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VOORWOORD
Hoewel planning en sturing van de aktiviteiten binnen een onderzoeksorganisatie een continu
proces is, doet het ons genoegen voor het lopende jaar het resultaat daarvan te presenteren
in de vorm van het "Werkplan 1990".
Evenals vorig jaar is het werkplan ingedeeld in een aantal thema's waarop een zwaar accent
ligt in het onderzoek van het PAGV en de daarmee verbonden regionale onderzoekcentra
voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond.
Dethema'sendaarbinnen deprojectendiein 1990inhetpraktijkonderzoek wordenuitgevoerd,
zijn eenweerspiegeling van een zorgvuldige afweging en prioriteitsstelling van devele vragen
die door belanghebbenden uit bedrijfsleven en overheid, alsmede door het onderzoek zelf
worden aangedragen.
Bij de prioriteitsstