaamde 'beoordelingscommissies' waarin
deskundigen uit de praktijk (kwekers, telers,
CBT, DLV, verwerkende industrie, etc.) zitting hebben. Deze commissies beoordelen
derassenteveldeof'indekist'opeenaantal
van belang geachte eigenschappen en bespreken de resultaten van het onderzoek.
Daarna adviseert men de Rassenlijstcommissie over het al dan niet voortzetten van
het onderzoek aan een bepaald ras of over
het al dan niet aanbevelen. In 1992 zijn samenstelling,taken enwerkwijzevandezebeoordelingscommissies binnen de CRVG geactualiseerd.
Bij de vollegrondsgroenten was gedurende
geheel 1992 een halve medewerker betrokkendiewordt betaalddoor het'bedrijfsleven'.
Verder werd medio 1992 voor een periode
van drie jaar een onderzoeker aangetrokken
die betaald wordt uit de inschrijfgelden NTZ

Ten aanzien van ziektentoetsingen zijn indit
kader in 1992rasverschillen enmethoden ter
bepaling daarvan onderzocht bij Mycosphaerella (witte kool en spruitkool), witte roest
(spruitkool), cavity spot (peen) en papiervlekkenziekte (prei). Het uitstallevenonderzoek is
in 1992fors uitgebreid. Bijeenaantalgewassen is houdbaarheidsonderzoek gestart.
Daarnaast is een begin gemaakt met literatuuronderzoek en oriënterende waarnemingen inzake de invloed van de rijpheid op het
uitstalleven en de rasx milieu interacties die
voor het uitstalleven van belang zijn.
Met de Nederlandse Vereniging voor Plantenkwekers (NVP)is,gezamenlijk metCPRODLO,keuringsdienst en kwekersbedrijfsleven
gediscussieerd over de rasverschillen in de
opkweekfase ende roldie hetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek daarbij zou kunnen
spelen. Na een nadere afbakening van de
problematiek zijn er plannen gemaakt voor
het ontwikkelen van onderzoeksmethoden
voor het vaststellen van rasverschillen in het
juveniele stadium. Dit is een taak voor het
CPRO-DLO.
Intabel3wordthetaantal rassenvermelddat
in 1992 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is een globaal idee gegeven van het aantal
rassen dat in 1992 op de Rassenlijst is geplaatst.
Blad-,stengel-en vruchtgroenten
Bijandijvie en (krop)slazijnzowel in 1991als
in 1992, in samenwerking met de afdeling
TOB van het PAGV, nitraatbepalingen gedaan. Nietzozeer omde (eventuele) rasverschillen te bepalen (en te honoreren) maar
meer om te zien of de in Nederland op de
markt gebrachte rassen kunnen voldoen aan
de normen die hiervoor momenteel worden
gesteld of binnenkort gesteld zullen worden.
De tot dusver verkregen resultaten wijzen er
op dat de in het onderzoek betrokken rassen
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Tabel3. Aantal inonderzoek zijnde rassen van vollegrondsgroenten, verdeeld over dediverse onderzoeksjaren.
gewas
1
andijvie
-vroeg
- zomer
- herfst
spinazie
- voorjaar
-zomer
- herfst
groenselderij
- vroeg/zomer
- herfst
kropsla
-vroeg
-zomer
- herfst
ijsbergsla
-vroeg
-zomer
- herfst
radicchio rosso
-vroeg
-zomer
- herfst
asperge
-wit
-groen
prei
-vroeg herfst
- laat herfst
-winter
-laatwinter
witlof
-vroeg
- middenvroeg
-laat
suikermais
bloemkool
-weeuwen
-zomer
-vroeg herfst
- laat herfst
-winter
broccoli
-zomer
spitskool
-vroeg
-zomer
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aantaljaren inonderzoek
2
3

4

totaal

5
5
7

5
5
7

9
6
8

-

9
6
8

8
9

-

8
9

7
9
8

3
1
3

10
10
11

7
9
11

7
9
11

5
6
5

5
6
5

2
3
1
4

in 1992opde
Rassenlijst
geplaatst

3

2

10
12

10
12

10
13
14
13

10
13
14
13

6
4

1
1
1
7

3
4
2
11

1
1
1

10

2

14

10
17
13
15
14

9

9

5

5
5

5
5

4
4

17
13
15

- herfst/bewaring
-winter
rodekool
- bewaar
spruitkool
- vroeg/middenvroeg
-midden laat/laat
-zeer laat
witte kool
-vroeg
- zomer
- herfst
- bewaar
bospeen
-vroeg
- herfst
waspeen
- herfst
schorseneren
- industrie
kroten
- zomer
- herfst/bewaring
knolselderij
doperwt
stamslaboon
zaaiuien
-directe levering
en bewaring
plantuien tweedejaars
sjalotten

3
4

4
5

4
4
5

7
4

11
8
5

8
13
16
14

3
2

8
13
16
14
9
9

9
9

3

20

20
10

10

10
15

9
11
7
6
6

9
11
7
16
21

6
1

6
2

(ruim) onder de huidige norm van 3500 ppm
zitten.Wel isgebleken datereengrotevariatie bestaat tussen de waarnemingen, afhankelijk van het tijdstip waarop het monster genomen is en de voorgeschiedenis van het
desbetreffende perceel. Hierdoor is het nog
niet goed mogelijk om een uitspraak te kunnendoenover hetvoldoenaaneennormvan
2500 ppm voor alle in het onderzoek betrokken rassen. Voor het bepalen van betrouwbare rasverschillen zal nog een methodiekenontwikkeling moeten plaats hebben met
nameop hetgebiedvandebemonstering.
Hetonderzoek aan radicchio rosso isin1992
opnieuw gestart omdat er rassen aangeboden werden die redelijk uniform zijn en geen
grotegevoeligheidvoor 'rand' hebben.Deresultaten van 1992 waren wat dit betreft gunstig. Hetonderzoekwordt in1993voortgezet.

8

10

30
3

4
5
5

1
3

Het onderzoek aan kropsla is continu van
aard;ervindt elkjaaronderzoek plaats indrie
vandevijfteeltwijzen.Rassen met resistentie
tegen meeldauwfysio 16 komen nu beschikbaar.Teverwachten isdatbinnen afzienbare
tijd dergelijke rassen ook wat andere eigenschappen betreft minstens kunnen wedijveren met het bestaande sortiment. Hetvoorlopig voortzetten van continu onderzoek bij
kropsla is dan ook logisch. Daarnaast blijft
aandacht voor de ijssla geboden, hoewel de
ontwikkelingen hier niet zo'n hoge vlucht nemenalsaanvankelijk werdverwacht.
Prei wordt in een roulatie-systeem onderzocht. Het enejaar wordt begonnen met het
vooronderzoek in de zomer- of herfstteelten,
het anderejaar met het vooronderzoek inde
herfst- respectievelijk winterteelten. Bij prei
spelen ziekten als roest en bladvlekken een
belangrijke rolbijde rasbeoordeling.
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In 1992ishetonderzoek aanasperge (witen
groen) voortgezet. Het gewas zit in de aanloopfase; het onderzoek isin 1991gestart en
het zal nog enkele jaren duren voordat de
eerste gegevens over een volledig oogstseizoen beschikbaar komen.
In 1992 is het onderzoek aan het gewassuikermais voortgezet. Het probleem is dat momenteel niet geheel duidelijk is aan welke
kwaliteitseisen voor de verse markt een ras
moet voldoen. Kleur, suikergehalte en vliezigheid spelen bij de smaak een belangrijke
rol en beïnvloeden elkaar. In samenwerking
met de afdeling teeltonderzoek groenten van
het PAGV en het CBTwordt gewerkt aan het
formulerenvanduidelijkecriteria hiervoor.
Binnen het rassenonderzoek aan vollegrondsgroenten wordt witlof het meest uitgebreid beproefd. Er zijn dan ook veel factoren
te noemen die de proefresultaten kunnen
beïnvloeden. De factoren werken bovendien
lange tijd in op de rassen waardoor er vrij
groterasxplaatsinteractieswordengevonden.
De rassenkeuze lijkt zich te concentreren op
de keuze tussen produktie of kwaliteit; houdbaarheid en inwendige kwaliteit (bruine pit)
spelen daarbij eenbelangrijkerol.
In spinazie lijken enkele nieuwe rassen die
resistent zijntegen wolf fysio 1, 2, 3en4wat
betreft produktie, schietsnelheid en kwaliteitseigenschappen gelijkwaardig te zijn aan
de huidige aanbevolen rassen. Enkele rassenlijkenvrijhogenitraatgehalten tehebben.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of
dezegehaltentehoogzijnomde betreffende
rassen voor aanbeveling inaanmerkingtelatenkomen.
Bij groen/bleekselderij is er zowel in de teelt
alsinhetaanbodvannieuwe rasseneenverschuivingtezien naardegroenselderij.
Koolgewassen en peulvruchten
Derassenproef bloemkoolweeuwenteelt isin
1992herhaald enkon metsuccesworden afgesloten.
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Bij het verwerkingsonderzoek doperwten
(ATO-DLO) zijn duidelijke rasverschillen gevonden in troebeling van het verwerkte produkt. Deze verschillen komen ook bij de verwerkende industrie zelf voor. Door middel
van processturing heeft men er feitelijk minder last van. Deverwerkende industrie is uitgenodigd om met een goede onderbouwing
aan te geven in hoever ze waarde hechten
aan de verwerkingsgegevens uit het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek.
Dezelfde vraagstelling doet zich voor bij
stamslabonen. Ook daar zal de verwerkende
industrieduidelijker moetenaangevenwatde
toegevoegde waarde is van het onderzoek
naarverwerkingskwaliteit. Bijhetrassensortiment stamslabonen is een langzame verschuiving zichtbaar naar typen die wat donkerder enfijnpeuliger zijn. Naast de'normale'
proeven, met name bedoeld voor de industriële verwerking, wordt op het ROC 't Kompas te Valthermond een proef aangelegd
waarbij meer nadruk wordt gelegd op derasssenbestemdvoor deverse markt.
Bij broccoli is na het afgesloten cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek het aanbevolen
rassensortiment vrijwel volledig vervangen.
De nieuw aanbevolen rassen scoren met
nameopkwaliteitseigenschappen beduidend
beter.Ookbijspitskoolisopgrondvandeonderzoeksresultaten het sortiment rassen verbreed.
Knol-, bol-en wortelgewassen
Bij kroten en schorseneren bleken gevonden
rasverschillen ten aanzien van zwart en
echte meeldauw bruikbaar voor rasadvisering.
Beoordelingvanpeenisaltijdweereenmoeilijke aangelegenheid in verband met standdichtheidsverschillen tussenderassen.Dichter zaaien,tellen enterugdunnen lijkt hier de
enige,zeer arbeidsintensieve, remedie.
Op de proefboerderij te Creil is in 1992 een
'cavity spot' proef aangelegd met B-C peen

Uienen sjalotten
Binnen de beoordelingscommissie uien en
sjalotten (KPU) is uitvoerig gediscussieerd
over de normen voor toelating en optimalisatie van het onderzoek. Het laatste werd
vooral ingegeven door het grote aantal standaardrassen dat elk jaar weer mee moet lopen in het onderzoek en de lange onderzoeksduur (vier jaar). Door één en dezelfde
normvoor denieuween bestaande rassente
gaan hanteren, is te voorzien dat, voorlopig
het probleem van de vele standaardrassen
wordt opgelost; veel van de bestaande rassen/selecties zullen niet meer aan de gestelde eisen kunnenvoldoen.Verder zijn,gezien de steeds geringer wordende afstand
tussendegroepen,de rassenvoordedirecte
leveringenderassenvoordedirecte levering
en bewaring in één proefopzet ondergebracht.

Beoordeling van rasverschillen vereist nauwkeurigheid.

om te bepalen of een door het NIAB (Cambridge, Engeland) methode voor resistentietoetsing geschikt is (of op eenvoudige wijze
geschikt temaken is)voor hetpraktische rassenonderzoek. De resultaten moeten nog
worden geanalyseerd.
Bij het (inmiddels afgesloten) onderzoek aan
knolselderij bleek duidelijk dat kwaliteitseigenschappen alssmaak envisueleattractiviteit nogal moeilijk te verenigen zijn binnen
één ras. De resultaten van een proef onder
BD-omstandigheden op de OBS te Nagele
kwamen wat betreft de rasvolgorde goed
overeen metdievandeproevenondergangbareteeltomstandigheden.

Ook bij de zaaiuien wordt de kwaliteit van
produkt en produktie van steeds groter belang. Zo wordt sedert 1989 onderzoek gedaan naar de hardheid van de verschillende
rassen. Deze meting wordt met een speciaal
daarvoor ontwikkeld apparaat uitgevoerd en
is inprincipe 'rijp'voor opneming in het reguliere cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
De hardheid maakt reeds deel uit van de
kwaliteitskeuring door de SNUiF zoals deze
sinds enkelejarenwordt uitgevoerd.
Er zijn rasverschillen in natuurlijke spruitrust
waargenomen. Deze kunnen van belang zijn
voor het mogelijk achterwege laten van een
MH-bespuiting. Het op het CPRO-DLO gevonden verband tussen fructosegehalte van
de uien en de bewaarbaarheid (spruitlustigheid) blijkt na nadere analyse minder hard te
zijn dan aanvankelijk werd gehoopt. De relatie zal nog wat verder verdiept moeten worden, alvorens definitieve conclusies kunnen
worden getrokken met hetoogoptoepassing
inhet rassenonderzoek.
Dein 1991en 1992aangelegde proeven met
uienrassen onder BD-omstandigheden zijn
goed geslaagd. Hoewel er nog gedetailleer-
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der naarde resultatengekekenmoetworden, voortgezet in 1993. Bekeken moet/kan worlijkt de rasvolgorde onder BD-omstandighe- denofjaarlijksstandaardéénvandeproeven
den niet veel af te wijken van die bij een onderBD(ofandere nognietgangbare)teeltgangbare teelt. De proef wordt dan ook niet omstandigheden moetwordenaangelegd.
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Invloedvandekostenopdeproduktie en het bedrijfsresultaat
Inleiding
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt worden de marges tussen opbrengsten
enkostenstructureel kleiner, hoewelvanjaar
totjaar grote verschillen kunnen voorkomen.
Inbeide sectoren staat de rendabiliteit en de
inkomensvorming de laatste jaren dan ook
behoorlijk onder druk. Wijzigingen in prijsverhoudingen vanprodukten,verslechtering van
de margestussen opbrengsten en kosten en
een verscherpte regelgeving hebben aanzienlijke consequenties voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Het
onderzoek naardebedrijfseconomische perspectieven van nieuwe teelt- en bedrijfssystemensluit hier nauwopaan.
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Ondernemingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden in toenemende
mate geconfronteerd met structurele veranderingen. Door marktontwikkelingen en restrictief marktordeningsbeleid van de EG
staan de prijzen en inkomens in de akkerbouw onder druk. Mogelijkheden om dit te
compenseren door verdere intensivering van
de bedrijfsvoering zijnveelal beperkt. Devollegrondsgroentesector wordt op dit moment
gekenmerkt door een gemiddeld lage rendabiliteit, eengemiddeld geringe bedrijfsgrootte
eneengrotediversiteit aan (regio-specifieke)
bedrijfstypen. Daarnaast dienen bedrijven uit
de beide sectoren bij de bedrijfsvoering
steeds meer rekening te houden met beperkingenvanuit hetmilieu.
Onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen zal worden gezocht naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen

met het oog op de levensvatbaarheid van de
bedrijven. Indeze cluster worden bedrijfsmodellen voor de langere termijn ontwikkeld
waarmee de consequenties kunnen worden
bepaald van de geschetste ontwikkelingen
voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Met de bedrijfsmodellen kan de onderlingeafstemming worden geoptimaliseerd
(metbehulp van lineaire programmering) van
bouwplan, grond, mechanisatie, arbeid en
gebouwen.Daarbijwordt rekening gehouden
met beperkingen ten aanzien van vruchtwisseling, bemesting, milieuwetgeving, enzovoort. In het kader van deze studies worden
representatieve bedrijfsopzetten geformuleerd voor bedrijven met verschillende bedrijfsgroottestructuur inde diverse gebieden.
Daarnaast worden de perspectieven geanalyseerdvanpotentiële oplossingen voor knelpunten in de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Naast optimalisatiemodellen wordt ook gebruik gemaakt van het
simulatiemodel ORSPEL dat door het IMAG
isontwikkeld.
In1992isdebeoogdeafrondingvanhetoptimalisatiemodelvoor akkerbouwbedrijven niet
gerealiseerd doordat andere prioriteiten zijn
gesteld.Veelaandacht isbesteedaandegevolgen van de invoering van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vandeEG
(plan Mac Sharry). Hierbij is behalve aan de
invloed op bedrijfsresultaten inde belangrijkste akkerbouwgebieden ook aandacht geschonken aanverandering van concurrentiekrachttussen gewassen inhetbouwplan.
Het eerder genoemde optimalisatiemodel
voor akkerbouwbedrijven zal door gezamenlijke inspanning van PAGV en LEI in 1993
alsnog worden afgerond.Tevens zal worden
bezieninhoeverreditmodelbruikbaar isvoor
devollegrondsgroentebedrijven.
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Debeheersing en reductie van de vaste kosten op bedrijven verdient meer aandacht. Als
onderdeel van de studie naar investeringsplanning en -selectie is een computerprogramma ontwikkeld, dat de keuze van het
vervangingsmoment van machines en werktuigenondersteunt. Eind 1992isdit prototype
van een beslissingsondersteunend systeem
getest op een beperkt aantal bedrijven. Aan
deverslaglegging wordt nog gewerkt.
In het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van verdere mechanisatie in
de vollegrondsgroenteteelt is in samenwerking met het LEI een studie verricht naar de
toepassingvanoogstbandsystemenbijbloemkool en ijsbergsla. Deverslaglegging hiervan
wordt begin 1993 verwacht. Samen met het
IMAG is gewerkt aan de eerste fase van de
ontwikkeling van eenconcurrerend mens-en
milieuvriendelijk systeem voor de witloftrek.
Aandehandvan referentiebedrijven zijnkosten en baten begroot van te nemen maatregelenten behoevevan het milieu envanmogelijkearbeids-enandere kostenbesparende
systemen/maatregelen. Het eindverslag van
ditdeelonderzoek zal in 1993verschijnen.
Er is een literatuurstudie uitgevoerd op het
gebiedvan logistiek management indevollegrondsgroenteteelt. Vervolgens is begonnen
met de ontwikkeling van een analysemethode om eenverdere verbetering van de afstemming van mechanisatie en arbeid ophet
vollegrondsgroentebedrijf mogelijk temaken.
Onderzoek naar de bedrijfseconomische
betekenis van actuele ontwikkelingen in
deteelten bewaring
Vanuit het onderzoek komen regelmatig
nieuwe technische ontwikkelingen op hetgebied van de teelt, mechanisatie, bewerking
en bewaring beschikbaar. Veelal grijpen
deze ontwikkelingen tevens inop andereonderdelen binnen de bedrijfsvoering. De bijdrage van deze ontwikkelingen aan het rendement van de bedrijven is - zonder aanvullendonderzoek -veelal onduidelijk.
Het merendeel van het onderzoek binnen
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deze cluster betreft dan ook het uitvoeren
van bedrijfseconomische evaluaties van
technisch onderzoek. Resultaten van proeven worden doorgerekend op het niveau van
saldo-, arbeids- en eventueel bedrijfsbegrotingen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de
mate waarin wordt bijgedragen aan verbeteringvanhet bedrijfsresultaat.
In 1992 is aandacht besteed aan de bedrijfseconomische aspecten van toepassing van
tunnels bij de teelt van vollegrondsgroenten
en aan de arbeidsbehoefte bij de oogst van
groene asperge. Tevens is voor een groot
aantalteelthandleidingen hethoofdstuk saldo
enarbeidsbehoefte geschreven.
Samen metdeproeftuinteHorst is nagegaan
in hoeverre de arbeidsbesparing door het
dichtfrezen van de oogstgaten bij asperge
opweegt tegen de te maken kosten voor het
dichtfrezen. De resultaten zijn gepubliceerd
in de vakpers en als onderzoeksverslag van
deproeftuin Noord-Limburg.
Voor nieuwtestarten projectenophetgebied
van bedrijfseconomische evaluaties van de
resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en van het onderzoek naar de teelt en
bewaring van AM-resistente consumptieaardappelen zijn de nodige voorbereidingen
getroffen.
Economisch onderzoek ten behoeve van
geïntegreerde bedrijfssystemen inde akkerbouwendevollegrondsgroenteteelt
Op diverse proeflocaties wordt onderzoek
verricht naar de ontwikkeling en introductie
van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Het
onderzoek vindt plaats in bedrijfsverband op
semi-praktijkschaal. De consequenties van
het onderzoek en de perspectieven voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
kunnen niet rechtstreeks uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid,wegens dekleinschaligheid en het modelmatig karakter van
de proeflocaties. Detechnische resultaten uit
het bedrijfssystemen-onderzoek zullen met

behulp van bedrijfsmodellen worden getoetst
ophunwaardevoor depraktijk. Daarbijwordt
met name aandacht besteed aan de onderlinge afstemming van bedrijfsgrootte, bouwplan, arbeid, mechanisatie en overige bedrijfsuitrusting.
In 1992 is een belangrijke bijdrage geleverd
aandethemadag enhetgelijknamigethemaboek 'Bedrijfssystemen voor een akkerbouw
met toekomst' met de economische resultaten van de drie proeflocaties OBS, Borgerswold en Vredepeel. De bedrijfseconomische
evaluatie van 11 jaar onderzoeksresultaten
van het gangbare, geïntegreerde en het biologisch dynamische bedrijfssysteem van het
proefbedrijf OBS te Nagele is ver gevorderd
en zal in 1993 worden gepubliceerd. Ook de
bedrijfseconomische analyse van met name
de gewas- en teeltresultaten van de eerste
vijf jaren Borgerswold in de Veenkoloniën is

voor een groot deel gereed en zal in 1993
wordenafgerond.
In het onderzoek naar de perspectieven van
geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt is in
1992aandacht geschonken aanenkele deelgebieden zoals de bedrijfseconomische aspecten van teelt onder insektengaas en op
mulchpapier. Ook is aandacht besteed aan
de wijze waarop de verzamelde technischeconomische gegevens vande verschillende
proefjaren en locaties van het bedrijfssystemen-onderzoek doelmatig kunnen worden
verwerktvoorbedrijfseconomischeevaluaties.
In het kader van de introductie van geïntegreerdeakkerbouw heeft het LEIcirca38bedrijven inadministratie. Debedrijfsuitkomsten
wordenjaarlijks geanalyseerd en vergeleken
met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven. In1992zijndeeerste resultatengepubliceerd.
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BouwplaiWassortimentsverbreding
Gezien de verzadigde markt voor veel Produkten is het van belang te zoeken naar
nieuweproduktenwaarvoor nogwel ruimtein
de markt is. Hierbij moet niet alleen aan
nieuwe gewassen gedacht worden maar ook
aan nieuwe bestemmingen voor bestaande
gewassen en met name in de groenteteelt
aan teeltaanpassingen waardoor produkten
over een langere periode kunnen worden
aangeboden.

Akkerbouw
Inde akkerbouw gaat het vooral om agrificatie; dit betekent het ontwikkelen van industriële non-food produkten uit agrarische
grondstoffen. De meest perspectiefvolle
thema's en potentiële gewassen voor agrificatie-onderzoek zijn de laatste jaren via studies en werkgroepen in beeld gebracht. Dit
onderzoek heeft veelal plaats in het kader
van landelijke of EG-programma's waarbij de
hele teelt-produktketen betrokken is. Het
PAGV-onderzoek wordt dan ook in nauwe
samenwerking met instituten uitgevoerd. Het
praktijkonderzoek richt zich daarbij vooral op
de potentiële produktiviteit, op het opsporen
enoplossenvanteeltknelpunten enopdeinpassing inhetbouwplan.
Een tweetal akkerbouwclusters binnen dit
speerpunt werden inhoudelijk herzien enondergebracht bijandereclusters.
Perspectieven voor 'nieuwe' handelsgewassen indeakkerbouw
In dit cluster worden diverse teeltaspecten
onderzocht bij verschillende, nieuwe gewassen. Inhoudelijk isditclusterdoorverschuivingen uitgebreid met vezelgewassen (hennep,
miscanthus) en met zetmeelproducerende
zaadgewassen (korrelmaïs,gierstmelde).
InhetkadervaneenEG-VOICIproject enhet
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Nationale Olie Programma wordt de produktievanoliegewassen voor industriëletoepassingen(coatings,smeermiddelen,cosmetica,
weekmakers en dergelijke) onderzocht. Het
gaat daarbij om akkermoerasbloem, goudsbloem, bekergoudsbloem, crambe, Euphorbiaen koriander. Opzand-enkleigrond werd
defytotoxiciteit vaneenaantal herbicidengetest. Bij alle gewassen lijken één of meer bodemherbiciden te kunnen worden toegepast.
Na opkomst van het gewas lijkt het gebruik
van herbiciden slechts beperkt mogelijk. De
mogelijkheden van een mechanische bestrijding werden op klei- en zandgrond verkend.
Onderdedroge,zonnigeweersomstandigheden konden de onkruiden tussen de rijen
door schoffelen en borstelen goed worden
bestreden.Minder succeswerdgeboekt door
ineenvroegstadiumte eggen,omdatteveel
plantenwerden losgetrokken.
Bij goudsbloem werd de invloed vanzaaitijdstip,zaaizaadhoeveelheid enrijenafstandonderzocht. Het opbrengstniveau was 2 à 2,5
ton per ha. De eerste indruk is dat de teeltmaatregelen van belang zijn voor de opbrengst, maar de werkelijke invloed op het
geschoonde produkt moet nog worden vastgesteld. Dit geldt ook ten aanzien van de
vaststellingvande inhoudstoffen.
Ten aanzien van de teeltperspectieven van
nieuwe kruiden werden in een verkennend
onderzoek aansprekende resultaten behaald
met veldzuring, absinth-alsem en venkelzaad. Ineen proef met bloemkruidgewassen
werd de potentiële bloemopbrengst (door
herhaalde handpluk) en praktijkopbrengst
(door semi-machinale oogst) bepaald bij kamille,goudsbloem en korenbloem. Met name
voor echte kamille lijken er in Nederland
goedeteeltmogelijkhedentezijn.
Hetonderzoek bijolievlas heeftzichhetafgelopenjaar beperkttot onderzoek vangroeiregulatie en stikstofbemesting op zand-en dal-

grand. Hetdroge groeiseizoen zalderesultaten in sterke mate hebben beïnvloed. Legeringtrad niet op en effecten van groeiregulatoren op opbrengst en stengellengte werden
niet of nauwelijks gemeten. Ook de stikstofbemesting bleek sterk afhankelijk van de
droogte. Op de zandlocatie gaf het onbemeste object de hoogste opbrengst; op dalgrond kon geeneffect van destikstofgift wordenvastgesteld.
Als kiemremmingsmiddel bestaat er in de
praktijk een toenemende belangstelling voor
carvon, voorkomend in zaad van karwij en
dille. Omdat de najaarsontwikkeling van karwij nogal eens te wensen overlaat, is de
oogst van tweejarige karwij onzeker. Omdat
deéénjarigedilletotgoede zaadopbrengsten
instaat is,worden hieraangoedemogelijkhedenvoor de carvonproduktie toegedacht. Op
twee locaties (PAGV-proefbedrijf en ROC
Ebelsheerd) mislukte de tweejarige karwij;
dille gaf een hoge zaadopbrengst van ruim
3000 kgper haenovertrof het éénjarige karwij aanzienlijk. In het vorige groeiseizoen
werd eendag-/nachtritme vanhet oliegehalte
in het zaad gemeten; in het afgelopen jaar
kwamdit minderduidelijk naarvoren.

Ten aanzien van de vezelgewassen wordt
naastvezelvlas reedsenkelejaren insamenwerking metCABO enLUWonderzoek uitgevoerd met hennep en sinds het afgelopen
groeiseizoen met miscanthus.
Bij vezelvlas is een goede stevigheid bepalendvoor opbrengst en kwaliteit. IndeVeenkoloniën werd de toepassing van groeiregulatie bestudeerd bij toenemende stikstofgiften. In het droge groeiseizoen trad geen
legeringopenwerktestikstofbemesting positief. De effecten van groeiregulatoren waren
beperktvanomvang enwisselend.
Binnen het hennep-onderzoek is begonnen
met de verwerking en verslaglegging; dit betreft met name het onderzoek aangaande de
effecten van rijenafstand, zaaitijd, ziektebestrijding en ras. Binnen het onderzoek wordt
nog aandacht besteed aan stikstofbemesting, groeiregulatie en het creëren van een
gelijkmatige gewasontwikkeling. Door middel
van de teelttechniek wordt gestreefd naar
eengewasontwikkelingwaarinvele,uniforme
stengels bij de oogst aanwezig zijn; met
name het wegvallen van planten later in de
vegetatieperiode beperkt de opbrengst en
geeft problemen bijdeoogst.

Oogstvaneengewasmiscanthus.
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Miscanthus,ookwelolifantsgrasgenoemd,is
eenmeerjarig bamboe-achtiggewas,dateen
oogstprodukt levert met een vezelkwaliteit
vergelijkbaar met hout. De aanplant van het
gewas geschiedt met rhizomen of microplanten en vraagt een hoge investering. Een
goede aanslag van hetdure plantmateriaal is
voorwaarde voor een goed gewasbestand;
met name bij rhizomen laat dit nogal eens te
wensen over.Optwee locaties (ROC 'tKompas en ROC Ebelsheerd) zijn proeven aangelegd met rhizomen en micro-planten bij
twee plantdichtheden.Demicro-plantensloegen duidelijk beter aan dan de rhizomen;wel
was de drogestofopbrengst aan het einde
van het eerstejaar duidelijk lager. Tijdens de
winter bleek veel drogestof verloren te gaan
door afval van bladeren en stengeltoppen.
De belangstelling voor miscanthus als biomassa-gewas voor energiedoeleinden zalresulteren in uitgebreider onderzoek, waarbij
de BiomassTechnology Group (BTG) vande
Technische Universiteit Twente isbetrokken.
Inuline is een produkt dat een goede afzet
heeft alsvetvervanger enals basisdientvoor
zoetstof. Mededaardoor isdeteeltvancichorei in de praktijk sterk uitgebreid. In het bemestingsonderzoek had kali geen en stikstof
een negatieve invloed op het gehalte en de
opbrengst van inuline. Effecten van rijenafstand in combinatie met vlakvelds- en ruggenteelt zijn nietof nauwelijks afte lezenaan
de wortel- en inuline-opbrengst. Bij de oogst
vancichorei isweinig tarra gewenst. Bijvlakveldsteelt was de tarra wat hoger en waren
de wortels bij een ruime rijenafstand wat
meer vertakt. Gebleken is,dat de inuline-opbrengsttot laat inhetseizoen toeneemt.
De teelt van korrelmais voor de zetmeelindustrie en voor eigen krachtvoerwinning
vraagt voor een droge bewaring een tijdige
oogst. Daartoe komen teeltvervroegende
maatregelen als hetzaaien onderfolie enhet
uitplanten van maïs met het 'sigaar-systeem'
of inperspotten inaanmerking.Uithet onderzoek bleek, dat met folie (bij een laat ras) en
perspotten de opbrengst weliswaar beduidend hoger was, maar de extra kosten nau-
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welijks werden gedekt. Goede ervaringen
werden opgedaan met de conservering van
het geoogste produkt. Het isgebleken datde
korrels goed te bewaren zijn zonder de opbrengst en de kwaliteit van het zetmeel te
schaden.
Het zaad van gierstmelde bestaat voor een
groot deel uit kleine, uniforme zetmeelkorrels; deze specifieke eigenschap maakt dit
produkt interessant voor de zetmeelverwerkende industrie. Onder Nederlandse groeiomstandigheden kan dit gewas een opbrengstvan4à6tonkorrelperhectarebereiken met circa 60% zetmeel. De teelt kent
echter nog vele onduidelijkheden. Dit betreft
niet alleen teelttechnische aspecten, zoals
rastype, zaaitijd, plantdichtheid, bemesting
en onkruidbestrijding, maar ook zaken als
oogstwijze en oogsttijd. Met diverse teeltaspecten is in het onderzoek een begin gemaakt. Naast de opbrengst werd speciaal
aandacht geschonken aan kwaliteitsaspecten, zoalsoogsttijdendroogtemperatuurvoor
de bewaring. Er wordt nauw samengewerkt
met Avebe, CPRO en NIKO; dit laatste instituutzorgtvoor het kwaliteitsonderzoek.

Vollegrondsgroenten
Onderzoek naar produktverbreding van
vollegrondsgroenten
De vraag naar nieuwe gewassen doet zich
hetsterkstvoor bijdeverse groenten. Degewassenkeuze waarop het onderzoek zich
concentreert, wordt in nauw overleg met het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
vastgesteld. Het CBT heeft eensysteem ontwikkeld met toetsingscriteria waaraan een
nieuw gewas moet voldoen alvorens het
wordt gepromoot. Er moet een duidelijke
markt aanwezig zijn. Meer dan in het verledenzullennieuwegewassen naintroductie in
de praktijk opgrote schaal geteeld gaan worden, al of niet via contractteelt. De behoefte
om in een korte tijd veel kennis over het gewas en de optimale teeltwijze te vergaren, is

dan erg groot. Het onderzoek tracht in zijn
prioriteitsstelling af te stemmen op deze ontwikkeling. In 1992 is door het PAGV onderzoek verricht aan vruchtgewassen, radicchio
rosso,suikermais,groeneengeforceerdeasperges en stamloze broccoli. Voorts is bewaaronderzoek uitgevoerd met Chinese kool
en groenlof om de aanvoerperiode van deze
Produktente kunnenverlengen.
* In1992isophetPAGV inLelystadvoorhet
tweede achtereenvolgende jaar een veldproef met vruchtgewassen uitgevoerd. Het
betreft warmteminnende gewassen, die
veelal in kassen of in plastic tunnels geteeld worden. Vanwege de gewenste
vruchtwisseling isgekozen voor kleine tunnels. Een eerste oriëntatie met een aantal
vruchtgewassen gaf goede resultaten met
oogmeloen en courgette en acceptabele
resultaten met aubergine. In het tweede
onderzoeksjaar waren de resultaten met
aubergine toch teleurstellend vanwege
schuurschade op de vruchthuid. De produktie van paprika was in 1992 fors hoger
en van goede kwaliteit. Bij meloen kwam
een aanzienlijk deel van de produktie in
kwaliteit II terecht vanwege onvoldoende
zoetheid, met name in het begin van de
oogstperiode. (In de praktijk werden met
andere rassenwelvoldoende zoete meloenen geoogst). Daarnaast viel een deel van
de produktie van voldoende zoete meloenen weg door optreden van rot aan het ligvlak. Toch kwam meloen redelijk goed uit
desaldiberekeningen naarvoren.
* Met radicchio rosso is in 1992 voor het
derde achtereenvolgende jaar eenvergelijking gemaakt tussen ter plaatse zaaien en
gebruik van perspotplanten. Ter plaatse
zaaien drukt deteeltkosten en beperkt mogelijk de risico'svan randaantasting,omdat
bijter plaatse zaaien een goede penwortel
wordt gevormd. In 1990 en 1991 zijn de
rassen Medusa en Elios gebruikt. De mate
van randaantasting was bij ter plaatse
zaaien gelijk of minder dan bij perspotplanten. Devroegstezaai-enplanttijden gingen
grotendeels verlorendoor hetoptredenvan

'schot'. In 1992 zijn in een zaai- en planttijdenproef de mogelijkheden van ter plaatse
zaaien met enzonder afdekking getoetst in
vergelijking met perspottenteelt. Dit vond
plaats gedurende het hele groeiseizoen op
de proefplaatsen Meterik, Zwaagdijk en
Lelystad. Inwendig rand was in deze proeven geen probleem, mede doordat het gebruikte ras Rubello sterk randresistent
bleek. In afwachting van meer randresistente rassen is het bewaaronderzoek in
1992 tijdelijk stopgezet. Van het ras Rubello is randresistentie inderdaad gebleken. Daarom zal het bewaaronderzoek in
1993teLelystadwordenvoortgezet. Bewaring vindt dan plaats bij +1°C en een hoge
relatieve luchtvochtigheid.
* Metsuikermaiszijnplantgetallenproeven in
1992 voortgezet om het effect op opbrengst en sortering in het traject van 4-6
planten per vierkante meter te toetsen. Dit
om te kunnen voldoen aan de vraag naar
grotere kolven uiteendeelvande markt.
* In 1992was in de proef met groene asperges te Valthermond automatische beregening als nachtvorstbestrijding opgenomen,
maar door het achterwege blijven van
nachtvorst is het effect nog niet getoetst.
Groeimetingen bij één- en tweejarige pollentonenaandatdeuitgroeivan knopnaar
oogstrijpe aspergevarieert van2,5 -21dagen, afhankelijk vantemperatuur. De proef
in Kolummerwaard toont aan dat toepassing van stro om een goede bodemstructuur te behouden weliswaar twee weken
verlating geeft, maar wel voor een goede
onkruidbestrijding zorgt. In seizoen 1992/
1993 zijn weer asperges geforceerd in de
witloftrekcellen. De forceerresultaten van
de pollen uit Valthermond zijn veel minder
goed dan die afkomstig uit Lelystad. Dit
wijkt af van de resultaten eerder behaald.
Verder was de produktie van Gijnlim hoger
dandievanThielimen Horlim.
* Uit het afgesloten onderzoek bij Chinese
kool en groenlof blijkt dat extra droogdraaien van velddroog geoogste Chinese
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kool geen beter bewaarresultaat geeft,
is het produkt luchtdicht ingepakt om intermaar juist opbrengstdaling door vochtveractie tussen de objecten te voorkomen en
lies. Daarmee blijft de onderzoeksvraag
in de bewaring gegaan. Uit de bewaarrewaarom de bewaarresultaten bij Chinese
sultaten van seizoen 1992/1993 blijkt dat
koolvanjaartotjaar envantuindertottuindroogdraaien de rotaantasting bij de Chiderzosterkverschillen nogonbeantwoord.
nese kool beperkt.
In 1992 is dan ook een nieuwe proef ge- * Uitdemarkt komteenpositieve waardering
start waarbij kunstmatig natgemaakt provoor de stamloze (kroon)broccoli. In 1992
dukt gedurende een 0.5, 1, 1.5en 2dagen
is het teeltonderzoek op twee proefplaatdrooggedraaid isbij 1en 10°C.Vervolgens
senuitgevoerd.

48

Vruchtwisseling en bodempathogenen
Inleiding
Zowel indeakkerbouw als indevollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat in toenemende mate problemen
zijn ontstaan en zullen ontstaan met bodemgebonden ziekten en plagen. In de akkerbouwzijndoor regionalespecialisatie,grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren
de problemen van verschillende aard. In het
veenkoloniale bouwplan gaat het vooral om
aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaal-

tjes alsmede enkele bodemschimmels. Inde
zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes en Rhizomanie een rol,terwijl in
het zuidoostelijk zandgebied gele en witte
bietecysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en
bodemgebonden schimmelziekten van betekenis zijn. Op licht marine zandgronden kent
mentevensvrijlevende aaltjes (Paratrichodorus teres) als probleem, onder andere als
overbrenger van het ratelvirus. Een vruchtwisseling die alle problemen kanvoorkomen,
is bij de huidige teeltfrequenties veelal niet
voorhanden. Een verruiming van het bouwplan met andere gewassen (met name granen en grassen) is uit bedrijfseconomisch
oogpunt vaak weinig perspectiefvol. Ook in
de vollegrondsgroentesector nemen de problemen met bodemgebonden ziekten enplagentoe.Hier heeftgebieds-enbedrijfsafhankelijkeensterkespecialisatie inéénof enkele
gewassen plaatsgevonden. De inzet van
chemische middelen,metnamedegrondontsmetting, zal komende jaren drastisch moetenwordenteruggedrongen.
De invloed van de intensiteit van het
bouwplan op hetgewasende bodem

Loodgrijze verkleuring als gevolgvan Verticillium
dahliaeop aardappelstengels;linksaangetasteen
rechtsgezondestengel.

Inditcluster worden projecten uitgevoerd die
betrekking hebben op het meer generieke
vruchtwisselingsonderzoek. Dit onderzoek is
erinhoofdzaakopgerichtomnaastdegevolgen van verschillende bouwplannen op gewasenbodemookdeoorzakenvandezegevolgen te achterhalen. De meeste vruchtwisselingsproeven die hiervoor zijn aangelegd,
zijn inmiddels beëindigd. Het betreft ruim 25
jaarvruchtwisselingsonderzoek opDeSchreef
en 12 jaar op de locaties Feddemaheerd,
WestmaasenA.G.Mulderhoeve.Verslaglegging van Feddemaheerd is in 1992 verschenen. Het verslag van De Schreef verschijnt
begin 1993.Vervolgens zalookgewerkt worden aan het verslag van de proef Westmaas
enA.G.Mulderhoeve. Hetonderzoek naarde
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interactiestussen peulvruchten enaardappelen in het bouwplan via het gezamenlijke pathogeen Verticilliumdahliaeis inmiddels aan
verslagleggingtoe.Hetonderzoekwaaringekeken werd naar de zogenaamde zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatigeteelten is in 1992 met eenverslaglegging afgerond. Het onderzoek naar de
onderlinge relatietussengewassenopakkerbouwbedrijven met vollegrondsgroentegewassen is eveneens afgerond met verslaglegging.Almetalkangezegdworden,dathet
vruchtwisselingsonderzoek ons veel geleerd
heeft over de mogelijkheden en beperkingen
van bouw- en teeltplanindelingen. Als belangrijkste beperking komt vrijwel steeds de
opbouw van bodempathogenen bij te intensieve bouwplannen naarvoren.
In hoeverre een braakjaar benut kan worden
ter verbetering van de bodemgezondheid is
in eenaantal proeven onderzocht. Debevindingen zullen ineenverslag vastgelegd worden. Afhankelijk van de situatie ter plekke en
de Europese regelgeving indeze,lijkenerinteressante mogelijkhedentebestaan.
Indebouwplannenproef op ROC DeWaagin
de Noordoostpolder worden drie bouwplannen vergeleken,die meer of minder intensief
zijn. In samenwerking met SC-DLO en het
LBO wordt onderzocht of dergelijke bouwplannen op deze gronden effect hebben op
bodemstructuur en oogstzekerheid. Inde afgelopen zeven jaar heeft dit nog geen grote
verschillen te zien gegeven. In bepaalde jaren isde bruto gewasopbrengst op het meer
intensieve bouwplan iets lager en is met
name het grondtarra-gehalte in aardappelen
(structuur) en cavity spot-aantasting in waspeen hoger dan op het minder intensieve
bouwplan. In 1992 zijn enkele bouwplannen
iets aangepast.
In twee vruchtwisselingsproeven op 't Kompas en Kooijenburg wordt gekeken naar de
problematiek van de bodempathogenen in
teeltsystemen voor de akkerbouw in het
noordoostelijk zand- en dalgrondgebied. Na
het aanloopjaar 1990 lag de proef op beide
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locaties voor hettweede jaar. Erwerden nog
geen bouwplaneffekten waargenomen.
Inonderzoek naarvruchtwisseling met maïsgras leiddeeenonderbrekingvandecontinuteelt van snijmaïs door twee respectievelijk
vier jaar gras tot een opbrengststijging van
twee respectievelijk tien procent. De aantasting door wortelverbruining was alleen bij
maïs navierjaar gras wat minder ernstig ten
opzichtevancontinu maïs.De rasvergelijking
tussen een vatbaar en minder vatbaar ras
voor wortelverbruining bij een nauwe en
ruime rotatie gaf geen betrouwbare rasbouwplan-interactie tezien. Schadedoor aaltjes bijcontinu maïs leek niet ergwaarschijnlijk. Ook bodemfysische en chemische factoren konden niet als verklaring voor de
opbrengstverschillen wordenaangedragen.
In onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid
van wintertarwerassen werden de rassen
Okapi,Obelisk en Kraka incontinuteelt enna
een andere voorvrucht (wintergerst) geteeld.
Er was geen voetziekte opgetreden. Na vier
jaar de rassen op dezelfde plaats geteeld te
hebben, nam de opbrengst van Kraka en
Okapi sterker af dan bij Obelisk. Daarentegenwaswelhetgeheleopbrengstniveau van
Obelisk, zowel na wintergerst als na tarwe,
sterkgedaald.
Beheersing van plantparasitaire nematodeninhet bouwplan
Het grootste deel van het onderzoek binnen
dit cluster is nog gericht op de aardappelmoeheid veroorzaakt door het aardappelcysteaaltje. Insamenwerking met IPO-DLO, PD
en NAK is veel inzet geleverd ten behoeve
van het onderzoek naar de methode van
zorgvuldige detectie van het aardappelcysteaaltje inde grond.Voor decentrale zeeklei is
een goede methode al langer bekend en
wordt indepraktijk metsuccestoegepast. Dit
leidt daar tot een besparing van geld en tot
een beperking van het gebruik van chemische middelen voor grondontsmetting. Het
onderzoek zal moeten leiden tot het ontwikkelen van een soortgelijke methode vooran-

dere gebieden in Nederland (de zuidwestelijkeennoordelijke kleigebiedenendenoordoostelijke zand- en dalgronden). Naast een
vroegtijdige detectie van besmettingen wordt
ook een kwantitatieve meting van de aantallen aardappelcysteaaltjes nagestreefd. Deze
parameters moeten bijdragen aan een systeem voor zorgvuldige besluitvorming bij de
beheersing van de aardappelmoeheid. Het
onderzoek naarbepalingvandematevanresistentie tegen en tolerantie voor aardappelcysteaaltjes bij consumptieaardappelen en
zetmeelaardappelen zal verder bij moeten
dragen aan de levering van gegevens voor
eenjuistekeuzevantetelen rassen inkombinatie met een goede detectietechniek. In
1992 is gestart met aanvullend onderzoek
vanuit het herstructureringsfonds voornoordoostelijke zand- en dalgronden. De SIO en
het PAGV werken hierin nauw samen. In het
eerste jaar van dit vierjarige project is gewerkt aan verbetering van de rassenkeuzetoets enaan methoden voor het bepalen van
devitaliteit vanaardappelcysten inmonsters.
In 1993zalverder gewerkt wordenaandediverse elementen binnen de reeks van monstername tot eindcijfer. Uiteindelijk moet dit
onderzoeksprogramma leidentoteenadviessysteem voor de beheersing van aardappelmoeheid in bedrijfsverband. Dit totale onderzoekaanaardappelmoeheidwordt uitgevoerd
binnen een omvangrijk en samenhangend
programma waarin naast PAGV en SIO ook
IPO-DLO, CABO-DLO en LEI-DLO participeren en daarbij duidelijk ondersteund worden
door PDen NAK.Daarnaastwordt met name
door het HLB nogaanvullend onderzoek verricht aan aardappelmoeheid, zoals biologische en chemische bestrijding, pathotypeonderzoek endergelijke. Hetonderzoek naar
de mogelijkheid omaardappelen alsvanggewasintezettenterbestrijdingvanaardappelcysteaaltjes zal in 1993 met een verslagleggingworden afgerond. Er lijkengoede mogelijkheden te zijn om met aardappelen, die als
lokgewas gedood worden (nadat de aardappelcysteaaltjes uit hun cysten gelokt zijn), in
bijvoorbeeld eenbraakjaar intezettenalsmilieuvriendelijke bestrijdingsmethodevan aardappelmoeheid.Overde toepassingsmogelijk-

heden van deze methode in bedrijfsverband
zal nogverder nagedacht moeten worden en
zo mogelijk ter bespreking moeten worden
voorgelegd in het kader van de EG-braakregeling.
Metbehulpvanaanvullendefinancieringvanuit herstructureringsgelden is in 1992 (eerste
proefjaar) onderzoek uitgevoerd naar demogelijkheden ter beheersing van vrijlevende
aaltjes (Paratrichodorus teres)met uitzonderingvaneenmeerjarig proefveldopDeWaag
datin1991wasaangelegd.In1992iseenvergelijkbare proef ook gestart op de van Bemmelenhoeve evenals een proef met groenbemestingsgewassen.In1993zaldit programma
uitgebreid worden met twee granulaatproeven en een proef waarin naar het effect van
grondbewerkingen op Paratrichodorus teres
gekeken wordt.
Eveneens is in 1992 met behulp vanaanvullende financiering (MJPG en herstructurering) een eerste grote veldproef uitgevoerd
gericht op de waardplantgeschiktheid voor
Meloidogynechitwoodi.In1993zaldit onderzoek verder worden uitgebreid met een vergelijkbare proef met Meloidogynehaplainhet
noordoostelijk zand- en dalgrondengebied.
Op de locaties voor bedrijfssystemen-onderzoek (Vredepeel en Borgerswold) is verder
onderzoek verricht naar de ontwikkeling van
de populaties Meloidogynespp..
Beheersingvanbodemziektenindevruchtwisselingbijvollegrondsgroentenenakkerbouwgewassen
Binnen dit cluster wordt gewerkt aan een vrij
grote verscheidenheid aan problemen. Het
onderzoekaanRhizomanierichttezichookin
1992voor een belangrijk deelopde betrouwbaarheid van detectie (bemonstering, toetsing). Met de huidige beschikbare tolerante
suikerbietenrassen is dit onderzoek momenteelminder urgent.Hetisechterzeerwelmogelijk, dat bij de huidige opbouw van zeer
hoge besmettinggraden van Rhizomanie er
in de toekomst meer vraag komt naar een
voldoende betrouwbare kwantitatieve vast-
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schaderelatie van bieterhizomanie op de
OBS vastgesteld. Er is sprake van een aanzienlijke variabiliteit tussen dejaren.Om verspreidingspatronen van de besmetting in de
bouwvoor te bepalen, is op de OBS ook intensief bemonsterd. Hetgrootste deelvande
capaciteit is ingezet op een proef naar verschillen inde schaderelatie tussen een vijftal
grondsoorten, te weten zandgrond, kleigrond, dalgrond, kleigrond OBS en lössgrond. Deverschillen blijkengeringtezijn.Alleende lössgrond geeft pas bijhogereinoculumniveau's evenveel schade als de andere
grondsoorten.
Ditonderzoekwordt medio 1993afgesloten.
In een kasproef (HLB) naar rasgevoeligheid
van aardappelen voor wratziekte (potten)
bleek, dat de besmetting van de grond met
gerstalsniet-waardgewasterugliep met67%.
Meteenresistent rasalsVebecawasdit90%.
Met Producent als een zeer vatbaar ras
breidde de besmetting bij lage dichtheden
sterkuit,maarnamdezebijhogedichthedenaf.

Baardigheid en een laagsuikergehalte indebiet
zijnbelangrijkesymptomenvanRhizomanie.

Het onderzoek naar de oorzaken van herinplantproblemen bij asperge (samenwerking
ROC Meterikseveld, LUW vakgroep fytopathologie en PAGV) isin 1992verder voortgezet. Gebleken is, dat Fusarium een belangrijkefactor inditprobleemvormt.

stellingvandebesmettingsgraad. Bovendien
moet niet uitgesloten worden, dat in de toekomst bij nieuwe resistente rassen het wel
van belang isom over een dergelijke kwantitatievedetectiemethodetebeschikken.Inhet
afgelopen jaar is voor de derde maal de

Bij onderzoek te Westmaas naar hetbobbelbladvirus in ijsbergsla (virus overgebracht
door Olpidium), bleek het mogelijk om de
symptomen in ijsbergsla op bakken op te
wekken. Dedoordegrondgemengdechemische middelen bleken evenwel nog tot een
zware aantastingteleiden.
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Bedrijfssystemen
Inleiding
Hetonderzoekaanbedrijfssystemen isbijuitstek synthetiserend van karakter. Gebruik
makend van integratie van veelal bestaande
kennis worden bedrijfssystemen ontwikkeld
diegerichtzijnophet halenvan meervoudige
doelstellingen op het gebied van economie,
ecologie/milieu en teelttechniek. Binnen gestelde randvoorwaarden wordt gestreefd
naar maximale duurzaamheid van de te ontwikkelen bedrijfssystemen. Deresultatenvan
het geïntegreerde bedrijfssysteem op het
OBS-bedrijf te Nagele (sinds 1979) zijn aanleiding geweest voor een uitbreiding van dit
type onderzoek. Nauitbreiding binnen deakkerbouw (Borgerswold sinds 1986 enVredepeel sinds 1989) is ook voor de vollegrondsgroenteteelt bedrijfssystemen-onderzoek gestart op vier locaties (sinds 1990). In 1992 is
viaeen uitgebreid themaboek eneenthemadagindecember inhoudgegevenaanhetuitdragen van de bereikte resultaten van met
name het bedrijfssystemen- onderzoek voor
deakkerbouw.
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
de akkerbouw
Het doel van dit onderzoek is het op semipraktijkschaal ontwikkelen enzonodig vergelijken van bedrijfssystemen voor de akkerbouw. Het onderzoek wordt op drie locaties
uitgevoerd: OBS-bedrijf te Nagele (sinds
1979), Borgerswold (sinds 1987) en Vredepeel(sinds 1989).
Tot 1991 werden op het OBS-bedrijf te Nageleeengangbaar (GA) eneen geïntegreerd
(Gl)akkerbouwbedrijf alsmede een gemengd
biologisch dynamisch (BD) bedrijf ontwikkeld
envergeleken. In1991 ishetonderzoek aangepast. Het BD bedrijf isontmengd naar een
BD- akkerbouwbedrijf met ook akkerbouwmatige vollegrondsgroenten. GA en Gl zijn

omgezet intweevariantenvan geïntegreerde
bedrijfsvoering, namelijk respectievelijk een
experimentele meer op verdergaande mileudoelstellingen gerichte variant (EXP) en een
meeropeconomischedoelstellingen gerichte
variant binnen degrenzenvande beleidsnormen (Gl). Binnen EXP bestaat bovendien de
mogelijkheid om meervergelijkende proeven
aan te leggen, waarin nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen getoetst kunnen worden
in het kader van het bereiken van de verdergaande milieudoelstellingen. Ook binnen BD
zullen meer vergelijkende proeven opgenomen worden. In EXP is onder andere een
permanente vergelijking mogelijk van een
volledig op kunstmest gebaseerd systeem
met een gedeeltelijk op dierlijke mest gebaseerd systeem. In het overgangsjaar 1991 is
hetveeverkocht. In1992ismeervormgegeven aan het opzetten van deelexperimenten
in EXPen BD.Hetbetreft hiervooralvergelijkingen van beperkte aantallen objecten op
het gebied van de onkruidbestrijding (eggen,
mechanische onkruidbestrijding aardappelen), geleide ziektebestrijding (mede incombinatie met verlaagde dosering), stikstofbemesting, rassen (onder andere mengsels) en
teeltwijzen. In 1993 zal ook gewerkt worden
aan een uitgebreide technische en bedrijfseconomische analyse en de rapportage van
de tot nu toe bereikte resultaten (1979 t/m
1990).
Op Borgerswold werden tot 1991 drie bedrijfssystemen ontwikkeld envergeleken,namelijk; 1:2 fabrieksaardappelen gangbaar
(GA1), 1:4 fabrieksaardappelen gangbaar
(GA2) en geïntegreerd (Gl). InGA1werd 1:4
suikerbieten geteeld en inGA2 en Gl slechts
1:8. Met name deze extra extensivering had
tot gevolg dat GA2 en Gl te sterk achterbleven in economisch perspectief, terwijl er op
middellange termijn onvoldoende zwaarwegende argumenten zijn voor een extensivering van de suikerbietenteelt. In 1991 is GA1
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Deeg(hier eenveertanduitvoering) iseenveelzijdig inzetbare machinevoorde
onkruidbestrijding. Door de ruime afstelmogelijkheden kan gewas- en grondsoort-afhankelijk worden gewerkt.

een meer flexibel systeem geworden, datingevuld en aangestuurd wordt vanuit het inzicht en de visie van het HLB te Assen. Het
systeemGA2isomgezet ineen geïntegreerd
systeem met 1:4fabrieksaardappelen ensuikerbieten (GI1) en is dus meer economisch
georiënteerd dan het tot GI2 omgebouwde
voormalige Gl. Het GI2 bevat 1:8 suikerbieten en wordt gezien als een meer op milieudoelstellingen gerichte variant. In 1992 is het
onderzoek volgens plan uitgevoerd. Inmiddels wordt gewerkt aan een rapportage van
de teelttechnische en bedrijfseconomische
analyse van de resultaten tot nu toe (1986
t/m 1990).
Het bedrijfssystemen-onderzoek op Vredepeel ontwikkelt en vergelijkt vier varianten,
namelijk S1 met 1:8 monocotylen, S2 en S3
met 1:4monocotylen en S4met 1:3monocotylen. S1, S3 en S4 zijn geïntegreerde bedrijfssystemen en S2 isdegangbare referentievoor S3. Inhetvierdejaarvan het project,
1992, ontwikkelden reeds eerder gesignaleerde besmettingen met Meloidogyne chitwoodi zich tot ernstige problemen met betrekkingtot kwaliteitenkwantiteitvandiverse
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gewassen. Deze problematiek noopt tot herbezinning op de onderzoeksopzet. De in
technische zin reeds behaalde resultaten in
eerdere jaren werden gestabiliseerd en op
eenaantal puntenverderverbeterd.
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
de vollegrondsgroenteteelt
Het doel van dit onderzoek is het op semipraktijkschaal ontwikkelen enzonodig vergelijken van bedrijfssystemen voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt. Het onderzoek wordt op vier locaties uitgevoerd:
Breda, Westmaas, Zwaagdijk en Meterik. De
locaties Breda enWestmaas hadden in 1990
heteersteteeltseizoen endelocatiesZwaagdijken Meterik in 1991.
Alle vier locaties hebben in principe dezelfde
opzet met elkvier varianten van te ontwikkelen geïntegreerde bedrijfssystemen (inMeterik drie varianten). De varianten verschillen
van elkaar door een gradiënt van het aantal
gewassen en teelten in het teeltplan; van
slechts twee hoofdgewassen tot een diversiteit van circa zes gewassen (inclusief granen/grassen).

Ookditjaar isdoor hetzoveel mogelijk hanteren van het stikstof-bijmestsysteem (NBS)
met een relatief lage stikstofbemesting gewerkt. Op de zandlocaties was de gemiddelde N-gift wel hoger dan in 1991 door de
noodzakelijke compensatie van de grote uitspoeling inde periode augustus -september.
Doortoepassing van NBSzijn er mogelijkheden om de rest-stikstof aan het einde van de
teelt inde bewortelde laag op eenaanvaardbaar niveau te brengen. Het gewenste stikstofniveau op het einde van hetteeltjaar (november - december) is minder te sturen en
wordtveel meerbepaalddoor het mineralisatieniveau endeachterblijvende gewasresten.
Hoewel de periode van twee jaar nog te kort
isomconclusiestetrekken,lijkener,opbasis
van analysecijfers van fosfaat, kali en magnesium, aanwijzingen te zijn dat de strategie
van bemesten op basis van afvoergiften en
streeftrajecten bruikbaar is.Degegevensvan
de gewasanalyses zijn benut om voor 1993
en de komende jaren (locatiespecifieke) afvoergiften vasttestellen.
Door mechanische onkruidbestrijding kon in
veel gewassen het gebruik van herbiciden
flink worden beperkt. Dit geldt niet voor alle
gewassen en/of teeltwijzen. Intulp en iriszijn
er nauwelijks mogelijkheden. Bij vervroegde
enbedekteteeltwijzen (metfolie,aqryl,gaas,
netten) wordt de uitvoering sterk belemmerd.
Dit geldt eveneens voor najaarsteelten met
veel ente regelmatige neerslag. Ook andere
teeltmaatregelen kunnen de toepassing van
mechanische onkruidbestrijding onmogelijk
maken (bijvoorbeeld stro in prei en frequent
beregenen ten behoeve van de aanslag van
aardbeiden). Met bodembedekkingsmateriaalonder andere zwart mulchpapier in prei,
ijssla en Chinese kool zijn de eerste ervaringenopgedaan.Hoewelde onkruidonderdrukking perspectief biedt, zijn er meerdere nevenaspecten die opgelost dienen te worden
voordat toepassing op grotere schaal overwogen wordt.
Het teeltjaar 1992 heeft bevestigd dat het op
een goede manier beheersen vanschimmelziekten invollegrondsgroenten moeilijk is.De
vroege aantastingen van roest in prei en

valse meeldauw inkropslaen ijssla maarook
bladvlekken in groenselderij en Alternaria in
Chinese kool zorgen ieder op een specifieke
wijze voor problemen ondanks de inzet van
chemische middelen. Meerdere van de gebruikte middelen staan ter discussie (thiram,
chloorthalonil, Ridomil-Zeta) maar ook is in
veel gevallen het bestrijdingsresultaat ondanks meerdere bespuitingen niet verzekerd
onder andere door geringe werkzaamheid
en/of delangeveiligheidstermijn.
Positieveontwikkelingen zijnhet beschikbaar
komen van een systeem van geleidebestrijdingvanbladvlekken inzaaiuien,vaneenbemonsteringsmethode van detectie van roest
in prei en van enkele nieuwe rasnummers
vankropslavoordeherfstteelt met resistentie
tegen allefysio'svanvalse meeldauw.
De mogelijkheden voor het terugdringen van
het middelengebruik is gewas- en plaagafhankelijk en daardoor soms beperkt. Het gewasafschermen met gaas,het beginnen met
bestrijden nàsignalering en hethanteren van
schadedrempels leidtinBSOtotverminderde
inzet. Hetontwikkelen van signaleringssystemen en het vaststellen van de populatie-omvang zoals bij koolgalmug en wortelvlieg is
eengoed begin.Hetaangevenvan de relatie
tussen omvang,gewasschade, schadedrempel en bestrijdingsnoodzaak zal nog moeten
volgen voordat een verantwoorde bestrijdingsstrategie kanwordenvastgesteld.
Ook het steeds meer gebruik maken vangecoat zaad draagt bij aan de besparing van
middelen. De ervaring in 1992dat enkele insekten zoals trips in prei, luis in ijssla en late
koolvlieg inChinese kool en spruiten nauwelijks beheersbaar zijn ondanks zeer regelmatige bestrijding met de toegelaten middelen,
biedt grotezorg.
Introductie van geïntegreerde produktie
naar de praktijk
Dit cluster bevat een aantal projecten die tot
doel hebben om de vertaling van de resultatenvan geïntegreerde bedrijfssystemen naar
verschillende praktijksituaties in kaart te
brengen. Naast het omvangrijke project 'experimentele introductie geïntegreerde akker55

bouw' worden nog enkele projecten met diverse gewassen (met name tarwe) uitgevoerd.

verband om te gaan met overwinterende
ganzen.
Erosiebeperkende teeltsystemen

Inhetvierjarige samenwerkingsproject Experimentele introductie van geïntegreerde akkerbouw in de praktijk van PAGV, CABO,
LEI, DLV en IKC/AGV worden 38 bedrijven
intensief begeleid bij de introductie van geïntegreerde akkerbouw op hun bedrijf. Het afgelopen jaar was de vooruitgang in technische zinzeer bevredigend.De doelstellingen
voor hetderdejaar (1992),teweten minimaal
stabilisering van het tot nog toe bereikte resultaat, het verder regionaliseren van de
geïntegreerde aanpak en het verminderen
van zowel de spreiding in resultaten als het
verminderen van de niet-bedrijfsgebonden
variatie (PAGV-verslag nr. 144, p. 84), zijn
ruimschoots bereikt. In het afgelopen jaar is
een PAGV-verslag (nr. 144)verschenen over
deeerstetwee projectjaren. Veelaandacht is
besteed aan de verdere verbetering en versnelling van de gegevensverwerking, in
nauwe samenwerking met hetCABO.
Openkele ROC's werd extra aandacht gegeven aan optimalisatie van geïntegreerde
teeltmethoden, waarbij tevens het demonstratiekarakter vandeze proeven benutwordt
voor introductie van geïntegreerde akkerbouw inde praktijk.
Intarwewerdonderzoek uitgevoerd naarverdereoptimalisatie vandeteelt en vergelijking
met de in de praktijk gangbare teeltmethoden. Ook werd gekeken naar de mogelijkhedendie bepaalde rassen en rassenmengsels
bieden bij de teelt van tarwe in relatie tot de
beheersingvanziekten enplagen.
Op ROC Kollumerwaard werd in samenwerking met RIN, RWS en CLM onderzoek verricht naar de mogelijkheden om in bedrijfs-
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Erosie kanplaatshebben doorwindenwater.
Op kale, droogliggende zand-en dalgronden
veroorzaakt wind stuifschade; op de Zuidlimburgse hellingen kan erosie bij zware neerslag tot afspoeling van grond leiden. Hetonderzoek binnen dit cluster heeft vooral betrekking op watererosie in Zuidlimburg; op
ROC Vredepeel is het onderzoek gericht op
hetvoorkomenvanstuifschade.
Op ROC Wijnandsrade wordt de schade van
watererosie nagebootst met een regensimulator, die werkt als een intensieve regenbui.
Inzaai van bieten en afdekken van het zaaibed (met stro) gaf het beste resultaat; inzaai
in een bodembedekkend gewas voorkomt
welhetafstromenvandegrond,maar inmindere mate van water, met negatieve gevolgenvoor deopbrengst.
Een probleem bij de teelt van bodembedekkers is de bestrijding ervan alsmede vanandere onkruiden in het volggewas. De bestrijding van de bodembedekker kan pas laat
worden uitgevoerd. Zowel op loss- als zandgrondzijndeplantenvande bodembedekker
dan dermate ontwikkeld, dat een mechanische bestrijding tussen de rijen suikerbieten
of maïs niet afdoende bleek. Inzet van een
goedwerkende onkruidstrijker biedt goede
mogelijkheden. Ook de 'agro-interrow' lijkt
goed te werken in maïs, geteeld in een
groenbedekker.
Op loss blijken slakken zich in een groenbedekker massaal te kunnen ontwikkelen en in
het voorjaar schade te doen aan de bietenplantjes. Ditneveneffect krijgtaandacht bijde
zaaibedbereiding.

Beperking van gebruik enemissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
Deakkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
hebben zich sterk afhankelijk gemaakt van
en ingesteld op het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn andere
methoden, technieken en afwegingen te
sterk op de achtergrond geraakt. Het is om
meerdere redenen noodzakelijk dat de neveneffecten van dit gebruik substantieel worden teruggedrongen. Voor de akkerbouw
speelt met name het grote areaal een grote
rol, waardoor de totale omvang van het gebruik zeer hoog is. Extra aandacht voor de
aardappelteelt is hierbij op zijn plaats. Voor
de groenteteelt zal met name de consument
een grote rol spelen. In het kader van het
Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de
oplossingsrichtingen voor hetbehalenvande
doelstellingen min of meer uitgewerkt in de
sectorplannen. Deze plannen bezitten een
relatief groot draagvlak binnen het landbouwkundig bedrijfsleven, alsmede binnen voorlichting en onderzoek. Deze sectorplannen
dienen derhalve als richtsnoer geziente wordenvoor het realiseren van de doelstellingen
vanhet Meerjarenplan Gewasbescherming.
De mate van slagen van het plan is sterk afhankelijk van de vorderingen, die onderzoek
envoorlichting daarvoor moeten maken.Niet
alhetonderzoektenbehoevevaneen reductie van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vindt plaats onder dit speerpunt,wantookbinnen'vruchtwisseling enbodempathogenen' en'bedrijfssystemen' isveel
vanhetonderzoekgerichtopdezeproblematiek.
Onkruidbestrijding
Binnendit cluster wordtvooralsnog alhetonderzoek betreffende de onkruidbestrijding

binnen het PAGV en de ROC's uitgevoerd.
Hetdoel isomte komentot systemen die bijdragenaandereductievanhetherbicidengebruik met behoud of zelfs verbetering van de
teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid.
Hierin past onderzoek aan zowel elementen
van de onkruidbestrijding alsook geïntegreerdeaanpak opteelt-of bedrijfsniveau.
Geïntegreerde onkruidbestrijding in teelt-en
bedrijfsverband
De vergelijking van verschillende teeltsystemen in de gewassen aardappelen, erwten,
maïs, veldbonen en witlof werden dit jaar
voor het laatst uitgevoerd. Indeze gewassen
bleekhetook ditjaarweertechnisch mogelijk
om het herbicidengebruik te reduceren, door
eventuele aanpassing van rijenafstanden en
gebruik van mechanische onkruidbestrijding
soms in combinatie met rijenspuiten. In enkele gevallen (droog weer en ruime rijenafstand erwten; niet voldoende gecompenseerde uitdunning van maïsop Heino) kostte
dat enige opbrengst. Een hogere opbrengst
bleek bij de geïntegreerde teeltsystemen
echter ook mogelijk (minder legering wintertarwe naeggen in 1992).
Geïntegreerde teeltsystemen in koolzaad,
stamslabonen, uien, wintertarwe en zomergerst bleken dit jaar zonder gewasschade
haalbaar. Meer aandacht voor de effectiviteit
van de onkruidbestrijding alsmede verdere
optimalisering en betrouwbaarheid van de
systemen isnognodig.
Optimalisatiemechanischeonkruidbestrijding
Degevoeligheidvansuikerbietenvoor eggen
op kleigrond bleek samen te hangen metgewasstadia en eg-instelling. Op zandgrond
waren deverschillen veroorzaakt door instellingengewasstadiainmaïsenstamslabonen
minder duidelijk. Verschillende groeistadia
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Soms is mechanische onkruidbestrijding deenigeoplossing.

van veldbonen, wintertarwe en zomergerst
bleken nauwelijks gevoelig voor eggen.
Overdwars inplaats van overlangs eggenresulteerde in een viertal gewassen niet in een
betere onkruidbestrijding en veroorzaakte
meer gewasbeschadiging.
Aanpassing herbicide-doseringen en lage
doseringsystemen
In een aantal gewassen (aardappelen,
groene asperges, stamslabonen, suikerbieten, ter plaatse gezaaide prei en uien) werden lage dosering systemen uitgetest. Door
frequent met een lage dosering te spuiten,
kan in sommige gewassen een betere onkruidbestrijding worden verkregen, danwei
een alternatief voor verdwijnende middelen
(uien) worden verkregen. Dergelijke laaggedoseerde bespuitingen lijken een zinvolle
aanvulling bij mechanische onkruidbestrijding, ter vergroting van de bedrijfszekerheid
bijeen lager herbicidenverbruik.
Het bestrijdingsresultaat bleek in belangrijke
mate beïnvloed te worden door een juistetiming en middelenkeuze. Bij tijdig toedienen
van lage dosering-bespuitingen in suikerbieten,werd hetbestrijdingsresultaat nietverbe-
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terd door het gebruik van een bodemherbicide aan de basis. Door de toediening van
eenjuiste hulpstof aan herbiciden ingranen,
aardappelen en stamslabonen kon het bestrijdingsresultaat worden verbeterd. Nader
onderzoek moet aangeven of de dosering
met hulpstof (en ook zonder hulpstof in afhankelijkheid van de omstandigheden) verder omlaag kan.Onderzoek met perspectiefvolle combinaties wordt voortgezet.
Screeningherbiciden voorspecifieke problemen
Getracht werd om herbiciden te vinden
(eventueel in lage doseringen) die bruikbaar
zijn in de teelt van ter plaatse gezaaide knolvenkel en schorseneer, invlas met nametegen varkensgras en in graszaad met name
tegengraanopslagenruwbeemd. Onderzoek
met het beperkte aantal middelen dat perspectief biedt,wordt voortgezet.
De waargenomen verruiming van de bestrijdingsmogelijkheden van duist in wintertarwe
met de komst van Puma, en de verlate toedieningvan isoproturon,maaktverder onderzoek naar verbetering van duistbestrijding
voorlopig overbodig. Mogelijke doseringsverlagingenzullenwelaandacht krijgen.

Bovengrondse schimmelziekten in de akkerbouw
Binnen ditcluster wordtvooralsnog alhetonderzoek betreffende de bestrijding van
schimmelziekten bij de akkerbouwgewassen
binnen het PAGV en de ROC's uitgevoerd.
Hetdoelvan hetonderzoek binnenditcluster
is om te komen tot systemen die bijdragen
aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en kwaliteit en aan de reductie van
het fungicidengebruik met behoud of zelfs
verbetering van de teelttechnische duurzaamheid binnen grenzenvan bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek
aan zowel elementen van de bestrijding van
schimmelziekten alsook aan een geïntegreerde aanpak opteelt-of bedrijfsniveau.
In1992ishetonderzoek naardebiologievan
Mycocentrospora acerina (wortelverbruining
bijkarwij)voortgezet. Ditheeft hetinzichtverhoogd in de wijze waarop de schimmel mogelijk te bestrijden is. Enkele proeven meer
gericht op voorkoming van verbruining via
cultuurmaatregelen (standdichtheid, keuze
dekvrucht, stikstofbemesting) en chemische
bestrijding (zaadbehandeling, volvelds) zijn
het afgelopen jaar in het project opgenomen.
Daarnaast is begonnen met de ontwikkeling
vantoetsenvoor hetbepalenvande besmetting van zaad en grond. Dit moet leiden tot
gebruik van schoon uitgangsmateriaal en
een goede perceelskeuze (niet binnen projectduur realiseerbaar). De resistentietoets is
verder ontwikkeld ten behoeve van de veredeling. Integratie van genoemde maatregelenmoet leidentotverhogingvandeoogstzekerheid inde karwijteelt.
Bij het onderzoek aan Phytophthora in aardappelen zijn in 1992vier proeven uitgevoerd
gericht op loofbescherming en twee proeven
gericht op knolbescherming. In de tweede
helft van het groeiseizoen was er een vrij
grote Phytophthora-druk, hetgeen het onderzoekditjaar positief heeft beïnvloed.Deloofbeschermingsproeven zijn daardoor in drie
vandeviergevallengoedgeslaagd.Erisvoldoende aantasting opgetreden om een

goede vergelijking tussen de objecten mogelijkte maken. Inéén proef isgeen aantasting
opgetreden. Wat de knolbeschermingsproeven betreft is bij die op de Kollumerwaard de
kunstmatige inoculatie uitstekend geslaagd.
Er zijn echter geen significante verschillen in
aantasting tussen de diverse fungiciden geconstateerd. In de tweede proef is de Phytophthora,nainoculatie,onvoldoendetotontwikkelinggekomen.
In 1992iseenstart gemaakt met oriënterend
onderzoek naar de mogelijkheden van een
waarschuwingssysteem voor Phytophthora
infestans in aardappelen. Na het beschrijven
van het project iseen begin gemaakt met het
verzamelen enbestuderenvanliteratuur over
waarschuwingssystemen. Tevens is in 1992
een start gemaakt met een project gericht op
het onderzoek aan de epidemiologie van
Phytophthora infestans en effect hierop van
fungiciden en weersomstandigheden. Door
middel van literatuuronderzoek en gesprekken is inzicht verkregen in de aspecten van
de epidemiologie die onderzocht zouden
kunnen worden. Ten behoeve van kunstmatige inoculatie is ervaring opgedaan met het
op grote schaal produceren van sporen van
Phytophthorainfestans.
Inhet kader van het project gericht op deoptimalisering van de biologisch dynamischeen ecologische pootaardappelteelt is op een
biologischpraktijkbedrijf eenproef uitgevoerd
om het effect van loofbranden bij verschillende werksnelheden op de doding van Phytophthora-sporen nate gaan.Als gevolg van
een zware loofaantasting gecombineerd met
regenval vóór het branden, konden geen betrouwbare resultatenwordenverkregen.
Bovengrondse schimmelziekten indevollegronds groenteteelt
De invloedvanschimmelziekten op dekwaliteit van het produkt, alsmede het gebrek aan
specifieke kennisvande waardplant-parasiet
relaties in groentegewassen zal betekenen
dat mogelijkheden als geleide bestrijding op
kortetermijngeenaltegrotevluchtzullennemen. Toch moet voor schimmels die veeleer
een opbrengst- dan een kwaliteitsverlagend

59

effect hebben en die zich via de lucht verspreiden, onderzoek worden verricht naar de
samenhang tussenweersfactoren enaanwezigheid van de schimmel. Via empirisch onderzoek kunnen dan wellicht toch mogelijkhedenontstaanvoor geleide bestrijding.
Fungiciden
In 1992 is onderzocht in hoeverre een toepassing met Corbel enTopaz op hetplantenveld met prei, invloed heeft op de aantasting
door roest op het planten- en produktieveld.
De jonge preiplanten ondervonden geen
schadevandebehandelingen. Bijde geringe
aantastingen konden geen betrouwbare verschillenwordenaangetoond.
In 1992 zijn twee veldproeven uitgevoerd ter
bestrijding van bladvlekkenziekte in eerstejaars plantuien (Noordoostpolder en Zeeland). De aantasting trad laat in het seizoen
op. Behalve de effectiviteit is ook de werkingsduur getest (één of twee weken). De
nieuwe middelen hadden een langere werkingdandestandaardtoepassingen. Hetonderzoek wordt in 1993voortgezet in Zeeland
en op het PAGV, waar bovendien bekeken
wordt in hoeverre het systeem voor geleide
bestrijding van bladvlekken inzaaiuien ookin
eerstejaars plantuientoepasbaar is.
In de spruitkoolproef in Lelystad trad pas in
december witte roest op, zodat geen effect
vande behandelingen meertezienwas.
Omdat eentoelatingvaneennieuw fungicide
inwitlof nogonzeker is, isin 1992 naar alternatieven gezocht voor de bestrijding van
Phytophthora. Behandeling van de penwortels voor opkomst met het systemische middel Aliette leek gunstig. Een middel op basis
van waterstofperoxide toegepast tijdens de
trek, bleek tekort te schieten. Andere ontsmettingsmiddelen op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur zullen in 1993 worden getest.
Teeltmaatregelen
Door bepaalde veldjes met prei op verschillende tijdstippen met stikstof te bemesten,
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konden objecten met een verschillend stikstofniveau worden gerealiseerd waarop zich
een goed gewas ontwikkelde. De gewasontwikkeling op het onbemeste object was
slecht en het blad ging al vroeg verkleuren.
Ondanks de verschillen in stikstofniveau
kwamen tot november geen verschillen in
aantasting door ziekten voor. In december
werd in het onbemeste object wel een lagere
aantastingdoor Phytophthorageconstateerd.
Met behulp van natuurlijke besmetting van
witlof met Erwinia-bacteriën is onderzocht
wat het effect vanverschillende maatregelen
was op de ontwikkleing van natrot. Onderzocht is het effect van een verlaging van de
luchttemperatuur in de laatste week van de
trek,natendroogbewarenvandepennenen
eenverhoging van de luchtvochtigheid direct
bijdekroppen.
In 1992 is op het PAGV onderzoek gestart
naar het beperken van schermrot in broccoli
door middelvanteeltmaatregelen entoetsing
van de gevoeligheid van enkele rassen. Het
afsnijden van bladeren biedt het meeste perspectief. Bijde keuzevande 11rassen diein
1992zijn beproefd, isgelet op gewashoogte,
vorm van het scherm en fijnheid van de korrel. De resultaten tonen aan dat slechts één
rasminder gevoelig isvoorschermrot, namelijk Shogun. De gewashoogte en de fijnheid
van de korrel lijken niet doorslaggevend te
zijn. Devormvanhetscherm (wateraflopend)
en de aanwezigheid van een waslaag lijken
welinvloedtehebbenop natrot.
In veldproeven met stamslabonen is nagegaan of bespuitingen met een fungicide achterwege gelaten kunnen worden wanneer
een droger micro-klimaat wordt nagestreefd
met behulp van een ruime rijenafstand en
een lage plantdichtheid. In 1992 is gebleken
dat de geringste aantasting door Botrytis
plaatsvond bijeen ruime rijenafstand en een
lageplantdichtheid.Deziektedrukwasechter
zó gering dat bespuitingen ook bij de in de
praktijk gebruikelijke rijenafstand overbodig
waren. De rijenafstand van 75 cm gaf een
zeer lage opbrengst.

Gedurende 1992 zijn voor de tweede maal
bedekkingsmaterialen toegepast in de gewassen kropsla, ijsbergsla, radicchio en prei.
Gebleken is dat het gebruik van herbiciden
vervangen kan worden door bodembedekking. Zowel folies als papier zijn goed te gebruiken in bladgewassen, terwijl stro perspectief biedt in prei. Op termijn zullen folies
problemen geven met verwijdering en afvoer
en zal het milieuvriendelijke papier en stro
overblijven. Het effect van de bodembedekking op N-mineraal is nog onduidelijk. Toepassingvan levende mulcheszalverder worden onderzocht. Phytophthora porri-aantasting in prei kan verminderd worden door
toepassing vanstro enpapier. Het effect van
bodembedekking op andere schimmels in
bladgewassen zoals kropsla en ijsbergsla is
invelegevallenonduidelijk doordat geteeldis
in een droge zomer, waarin ziekten niet of
nauwelijks aanwezigwaren.
De invloed van diverse plantmethoden van
prei (plantdiepte, aantal rijen per bed, ruggenteelt, aanaarden en ondergroei met gras)
op ziekten laat grote wisselingen tussen de
jarentezien.
Geleidebestrijding
In 1992werd bij het systeem vangeleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte inzaaiuien bij
een vroege zaai het aantal bespuitingen verminderd van zeven naar vier. Bij de tweede
zaai werd echter slechts één bespuiting minder uitgevoerd. De ziekte kwam relatief laat,
zodat tevroeg begonnen is met spuiten.Onderzocht zal worden in hoeverre dit seizoen
aanleiding geeft hetsysteem bijtestellen.De
praktijkproef in Noord-Holland is succesvol
verlopen. De besparing op het middelengebruikwas50%,zonderopbrengstderving.Tot
eenafstandvan 15kmvandeweerpaalwerd
hetadviessuccesvol toegepast.
Deaanwezigheidvan Botrytisallii(koprot) na
inoculatie kon inde 1992ineen kasproef, net
als inandere proeven, niet betrouwbaar aangetoond worden in de bladtoppen. Wel werd
duidelijk dat de schimmel sterk verspreid
over de bladeren aantoonbaar is, hetgeen er
opduidt dat een monsternameveel bladeren
endelen hiervan moetbevatten.

Plagen
Binnen deze cluster wordt hetonderzoek betreffende de bestrijding van plagen bij de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt binnen het PAGV en de ROC's uitgevoerd. Het
doel van het onderzoek binnen deze cluster
is om te komen tot systemen die bijdragen
aan behoud en/of verbetering van de opbrengsten kwaliteit ende reductievan hetinsekticidengebruik met behoud of zelfsverbetering van de teelttechnische duurzaamheid
binnen de grenzen van bedrijfseconomische
haalbaarheid. Hierin past onderzoek aanzowel elementen van de bestrijding van plagen
alsook aan een geïntegreerde aanpak op
teelt- of bedrijfsniveau.
Uit het onderzoek naar de bestrijding van de
uievlieg door middel van zaadcoating metinsekticiden in prei bleek dat gecoat zaad een
gelijke bescherming gaf tegen de made van
de uievlieg als de traditionele grond- en gewasbehandeling. De zaadbedrijven zullen
deze toepassing overnemen en hiermee ervaring opdoen inde praktijk in 1993. Hetonderzoek wordt nog metslechts één proefveld
voortgezet (ervaring opkomst gecoat zaad).
Onderzoek naardebestrijdingvan naaktslakken door middel van cultuurmaatregelen en
hettoepassen vanchemische middelen inde
teeltvan koolzaad,tarwe en bieten isin 1992
volledig van start gegaan. De tweejarige
proeven van koolzaad en tarwe na koolzaad
hebben als gevolg van de lage infectiedruk
weinig betrouwbare verschillen opgeleverd.
Bestrijding vanslakken inbieten leverde veel
fenologische informatie op;eenadequatebestrijding is een granulaat-toepassing bij het
zaaien van de bieten. Uit het oriënterendonderzoek naar de bestrijding van slakken met
chemische- en niet chemische middelen
blijkt, dat tarwezaad behandeld met chemische middelen goede perspectieven biedt
voor debeschermingtegensiakkenvraat.
Inhetonderzoek naar de bestrijding van gerstevergelingsvirus in granen wordt geprobeerd om vroeggezaaide wintergranen en
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laatgezaaide zomergranen te beschermen
tegen gerstevergelingsvirus (BYDV) door
middel van bestrijding van de vector-graanbladluizen. In het najaar van 1991 werden in
het vroeggezaaide gewas relatief veel bladluizen geconstateerd. Het percentage bladluizen dat met het virus is besmet, bleek
slechts 0-8%. Gedurende het groeiseizoen
werden geen gewasaantastingen door het
BYDV-virus geconstateerd en geen opbrengstverschillen alsgevolgvanwel/nietbestrijden van bladluizen. Over het effect van
bladluisbestrijding ineensituatie metveel luizen en zware virusaantasting is (nog) geen
uitspraak te doen. In 1993 wordt alleen bij
gunstige omstandigheden (voor bladluis en
virusverspreiding) een proef (proeven) ineen
praktijkperceel aangelegd.
Hetonderzoektenbehoevevande mogelijke
ontwikkeling van een systeem van geleide
bestrijding van wortelvlieg in peen richt zich
ophetbepalenvandepopulatiedichtheid van
dewortelvlieg (tweede enderdevlucht) inrelatie met mogelijke aantasting (wormstekigheid). Hetverschijnen vandewortelvlieg was
in 1992 door een temperatuursmodel (U.K.)
vanaf 1 februariopenkeledagen nauwkeurig
te voorspellen. Een groot aantal percelen in

Nederland (90%) heeft een lage infectiedruk;
een bestrijding is dan niet nodig. De schadedrempel is nog onvoldoende getoetst. Het
getoetste projectwordt voortgezet.
In nauwe samenwerking met het IPO-DLO
wordt onderzoek verricht naar de effecten
van ondergroei in prei op met name plaaginsekten zoalstrips. In 1992iseenveldproef in
vier herhalingen aangelegd.Hierbijiseenondergrondse klaver (Trifolium subterraneum
cv. Espérance) ingezaaid. Na opkomst van
deklaverzijngatengeponst,waarindepreiis
geplant. Hetgekozenklavertypevormdeechter te veel massa waardoor ernstige concurrentie met de prei ontstond. Na een beregening bleek de tripspopulatie enorm te dalen.
De prei met de ondergroei bleef sterk achter
inproduktie en haddoor de concurrentie een
zeer langeschacht. Dematevantripsaantastingwasduidelijk lager. Erdient noggeanalyseerd te worden of er een correlatie bestaat
tussen de grootte van de plant en de mate
vantripsaantasting.
Op verschillende plaatsen is in 1992 aandacht besteed aan proeven met trips in prei
en kool. In 1993 zal hieraan meer aandacht
worden geschonken.

Vooral nazachtewinterskanhetgerstevergelingsvirusgraangewassenaantasten.
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Aan een aantal specifieke vraagstukken is in
1992met name inde diverse regio's inproeven aandacht gegeven, zoals: signalering
witlofmineervlieg in witlof, wollige slawortelluisinwitlof, bestrijding van koolvlieg metbehulp van insektengaas bij Chinese kool, geleide bestrijding van de koolvlieg in spruitkool, teeltaspecten bij de bestrijding van
bladluis met behulp van insektengaas bij ijsbergsla en bestrijding van koolvlieg in Chinese kooldoor middelvaneen gewasbehandeling metinsekticiden.
Toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Het doel van dit cluster is om binnen enkele
jarentekomentot meer inzichtenkennismet
betrekkingtotde relatietussen spuittechniek,
depositie, dosis en effect van chemische bestrijding,alsmede deeffecten opde emissies
naardeomgeving.Ditzalzeker nietvoor alle
combinaties van de in Nederland voorkomende gewassen, ziekten/plagen en chemische bestrijdingsmiddelen uitgezocht kunnen
worden. Het onderzoek doelt derhalve op
eenbeperktaantalgewassen,ziekten/plagen
en pesticiden. Deze zijn zo gekozen, dat ze
model kunnenstaanvoorveelanderecombinaties. Bovendien wordt zoveel mogelijk getracht, om die combinaties te onderzoeken
waar momenteel betrekkelijk veel pesticiden
in gebruikt worden, voor zover dit onderzoekstechnisch verantwoord en realiseerbaar
is. In 1991 is in het kader van additionele financiering vanuit het onderzoekprogramma
MJPG gestart met een samenwerkingsprogrammawaarindeproefstations, IMAG-DLO,
SC-DLO en CABO-DLO vertegenwoordigd

zijn. Ook is in 1992 in een serie veldproeven
gekeken naar drift, depositie en biologische
effecten. Vooralsnog is gekozen voor Phytophthora in aardappelen, bladvlekken in
zaaiuien en prei en roest in granen. Extra
aandacht wordt inhet lopendeonderzoekgegeven aan het kwantificeren van de waarnemingen. In 1992 is gebleken dat deverschillen tussen technieken met de huidige meetmethoden wel meetbaar en te kwantificeren
zijn, maar dat er grote variatie optreedt inresultaten per meting. Toetsing op statistisch
betrouwbare verschillen tussentechnieken is
daardoor moeilijk.
In samenwerking met IMAG en TFDL is verder gekeken naar de mogelijkheden van
beeldanalyse voor de verwerking van watergevoelig papier voor druppelgroottewaarnemingen. Binnen de veldproeven met biologische toetsing alsmede op de spuitbaan van
het PAGV wordt de kwaliteit van de spuitvloeistofverdeling vastgelegd en geanalyseerd. Op de spuitbaan zijnaanvullende metingen gedaan met betrekking tot het effect
van de hoek van luchtuitstroom bij spuiten
met luchtondersteuning in aardappelen,
tarwe en prei. Ook zijn indezelfde gewassen
metingen gedaan aan depositie van spuitvloeistof gespoten met een landbouwspuit
met schijfvernevelaars.
Opeenspeciaal aangelegde zogeheten driftmeetbaan(PAGV) isdedriftemissie gemeten
vanuit een gewas spruitkool en een gewas
zaaiuien.Zowelopeen naast het spuitoppervlak liggend grondoppervlak als in de lucht
(met masten) alsmede in een aangrenzende
sloot is gemeten aan een veldspuit met en
zonder luchtondersteuning.
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Optimalisering vangebruikenvermindering van
emissies van nutriënten
Inleiding
Indeafgelopen periode ismeer en meer duidelijk geworden,dat de hoeveelheid enwijze
vantoediening van meststoffen in de praktijk
kunnen leiden tot ongewenste emissies naar
hetmilieu(grond,water, lucht).Ditgeldtvooralsnog in duidelijke mate voor de elementen
stikstof en fosfaat. Voor andere nutriënten,
zoals kalium, zijn nog geen grote knelpunten
vastgesteld, afgezien van de verontreinigingen die met de verschillende meststoffen in
bepaalde gevallen meegegevenworden (met
name zware metalen). De grootste problemen met nutriëntenemissies treden onmiskenbaar op bij de ruwvoederproduktie (weilandenmaïsland).Daarnaast kennenweook
binnen de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in een aantal gevallen problemen metdeoptimale benuttingvan meststoffenendeemissiesvandenutriënten naarhet
milieu.
Toepassingvandierlijke mest indeakkerbouwende vollegrondsgroenteteelt
Het onderzoek naar toepassing van dierlijke
mest in de akkerbouw heeft als doel het verzamelen van gegevens, die nodig zijn voor
een verantwoorde advisering. De veldproeven zijn beëindigd en de verslaglegging is
voor de proeven op de kleigronden in 1992
afgerond. In 1993 zal het verslag over de
overige grondsoorten geschreven worden.
Op ROC 't Kompas wordt één van de proeven in gewijzigde vorm voortgezet. De nadruk ligt hierbij op de vergelijking van varkens- en kippedrijfmest. Tevens wordt hier
gekeken naar effecten van chloor, met name
mogelijke chloorschade inaardappelen.
Van het onderzoek naar de perspectieven
vanvoorjaarstoediening vandierlijke mestop
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kleigronden is in 1992 het eindverslag gepubliceerd. Hieruit bleek dat er wel mogelijkhedenzijnvoor dezevoorjaarstoediening, maar
daarbij dikwijls ook problemen optreden. Als
vervolg opdit project zal in 1993gestart worden met een project gericht op de voorjaarstoediening van dierlijke mest ingranen.Vanuit kostenoogpunt kan gebruik van goedkope
dierlijkemestingranenaantrekkelijkzijn.
Het ondiep aanwenden van dierlijke mest na
het ploegen in snijmaïs op zandgrond heeft
tot nu toe in geen van de onderzoeksjaren
geleid tot een betere benutting van stikstof.
Waarschijnlijk speelt ook de horizontale verdelingvanstikstof tenopzichtevandemaïsrij
een belangrijke rol.Ditaspectzal indegewijzigdevoortzettingvanhetonderzoekteAverHeinoworden voortgezet.
Optimalisering van de fosfaat- en kalibemestingenandere bemestingsaspecten
Inditclusterworden projecten uitgevoerd,die
tot doel hebben om de benutting van kali en
fosfaat en eventuele andere meststoffen te
optimaliseren. Gezien de keuze die in het
praktijkonderzoek vooralsnoggemaakt is,om
in eerste instantie vooral energie te stoppen
in de vraagstukken rond stikstofbemesting,
wordt weinig geïnvesteerd in onderzoek binnen dit cluster. Wel wordt een aantal proefvelden met fosfaat- en/of kalitrappen opgebouwd of in stand gehouden. Op een aantal
van deze proefvelden wordt extensief onderzoekverricht door het PAGV ende ROC's.
In 1992 is op het fosfaatveld van De Kandelaar onderzoek gedaan naar de fosfaatbemesting van zaaiuien. In 1993 zal dit voor
stamslabonen gebeuren. Met name het IBDLO voert dit project uit. Op de van Bemmelenhoevewerddoor middelvaneenlaagsgewijze bemonstering op het kalitrappenproef-

veld gekeken naar de mogelijke uitspoeling
van kali onder de verschillende niveaus. In
1992ishieropwintertarwe geteeldenin1993
zullenditsuikerbieten zijn. Hetfosfaat- enkalitrappen-proefveld van het PAGV is in 1991
op de gewenste niveaus gekomen. In 1993
zal hierop het gewas stamslabonen geteeld
worden. De kalitrappenproef van Westmaas
zal voorlopig alleen in stand worden gehouden. Ineen aantal zandregio's wordt met het
1RSgekeken naar effecten van eenverschillende zuurgraad (pH) van de grond op de
produktie van suikerbieten in rotatie met andere akkerbouwgewassen.
Het onderzoek naar de toetsing van de landbouwkundige waarde van GFT-compost
kende in 1992 haar eerste onderzoeksjaar.
Proevenwaarin naarwerkinggekekenwordt,
liggen op Westmaas, Meterikseveld (beide
groenteproeven), 't Kompas en van Bemmelenhoeve (beide akkerbouwproeven). Proeven waarin naar structuureffecten gekeken
wordt, liggen op het PAGV en op twee praktijkpercelen nabij Kollumerwaard. De proeven zijn alle volgens plan uitgevoerd. Zoals
verwacht, kunnen nog geen resultaten worden gegeven. De proef op de locatie 't Kompas wordt herzien c.q. verplaatst naar een
meerzandige locatie.
Optimaliseringvandestikstofbemestingter
reductievandenitraatuitspoelingenverbeteringvandeproduktkwaliteit
Het doel van dit cluster is om rendabele methoden ensystementeontwerpen diedeverliezennaarhet milieu (water) endenitraatgehaltenvandeproduktenopmaatschapppelijk
aanvaardbare niveausbrengen.Deprojecten
binnen dit cluster zijn in drie categorieën te
verdelen:
- plaatsingvande stikstof,
- afstemming in hoeveelheid en tijd op basis
van aanbod enerzijds en de behoefte van
deplant anderzijds,
- de (onvermijdelijke) verliezen behoeden
voor uitspoeling met behulp van tussengewassen endergelijke.

Rijenbemesting
In suikerbieten heeft het onderzoek naar rijenbemesting enige verbetering opgeleverd
ten opzicht van een volveldstoepassing. Van
een stikstof-rijenbemesting bij aardappelen,
snijmaïs, zaaiuien en kool kan meer effect
verwacht worden, gezien de verliezen die bij
dezegewassen opkunnentreden bijeenvolveldsbemesting. Problemen bij de uitvoering
worden veroorzaakt door het ontbreken van
geschikte toedieningsapparatuur en gewasschadealsgevolgvandesoms hogestikstofconcentraties in de rij. Dit onderzoek vindt
veelal in samenwerking met het IB-DLO en
het NMI plaats. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen werd nagegaan
hoe de minerale stikstofgehalten in en onder
de aardappelruggen verloopt. Tevens werd
nagegaan hoe nade aardappeloogst de resterendestikstof inhet profiel isverdeeld.
Stikstof-bijmest-systemen (NBS)
Het principe van een stikstof-bijmest-systeem (NBS) kan waarschijnlijk in een aanzienlijkdeelvandegewassentoegepast worden. Het vergaren van stikstofopname-curven van diverse gewassen, zoals spinazie,
kropsla en prei staat hierbij centraal. Daarnaast zal getracht worden met behulp van
bestaande stikstofopname-curven ook de
curven van nog niet onderzochte maar wel
erop lijkende gewassen te construeren aan
de handvanenkele puntbemonsteringefi.
Voor een aantal vollegrondsgroenten bestaan inmiddels adviezen voor een NBS en
dezeworden indepraktijk metsuccestoegepast. In consumptie-, fabrieks- en pootaardappelenwerdonderzoekverricht naardemogelijkheden en de toepassing van NBS aan
de hand van het stikstofniveau in de bladsteeltjes van hetgewas.
Voordevollegrondsgroenten wordtdit onderzoek inkadervanhet DWTprogrammaGeïntegreerde Plantaardige Produktie (GPP) in
samenwerking uitgevoerd met IB-DLO, LUW
en CABO-DLO. Een samenwerking in deze
ininternationaal verband isin 1992gestart in
kader van het EG-programma CAMAR. In
1992 is daarbij door het PAGV onderzoek
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verricht naar een nauwkeurige bepaling van
parameters voor het opnamepatroon van
stikstof bij ijssla. In 1993 zullen in een veldproef gegevens verzameld worden betreffende de nutriëntenverliezen via gewasresten en de mogelijkheden om deze te vertragentot nadewinter.

Haren (zandgrond) en Heino (zandgrond).
Het onderzoek tot nu toe laat zien, dat maïs
in benutting positief reageert op een rijenbemesting.Wel waren de effecten op kleigrond
wat duidelijker danopzandgrond.
In 1992 is gestart met onderzoek naar de
stikstofnawerking vanstrovan korrelmaïs.

Maïs
Inonderzoek naardeverbeteringvandestikstofbenutting door snijmaïs werd gekeken of
een aantal teeltmaatregelen zoals plantverdeling, bemestingsniveau,zaaitijdstip enrassenkeuze,van invloed isopdebenutting van
de aangeboden stikstof. Op de ROC's Cranendonck en Aver-Heino en op het PAGVproefbedrijf lagen proefvelden met stikstoftrappen,zaaitijden, rassen enrijenafstanden.
Deresultatenvandeeerstetweejaarvanhet
onderzoekwijzen inde richtingvaneen interactie tussen de hoogte van de kunstmest Ngift en de mineralisatie van stikstof uit de organische stof in de bodem. 1992 was het
laatste jaar van veldonderzoek; in 1993 zal
deeindrapportage wordengerealiseerd.

Groenbemesters/wintergewassen
In enkele projecten wordt nog onderzocht in
hoeverre de teelt van groenbemesters in de
winter zo optimaal mogelijk gemaakt kan
worden ten behoeve van het tijdelijk vastleggenvandevrije stikstof (nitraat) inde anders
gewasloze winterperiode. Sinds 1988 doen
PAGV,CABOenSCop ROCAver-Heinogezamenlijk onderzoek naar de bijdrage die
wintergewassen kunnen leveren aan de benutting van voedingsstoffen door een beperkingvande uitspoeling.Hierbijworden zowel
ondervruchten (gras) als stoppelgewassen
(rogge) voor dat doel op hun waarde beoordeeld. Speciale aandacht krijgen de lange
termijn-effecten op de N-huishouding. Uit
voorgaandejaren kanworden geconcludeerd
dat wintergewassen onder bepaalde voorwaarden de uitspoeling kunnenverminderen.
Doorhetlateoogsttijdstipvanmaïszullenondergemiddeldeweersomstandigheden deeffecten beperkt zijn. Het onderzoek zal in iedergevaltot 1993worden voortgezet.

Insamenwerking met het IBwerd onderzocht
in hoeverre de benutting van stikstof in snijmaïs in de rij kan worden toegediend zonder
gewasschade. De proeven werden uitgevoerd op drie locaties, Lelystad (kleigrond),
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Detoepassingvan informatica
Inleiding
De mogelijkheden die de informatica biedt,
voegen een geheel nieuwe dimensie toe aan
de kennisoverdracht naar de voorlichting en
de ondernemers in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Toch komendeontwikkelingenvanautomatisering indeakkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt in vergelijking
met andere sectoren slechts langzaam op
gang. Voor een belangrijk deel is dit toe te
schrijven aan het specifieke karakter van de
bedrijven in deze 'open teelten'-sectoren.
Ook hetaanbodvan programmatuur metvoldoende toegevoegde waarde voor de praktische ondernemers is echter nog steeds beperkt.
Informatie zal evenwel voor de agrarischondernemer in detoekomst steeds belangrijker
worden omdecontinuïteit vanzijn bedrijf veilig te stellen, gezien de structureel verslechterende opbrengsten-kosten verhouding in
de akkerbouw en de steeds strengere eisen
die worden gesteld aan de produkten, maar
ook aan de produktiewijze. Informatica-toepassingen kunnen hieraan een belangrijke
bijdrage leveren.
De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
diegerichtzijnopdetoepassingvaninformatica, zijn veelal gebaseerd op het informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf. Het informatiemodel iseen gedetailleerde beschrijving van
de activiteiten op het landbouwbedrijf envan
de gegevensstromen die daarbij van belang
zijn. Hoofddoel van dit model isde uniformeringvan rekenregels, begrippen endefinities,
waarmee de basis is gelegd voor de verdere
ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.
De ontwikkeling van informaticatoepassingen voor het overdragen vanteelttechnische informatie
Vanaf 1992worden BETA enCERA (teeltbe-

geleidingssystemen voor suikerbieten en
granen) vermarkt door GITS, een krachtenbundeling van enkele grotere automatiseringsbedrijven in de agrarische sector: Miconet, Comvee en Montana. Tegelijkertijd met
deontwikkelingvanhet teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen (KOBAS) wordt
meegewerkt aan een opwaardering van
BETA en CERA, waarin ook de onderhoudbaarheid sterk wordt verbeterd. In het kader
van kennisonderhoud van teeltbegeleidingssystemen zijn de rasgegevens en de gewasbeschermingsinformatie voor onkruiden,
ziekten en plagen aangepast. Er wordt nog
gewerkt aan een publikatie over de analyse
van de ontwikkeling van teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemen in het onderzoek op het
PAGV.
KOBAS ismet namegericht opteeltplanning,
rassenkeuze, gewasbescherming en bemesting. Aansluitend op het functioneel ontwerp
is in 1992 het technisch ontwerp opgesteld.
Vervolgens zijn de eerste modules van KOBAS (basisregistratie, rassenkeuze en teeltplanning) gebouwd en ter beschikking gesteld aan de klankbordgroepen. De overige
modules zullen in de loop van 1993 uitgeleverdengetestworden.
Voorde onderdelen basisregistratie engegevensuitwisseling van hette ontwikkelen teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen zijn
participanten benaderd door SIVAK. Voor de
advies-onderdelen van het teeltbegeleidingssysteem wordt aansluiting gezocht bij de in
ontwikkeling zijnde systemen zoalsvoor phytophthora enbodemgezondheid (TERRA).
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem ter beheersing van bodempathogenen
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van
een beslissingsondersteunend systeem voor
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de aardappelmoeheidsproblematiek (TERRA).
Dit project maakt deel uitvan het onderzoekprogramma Bodemgezondheid,waarinwordt
samengewerkt met LEI,HLB,CABO en IPO.
Binnen dit programma vindt ineenaantalbasisprojecten onderzoek plaats naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en
schaderelaties. Het project TERRA is te beschouwen als een synthese waarin de resultaten van de basisprojecten worden samengevoegd in een prototype van een beslissingsondersteunend systeem.
In 1992 is de informatie-analyse afgerond.
Aansluitend zijntweeactiviteiten gestart:
- Kennisanalyse door een werkgroep van
PAGV/IPO. Door de werkgroep wordt een
uitvoerige analyse verricht van de kennis
aangaande aardappelmoeheid (onder andere bemonstering, schade en populatiedynamica). Het doel is het aangeven van
concrete mogelijkheden en inhoudelijke
oplossingen,diede basisvormenvoor verdere realisatievan prototypes.
- Realisatie van een eerste prototype. Er is
een uitvoerige beschrijving van het kennisdeel voor een eerste prototype opgesteld
waarbij het Informatie-analyse-rapport als
uitgangspunt isgehanteerd,aangevuld met
detoepasbare resultaten uitde PAGV/IPOwerkgroep. Het fundament van het prototypebestaat uiteendatabankenhetonderdeel 'registratie', die beide begin 1993 gereed zullen zijn. Aansluitend zullen rekenen adviesmodules ontwikkeld worden. In
de loop van 1993 zullen op een beperkt
aantal bedrijven de eerste tests plaatshebben.
VanuitTERRA blijkt hetbelangvanplaatsgebonden informatie evident. Op softwarematig
gebiedzijnvoor deze problematiek geschikte
pakketten beschikbaar, zogenaamde Geografische Informatiesystemen. In 1992 is in
samenwerking met SIVAK, DACOM, GEON
enSCeendemonstratiemodel ontwikkeldom
de bruikbaarheid van geografische informatiesystemen voor managementondersteunende systemen in de akkerbouw vast te
kunnen stellen. Dit model zal begin 1993 ter
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oriëntatie aan een beperkt aantal telers en
andere belanghebbenden worden voorgelegd.
Ontwikkelingen in de informatiemodellen
en -behoeften
Het onderzoek in deze cluster is met name
gericht op de informatiebehoefte van de ondernemer, de informatiemodellen en verdiepingvanconceptuele modellenophet gebied
van gewasbescherming, onkruidbestrijding,
bemesting en op andere belangrijke onderdelenvanmanagement ondersteunendesystemen. Hiermee wordt beoogd de toegevoegde waarde van deze systemen voor de
praktijktevergroten.
Extra aandacht is er voor de invloed van het
weer op de teeltbeslissingen. Om de relaties
tussen het weer en de gewasbescherming
vast te stellen, wordt veel informatie verzameld door literatuuronderzoek uit binnen- en
buitenland.
Voor eenoptimale beheersing van onkruiden
in het bouwplan door middel van chemische
en mechanische teelthandelingen is inzicht
nodig inonderanderedeconcurrentie tussen
onkruid en gewas en de populatiedynamica
van onkruiden. Getracht wordt om simulatiemodellenvoorditdoel intezetten.
In 1992zijn op enkele ROC's verificatieproeven aangelegd om het ontwikkelde model
voor geleide ziektebestrijding in zomer- en
wintergerst te toetsen. Door de lage infectiedruk was een verificatie slechts in beperkte
matemogelijk. In1993zullenopnieuw enkele
verificatieproeven worden aangelegd om het
ontwikkelde model te toetsen en zonodig bij
testellen.
In Europees verband is verder gegaan met
uitwisseling van kennis en modellen op het
gebied van beslissingsondersteunende systemen voor granen. Het informatiemodel
Open Teelten wordt hierbij als belangrijk uitgangspunt gebruikt. Tevens wordt gewerkt
aaneeninformatiemodelgewasbescherming.

Deontwikkeling vangroeimodellen

temen.
Het project ontwikkeling groeimodel zaaiuien
Metdeontwikkeling vangroeimodellen wordt is in 1992 afgerond met het uitbrengen van
de gewaskennis gestructureerd in kaart ge- een PAGV-verslag. Aan een wetenschappebracht enbeschreven als mathematische ex- lijke publikatie over dit onderwerp wordt nog
pressie van vele parameters. Groeimodellen gewerkt. In1992isnietof nauwelijks gewerkt
kunnen vanuit hetgestructureerd vastleggen aan de groeimodellen voor peen en witlof en
van geformaliseerde kennis verder onder- het model dat de sorteringsverhoudingen bij
zoekondersteunen.Ook kunnengroeimodel- aardappelen beschrijft. Bij spruitkool is in
len bruikbaar zijn voor de voorlichting en de 1992 een start gemaakt met de verwerking
praktijk bijvoorbeeld bij teeltbegeleidingssys- vanproefveldgegevens vandriejaar.
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Proefbedrijf
Het is niet eenvoudig om een jaar in enkele
zinnen te beschrijven, maar een aantal kenmerkende punten zijn wel aan te geven. Zo
warendegroei-omstandighedenin1992voor
grote delen van het land, maar ook voor veel
landen in West-Europa zeer gunstig, waardoor sprake was van hoge kg- opbrengsten
en lage prijzen. Een ander kenmerkend punt
zijn de Mc Sharry-plannen, waardoor met
name aan het eindvan hetjaar devraag beantwoord moest worden hoe het bouwplan
voor 1993 moest worden ingevuld. Deze zaken gaan ook aan een proefbedrijf niet voorbij, al spelen deze perikelen op een particulier bedrijf wellicht een zwaardere rol. Na
overleg is door het bestuur besloten mee te
doen aan de braakregeling. Wel zal getracht
worden om deze braak zoveel mogelijk in te
vullen met non-foodgewassen. Door deze
beslissing is met name de oppervlakte in te
zaaienwintertarwe forsingekrompen.
De omstandigheden waaronder gewerkt
moest worden, waren in 1992 over het ge-

Metenisweten.
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heel genomen gunstig. De weersomstandighedenwaren metname indeeerste helft van
hetjaar zodanig dat het werk vlot verliep. De
laatste maandenvan hetjaar werden de buitenactiviteiten nogal eens verstoord door de
overvloedige en op veel dagen vallende
neerslag.Voor de nieuwbouwactiviteiten, die
op 29 oktober van start gingen, gaf dit wel
wat belemmeringen maar geen grote problemen.
Er kon in 1992 weer een aantal werktuigen
worden aangeschaft; vanwege de extraaanschaffingsmogelijkheden aan het eind van
1991 was dit aantal echter beperkt. Met
name kunnenworden genoemd eenbandopraper voor de maaidorser, een kipwagen
(vervanging) en een spitmachine (vervanging)Hetweer
Hetidee bestaat dat 1992tot éénvandedrogere jaren gerekend moet worden, maar het

blijktdenatstetezijnsindsde waarnemingen
ophetproefbedrijf in 1972zijnbegonnen.Tot
en met mei waren de maanden in het algemeen aan de droge kant, maar daarna -december uitgezonderd - waren ze allemaal te
nat. Dat het droog leek kwam omdat langere
droge perioden afgewisseld werden doorenkeledagen metveel regen.Ditgoldvoormei,
juni, juli en september. In augustus, oktober

en november regende het niet alleen veel,
maarookopveeldagen.
Verder bleef detemperatuur inhet algemeen
ruimschoots boven het gemiddelde, behalve
inoktoberwaarinveelkoudedagenvoorkwamen.
Hetaantaltropischedagenbedroeg2 (boven
30°C), naast de 25 dagen die als zomers
konden worden genoteerd (boven de 25°C).
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Tabel4. GegevensvandepraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf in1992.
gewas

perceel

oppervlakte

1
A
A
3
A 11
B
4
B
5
B
6
C
7
zomergerst
A
8
B
8
B
9
C
1
C
9
graszaad
G103a
A
7
pootaardappelen
G103m
C
2
C
2
consumptie-aardappelen A
5
A 12
suikerbieten
A
2
G103m
A
9
wintertarwe

cichorei
zaaiuien
stamslabonen
doperwten
witlof

nettoopbrengst
inkg/ha

voorvrucht

consumptie-aardappelen
zaaiuien
aardappelproeven
witlof
suikerbieten
zaaiuien
suikerbieten
consumptie-aardappelen
groenteproeven
groenteproeven
uien-enaardappelproeven
pootaardappelen
graszaad
wintertarwe
suikerbieten
graanproeven
graanproeven
suikerbieten
graanproeven
graszaad
zomertarwe
snijmaïsproevenen
diversen
graszaadproevenen
diversen
zomergerst
zomergerst
bietenproeven
zomergerst
stamslabonen
spruitkool
pootaardappelen
groenteproeven
zomergerst

6.6.7.3
4.2
4.2
4.2
4.2
6.9
4.3
4.3
4.2
4.14.3
6.9
2.5
1.1
3.6.9
7.2
6.3.2
7.2

Ritmo
mengsel
Arminda
Herzog
Herzog
Herzog
Obelisk
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Apache
Koket
BintjeB
TurboSE
TurboA
Turbo
Bintje
Cordelia
Hilde
Univers

8725
8420
8160
8615
8115
8820
8470
6845
7320
7320
7450
6735
995
1250
30900
36000
37500
62580
65880
61500
74500
84500

A

10

7.2

Univers

85400

B
C
C
A
B
A
A
B
B

2
8
3
6
3
20
19
7
1

4.2
4.2
4.2
6.9
4.2
3.6.3
4.3
3.2

Hilde
Hilde
Orchies
Hysam
Hysam
Firato
Ciarette
Ciarette
Rinof

82000
80000
54650
73500
57400
10820
8000
6500
15000 st

Opvallend hierbij was dat mei met 11 dagen
aan de top stond met het aantal warme dagen. Juni had er 5,juli 7, augustus 3 enseptember 1.
Dewinter was niet koud, alleen in de laatste
decade van januari en de laatste week van
december kwam ervorst van betekenis voor.
De laagst gemeten waarde was -8,2°C. Infiguur 1en2wordt eenoverzicht gegeven van
de hoeveelheid neerslag en de gemiddelde
minimum- en maximumtemperaturen per
maand.
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De praktijkgewassen
De werkzaamheden aan de praktijkgewassenverliepen inhetalgemeenvlot,met name
in het voorjaar. De inzaai in het voorjaar leverde nauwelijks tegenslagen op en de opkomst gaf weinig problemen. Zelfs de opkomst van de witlof verliep voorspoedig, met
uitzondering van een smalle strook. Op één
perceel suikerbieten kwam nogalwat schade
voor van ritnaalden. Het plaatselijk bijzaaien
meteen handzaaimachinewas geensucces,
mede door het droge weer dat daarop

volgde. Bij de onkruidbestrijding werdgeprobeerd zo weinig mogelijk gebruik te maken
van chemische middelen. Dit had tot gevolg
dat er meer met de hand moest worden gewied. Eenapart probleem was deopslagvan
dille in uien veroorzaakt door proefvelden in
1990. Deoogstverliep indemeeste gevallen
ookgoed,alleendeoogstvancichoreienwitlof werd door het natte weer ernstig verlaat
engaf extramoeite.
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van
de verschillende gewassen en de daarmee
behaalde opbrengsten. Hierbij kunnen de
volgende opmerkingen worden gemaakt:
Wintertarwe
Depercelen werden gezaaidtussen 28oktober en 3 december waarbij perceel B 6 het
eerst werd gezaaid en perceel A 1 het laatste. De meeste percelen werden voor het
zaaiengeploegd,behalveA1 datmetdestijftandcultivator werd bewerkt om de achtergebleven aardappelen zoveel mogelijk kans te
geven te bevriezen. De hoeveelheid zaaizaad liepuiteenvan 133kgtot 158kgperha.
Het mengsel op perceel A 3 bestond uit
Estica, Floridaen Ritmo ingelijke hoeveelheden. De bedoeling daarvan was om op praktijkschaal te bekijken in hoeverre een mengsel minder kans geeft op ziekten. Omdat de
ziektedruk niet hoog was, werden er nauwelijksverschillen waargenomen. Destikstofbemesting werd uitgevoerd op basis van bemonsteringenvarieerdevan 111tot201kgN
per ha; op alle percelen werd de stikstof in
twee keerverstrekt. Deoogstvielindeeerste
weekvanaugustus enverlieponder gunstige
omstandigheden.
Zomergerst
De zomergerst kon dit jaar tijdig worden gezaaid. Op perceel C 9 gebeurde dit al op 25
februari; devoorvrucht was aardappelen.Als
voorbewerking was de grond geploegd. Dit
was goed mogelijk omdat dezwaarte van de
grond hier beneden de 25 % afslibbaar ligt.
De andere percelen werden in de eerste dagen van maart gezaaid. Perceel A 8 is voor

de hoofdgrondbewerking met de stijftandcultivator bewerkt,vanwege devoorvrucht aardappelen. De hoeveelheid zaaizaad liep uiteen van 100tot 110 kg en de stikstofbemestingvan27tot 78 kgNperha.
Deoogst verliep voorspoedig envond plaats
tussen 20 en 24juli. Het produkt kon worden
afgezetals brouwgerst, meteenvolgerstaandeelvan95%eneeneiwitgehaltevan 10.5%.
Graszaad
Het perceel Apache was een tweedejaars
rietzwenkgras, waarvan de opbrengst duidelijkminderwasdanheteerstejaar(ruim1800
kg).Ditkonwordenverwacht, omdat hetaantal zaadstengels beduidend lager was dan
hetjaar ervoor.
DeopbrengstvanhetperceelKoketvielmee,
want de inzaai inde herfstvan 1990-gelijktijdig met de dekvrucht wintertarwe- was onder
slechte omstandigheden gebeurd.Beide percelen zijn van stam gedorst en op het eigen
bedrijfteruggedroogdtot hetgewenstevochtpercentage.
Pootaardappelen
Doordat vanaf de tweede decade van maart
tot half april regelmatig neerslagviel,was het
poottijdstip, 21 tot 23 april, niet zo vroeg dit
jaar. Door de hoge temperaturen in mei
groeide het gewas voorspoedig, zodat er
nauwelijks een groei-achterstand ontstond.
Deze hoge temperatuur zorgde echter ook
voor veel luizen, zodat het moeilijk was het
gewasgezondte houden.Uiteindelijk haddit
tot gevolg dat de Bintjes bij de nacontrole teruggezet werden van E- naar B-pootgoed.
Het Turbo-pootgoed kon in de klassen gehandhaafd blijven (AenSE).
Het SE-pootgoed van Turbo werd na loofklappen doodgespoten met 1,25 liter Finale,
het overige pootgoed werd vanwege de regelmatig vallende buien volvelds gespoten
met Reglone.Demaatverdelingwasalsvolgt
(zie pagina74):
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ras

0/28 mm

28/35 mm

35/45 mm

45/50mm

50/55 mm

Turbo SE
TurboA
Bintje B

1.6 %
1.6 %
6.4 %

11.2%
13.6%
29.2%

49.6%
60.0%
48.0%

27.2%
21.6%
16.4%

8.8 %
3.2 %

Consumptie-aardappelen

1.6 %

-

-

indexop88.8.Hettarracijferwerdbepaaldop
16.4%.

DeTurbo-aardappelen werden gepoot op 24
en 25 april, de Bintjes op 30 april en 6 mei.
De aardappelen groeiden voorspoedig door
het gunstige weer. Omdat Turbo minder gevoelig is voor Phytophthora werd op dit perceelgespoten met80%vandegangbaredoseringTurbatenNitam.Tevenswerdeengedeeltevan het perceel gespoten metShirlan.
Intotaal werden 11 bespuitingen uitgevoerd,
zowel op het perceel met Bintje als op het
perceel metTurbo.InhetTurbo-perceel werd
geen Phytophthora geconstateerd; dit was
wel het geval in het Bintje-perceel. Desorteringisaangegeven inonderstaand staatje.
Suikerbieten
De eerste suikerbieten werden op 9april gezaaid (perceel C8 en perceel B2) en de laatste op 21 april (perceel A9). Ook dit gewas
groeide snel vanwege het warme weer in
mei. Beginjuniwaren opde meeste percelen
debietenzohardgegroeiddatde rijenelkaar
raakten. Het nadeel van deze snelle groei
was dat het nawieden in een te korte tijd
moest gebeuren. Omdat dit niet lukte, moest
nog gewied worden in percelen waar hetgewasalgeslotenwas.
Het perceel A 2 had nogal wat last van ritnaalden, zodat er uiteindelijk maar 45.000
planten per haoverbleven.Gezien het aantal
plantenwasdeopbrengst nogalleszinsredelijk. Gemiddeld over het bedrijf kwam het suikergehalte uitop 16.2%endewinbaarheids-

Cichorei
Ditgewasisnieuwvoor hetproefbedrijf enop
deze schaal ook nieuw voor Nederland. Er
werd gezaaid op ruggen die bijna twee wekenvoorhetzaaienwarengemaakt. Derijenafstand bedroeg 50 cm; per rug werd één rij
gezaaid. Er werd gezaaid op 22 en 23 april;
de opkomst was vlot en redelijk regelmatig.
Vóór opkomst werd met de rijenspuit een
chemische onkruidbestrijding toegepast met
omgerekend per ha 1.2 liter Legurame + 0.6
liter Asulox + 0.6 liter CIPC. Na opkomst
werd nog twee keer geschoffeld met een
hoekschoffel.
Op 25 en 27 november werd de cichorei gerooid onder zeer natte omstandigheden. Het
inulinegetal was 16.7 terwijl de tarra beperkt
bleeftot 15%.
Zaaiuien
Op 10en 11aprilwerdop beide percelengezaaid met een precisiezaaimachine. Dehoeveelheid zaaizaad bedroeg 5.4 eenheden.
Naopkomst werd éénmaal eenvolleveldsbespuiting uitgevoerd tegen onkruid met 2 liter
propachloor + 0.5 kg Lironion + 0.25 liter
Exell en tweemaal een bespuiting met de rijenspuit.Voor perceel A6was dit redelijk voldoende, maar op perceel B 3 was veel nawiedwerk nodig. Het oogsten kon onder
goede omstandigheden plaatsvinden, zodat
deopgeslagenpartijvangoede kwaliteitwas.

ras

<35mm

35/40mm

40/50 mm

>50mm

Bintje
Turbo

4.7 %
3.9 %

6.6 %
4.4%

34.7 %
23.3%

54.0%
68.4%
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55//60 mm

onderwatergewicht
413
380

Stamslabonen

Witlof

Dit gewas werd op 2 juni gezaaid; vrijwel direct daarna viel er 40 mm neerslag. Het resultaat was een matige opkomst eneen paar
grote waterplekken waar helemaal geen bonenopkwamen.Geziendezeproblemen was
deopbrengst nog redelijk.

Dit gewas werd op ruggen geteeld met een
rijenafstand van75cm. Deze ruggen worden
meestal zo vroeg mogelijk in het jaar gefreesd. Door het natte weer in maart en april
kondende ruggen nieteerderdan8meiworden klaargemaakt. Op 10meiviel erweer 15
mm regen, waarna op 13 mei de witlof werd
gezaaid. Tot begin juni volgde een periode
waarin geen regen viel. Hierdoor was er een
duidelijk verschil inopkomst tussen een klein
gedeelte dat wat ondieper was gezaaid en
hetdiepergezaaide gedeelte (tengunstevan
hetdiepergezaaidestuk). Hetgewas groeide
vlotenzonder grote problemen.Deoogstgaf
wel de nodige moeilijkheden vanwege de
natte herfst. Half november werd een klein
gedeelte geoogst met de eigen aangepaste
aardappelrooier. Door het aanhoudende
natteweer ishetlaatstegedeelte halfdecember door de loonwerker geoogst. De opbrengst aanopzetbare wortelsvieltegen.

Doperwten
Op beide percelen werd gezaaid op 14 mei.
Devoorvrucht van perceel B7bestond uitdiverse groenteproeven. Een gedeelte van het
perceel waar winterprei had gestaan, werd
een dag tevoren geploegd. De opkomst en
stand van het perceel waren dan ook wisselend. Perceel A 19was uniform en goed van
stand. Dit verschil kwam ook duidelijk tot uitdrukking indeopbrengst. Dehardheidvande
doperwten wasvoor beide percelen bijnagelijk; TM 114 voor perceel A 19 en TM 115
voor perceel B3.
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Proefbedrijf OBSte Nagele
Algemeen
1992 was een jaar van records; dit kan gezegd worden van het aantal perioden met
zeer geringe neerslag en het natte najaar. Er
is met name in de zomerperiode volop beregendopdewaterbehoeftige gewassen. Door
hetmooiezomerweer verliependewiedwerkzaamheden voorspoedig terwijl dit jaar ook
voldoende én gemotiveerde vakantiehulp
konwordenaangetrokken.Debestrijdingvan
aardappelopslag in de suikerbieten kostte
veelwerk. Inhetbegin leekdit meetevallen,
maar later moest daaraan toch veel tijd worden besteed. De opbrengsten vielen uiteindelijk erg tegen, zowel wat betreft het aantal
kgals de gehalten;ditwas met name hetgevolgvaneen Rhizomanie-aantasting.
De ontwikkeling van de vroege gewassen
ging snel, zodat al vroeg gecombined kon
worden;door het mooieweer konhetstrogelijkachterdecombine geruimdworden.Bijde
pootaardappelteelt wassprakevaneengrote
luizendruk; daarnaast kwam veel bont voor.
De loofvemietigingsdata waren daardoor erg
vroeg. Door de gunstige weersomstandigheden ende mooie structuur vande grond,kon
vlot worden gewerkt. Het een en ander had
tot gevolg dat op 30juli al het graan was geoogst, hetstrowas geruimdenallepootaardappelenwaren gerooid eningeschuurd.
De uienoogst werd bemoeilijkt door langdurige regenval (drie weken), juist op het moment dat er geoogst konworden. De kleur is
daardoor wat achteruitgegaan. De verdere
kwaliteit was uitstekend;ook de opbrengsten
zijngoedte noemen.Deoogstvanconsumptie-aardappelen is uitstekend verlopen en de
opbrengstenwarenhoog.
Vanaf half oktober is het vrijwel constant
gaan regenen. De Gl-peen was toen net gerooid.Deoogstvanwitlof, knolselderij enBD-
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peenwerdhierdoor sterk bemoeilijkt, evenals
het ploegen en zaaien van wintertarwe. De
laatste wintertarwe is gezaaid op 28 en 29
december, nadat de bovenlaag zodanig bevroren was dater geploegd konworden (BDknolselderij-land).
Tenaanzienvandeverbouwing bleek er halverwege hetjaarfinanciële ruimtetezijnvoor
de aanleg van een spoelplaats voor het
schoonmaken van machines, een mestplaat
voor tijdelijkeopslagvanvaste mest, renovatievan deoudeveeschuur voor centrale sortering en tijdelijke opslag van produkten en
aanleg van een betonnen dwarspad van Havenweg4naar Havenweg6voor interntransport. Dit laatste kon in verband met de
slechte weersomstandigheden dit jaar niet
gerealiseerd worden en is verschoven naar
voorjaar 1993.
Wat de machines betreft kon in 1992worden
overgegaan tot de volgende aanschaffingen:
een nieuwe 6meter brede bietenschoffelbalk
metfrontheffer, een schoffelvoorstuk voor de
Rabe-wiedeg en een weegplateau met een
lengte van 11 meter en een weegvermogen
van 40 ton. Er is gekozen voor deze lengte,
omdat trekker en kipper dan tezamen gewogen kunnen worden, wat arbeidsbesparend
werkt. Metnamedoor hetnieuweexperimentele bedrijf isde weegbehoefte enormtoegenomen.
Resultaten
Intabel 5zijn de belangrijkste gegevens vermeldtenaanzienvandefysieke opbrengsten
binnen dedrie bedrijfssystemen.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering en het onderzoek zullen hieronder in
hetkort persysteemwordenbesproken.

Tabel5. Fysieke opbrengsten van devergelijkbare gewassen binnen de drie bedrijfssystemen van het
OBS in 1992innettotonnen perha.
gewas

experimenteel

geïntegreerd

biologisch dynamisch

consumptie-aardappelen
suikerbieten
(suikerbietenpercentage)
wintertarwe (16%)
zaaiuien
winterpeen

55,4 (netto;40/-)

63,5 (netto;40/-'
57,6
(12,86)
8,1 (baktarwe)
40,0 (netto;40/-]
+ 60 (B-peen)

+ 34 (netto;40/-)*

51,5
(12,50)
8,5 (voertarwe)
40,8 (netto;40/-)

±5,7 (baktarwe)*
± 35 (netto;40/-)*
± 80(industrie)**

exacteopbrengst nogniet bekend
peen bestemdvoor sapbereiding

Experimenteel bedrijf
Op het experimenteel bedrijf vormt de meerjarige vergelijking van drijfmest (DM) met
kunstmest (KM) een belangrijk onderzoek.
Hiervoor worden de buitenste stroken (36
meter) van alle percelen voor zover vantoepassingbehandeld metdrijfmest;de restvan
het perceel met kunstmest. Op alle stroken
worden opbrengsten bepaald; vlak na de
oogst en in het najaar worden N-mineraal
monsters genomen.Ookwordengewasmonsters genomen en drains afgetapt om de uitspoelingvasttekunnenstellen.
Ookditjaar isbijdeaardappelendedrijfmest
na het poten (en vóór het frezen) uitgereden
met de sleepslangenmachine en met de trilschoffelmachine ingewerkt. Verder is in de
consumptie-aardappelen een proef met mechanische onkruidbestrijding uitgevoerd met
verschillende stadia van rugopbouw na het
potenalof niet incombinatie metschoffelen.
Er is een begin gemaakt met de uitvoering
van een proef voor het project biologische
pootaardappelteelt, een samenwerking tussenhet PAGV enhet Louis Bolk Instituut. Het
ging er om dat ervaring werd opgedaan met
groenrooien op zware grond in vergelijking
met looftrekken en loofklappen in verband
met Rhizoctonia-aantasting en het met verschillende snelheden branden van loof met
Phytophthora-aantasting. Doorslechteweersomstandigheden en het niet aanwezig zijn

van Phytophthora, is weinig van de proefopzetgerealiseerd.
Ditjaar is gebleken dat ook op de achteraan
gelegenpercelenvanhetbedrijf eenbesmetting met Rhizomanie fors is toegenomen. In
detoekomst zal dan ook eentolerant rasgekozen moeten worden. Verder is een begin
gemaaktmetheteffectvanwiedeggeninbieten.
In de 'experimentele' zaaiuien is een N-bijmest systeem (NBS)-proef uitgevoerd. De
onkruidbestrijding bleef beperkt tot een volvelds aanwending van Round-up vlak voor
opkomst en een rijenbespuiting met diverse
lage doseringen na opkomst. Door een
slechte afstelling van de rijenspuit is er
schadeontstaan.
Inde granen isditjaar wat de bemesting betreft gekeken naar het effect van voorjaarsdrijfmesttoepassing met een sleepslangenmachine en inwerken met een wiedeg (stadium einde uitstoeling). Daarnaast is ook
weer aandacht besteed aan de werking van
verschillende soorten wiedeggen bij diverse
rijenafstanden (volvelds en rijpadensysteem).
De Phytophthora-bestrijding in de 'experimentele' aardappelen is uitgevoerd met een
verlaagde dosering (75%) van het nieuwe
middel Shirlan,met een interval van 7-9dagen. Erisdaarbij uitgegaanvaneen redelijke
resistentie van het ras Agria en Cosmos.
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Phytophthora werd niet geconstateerd. Er is
gekozenvoor hetrasCosmos,omdat hetéén
van de weinige AM-vatbare rassen is met
een vrij hoge resistentie tegen Phytophthora
en omdat het zinvol is om naast een AM-resistent rasalsAgria,eenvatbaar rastetelen.
Geïntegreerd bedrijf
Volgens afspraak isdoorgegaan met hetontwikkelen van een geïntegreerd systeem, dat
praktisch hanteerbaar is voor de ondernemer. Bij de aardappelen zijn de ruggen laat
gefreesd en later alleen de kopakkers nog
een keer aangeaard tegen onkruid.Verder is
voor de bestrijding van Phytophthora gekozen voor een normaal interval (7 - 9 dagen)
meteenlagedosering (60%)van maneb/fentin-acetaat (33/11). Ook hier is geen Phytophthora geconstateerd. Belangrijk is dat
gewerkt wordt met eengoede goedgekeurde
veldspuit.
Bij de winterpeen heeft het Lage Dosering
Systeem uitstekend gewerkt; in totaal is met
2 liter Dosanex per ha al het onkruid verwijderd. Bij de uien heeft het Lage Dosering
Systeem redelijk goed gewerkt. Ook hier
hadden we te maken met een rijenspuit die
geen goede verdeling gaf; dit was vooral bij
grenssituaties goed zichtbaar.

groenbemestingsgewas al of niet gemengd
metgras.
Van het perceel vlinderbloemigen (in onsgevalstamslabonen)zijndezijkanten ingezaaid
met tarwe en een groenbemestingsgewas
(rode klaver) om nate gaanwat op langetermijn meer oplevert. Hierbij zijn niet alleen
economische maar ook bodemvruchtbaarheidsaspecten betrokken.
In de zaaiuien is ook dit jaar gekozen voor
driezaalsystemen:50cm ruggenteelt, 50cm
vlakveldsteelt en normale beddenteelt. Bijde
ruggenteelt bleef de opbrengst duidelijk achteralsgevolgvanstructuurbederf inhetvoorjaar en droogte in de zomerperiode. Eenalgemeen probleem bij ruggenteelt op zwaardere grond blijft het veel dieper moeten
kunnen bewerken van de grond in het voorjaar ( 8 - 1 0 cm), waardoor langer moet wordengewacht dan bijvlakveldszaai (3-4cm).
Met name bij uien die vroeg gezaaid kunnen
worden, kan dit onoverkoombare problemen
geven.

Biologisch-dynamisch bedrijfssysteem

Op het tweede perceel kwamen dit voorjaar
veel hoefblad en distels voor op een strook
grond van ongeveer 6 meter breed over de
volle lengte (300 meter) van het perceel
(waarschijnlijk eenoudeperceelsgrens).Omdaternugeen meerjarig grasland meervoorkomt in het biologische bouwplan, waardoor
de wortelonkruiden kunnen worden bestreden, isbesloten deze strook drastisch aante
pakken door er geen gewas te telen en de
wortelonkruiden uit te putten door de strook
herhaaldelijk zo diep mogelijk (± 15 cm),
langzaamtebewerkenmetdeschudeg.Hierdoor kwamen de wortelstokken naar boven
en konden verdrogen. Deze bestrijding isuitzonderlijkgoedgeslaagd.Inhetnajaariseen
groenbemestingsgewas ingezaaid.

Ditjaar isookop het BD-bedrijf meerdeelonderzoek gedaan.Zozijn indetarweverschillende rassenmengsels toegepast, terwijl ook
alle componenten in enkelvoud zijn aangelegd. Verder lag er indewintertarwe eengeblokte proef met rode en witte klaver als

Bij de knolselderij is een rassenproef uitgevoerd meteenachttal rassen,vergelekenonder biologische omstandigheden. De opbrengst was uitzonderlijk hoog dit jaar (netto
±45 tonperha).
Tot slot is ook aandacht geschonken aan de

Bijdesuikerbieten isvijf keer metsucceseen
rijenbehandeling methetLageDoseringSysteem uitgevoerd. De opbrengsten (zowel kg
als suikerpercentage) vielen dit jaar erg tegen (zietabel).Ten delewas dittewijten aan
het ras Stratos. Dit ras, dat bij voorgaande
beproevingen als beste Rhizomanie-tolerant
ras uit de bus kwam, bleek het dit jaar heel
slechttedoen.
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ecologische infrastructuur op het bedrijf, ineengoedsloottalud-en slootkantenbeheer
Sinds 1991doet het OBS mee aan een inno- (slechts twee keer maaien per jaar en het
vatie-project van hetCABO,waarbijeentien- maaisel afvoeren) en een goed beheer van
tal biologische bedrijven grondig wordt geë- de onbeteelde kanten respectievelijk kopakvalueerd. Eén van de doelstellingen hierbij is kers (inzaai van grasklaver/bloemmengsels).
ook een stukje zorg voor de ecologische in- Het isde bedoeling omop deze manier± 5%
frastructuur op een bedrijf. Dit kan resulteren vanhet bedrijfsoppervlak teverzorgen.
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>Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graagtoegezonden.
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei
1991
ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N.Wander, ing. H.P. Versluis en ir.
P.M. Spoorenberg, mei 1991
ƒ
127. Rendabiliteit van eenverminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T. Krikke
ƒ
130. Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten.
Dr. ir.A.P. Everaarts en O.P.de Moei, september 1991
ƒ
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ
135.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing.A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann, december 1991
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ
138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en
ir.W.van den Berg,januari 1992
ƒ
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.L.M, deVisser, oktober 1992
ƒ 25,
143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th. Huiskampen ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v.Asperen en ing.K.B. v. Bon,oktober 1992. ƒ
145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen
en ing.J.Alblas, oktober 1992
ƒ
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing.J. Boerma en ir.Y. Hofmeester, november 1992
ƒ
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A. Ester, november 1992
ƒ
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir.J. Schröder, L. ten Holte, Ir.W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing.W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen, november 1992
ƒ
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir.H. Hengsdijk, november 1992 ƒ
150. Planning van deoptimale sortering bij peen. Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,-
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152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven, ing.W. Stol, dr.ir. H.
van Keulen,ing. R.F.I.van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring maart 1993
ƒ 15,153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. van der Sluis,februari 1993
ƒ 15,154.Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. ester e.a.,febr. 1993.. ƒ15,155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
derWerf MSc en ir. W.vanden Berg,april 1993
ƒ 15,156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D. Timmer, april 1993
ƒ 15,Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schroder, september
1985
ƒ 10,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.CD. van Loonen
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voor de akkerbouw ende groenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir.A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens,augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,66. Jaarverslag 1992,april 1993
ƒ 15,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt van witlof; december 1985
7. Organische stof indeakkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen, november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw met toekomst, december 1992
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslagover 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984 (augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslag over 1987 (december 1991)
9. Verslag over 1988 (februari 1992)

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-
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Teelthandleidingen
2. Zaaiuien, maart 1985
11. Prei, december 1985
12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten, april 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"), maart 1985
16. Knolvenkel,maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie, augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teelt van droge erwten, maart 1989
29. Teeltvan augurken, november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt van spruitkool, november 1990
32. Teelt van rabarber, februari 1991
33. Teeltvantuinbonen, maart 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
35. Teelt vantriticale,april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991
38. Teelt van spinazie, november 1991
39. Teelt van plantuien, november 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
41. Teelt van winterrogge, december 1991
42. Teelt van witte asperge, december 1991
43. Teelt van boerenkool, maart 1992
44. Teeltvan rammenas, april 1992
45. Teelt van zomergerst,juni 1992
46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
47. Teelt van groene asperge, december 1992
48. Teelt van doperwten,december 1992
49. Teelt vanthijm,februari 1993
50. Teelt van Digitalis lanata,februari 1993
51. Teelt van bloemkool,april 1993
Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989
Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon,maart 1988
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad, metvermelding van de uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijk gerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowel voor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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Uwordt pakket-abonnee door hetperabonnement vermelde bedragoverte makenoppostgirorekeningnummer22.49.700 van het PAGV te Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief de grassen voor grasvelden engazons).
N.B. Uwabonnement wordt automatisch verlengd voor eenvolgendjaar. Wijziging/opzegging van het abonnement
isschriftelijk mogelijk tot 1november van hetabonnementjaar.
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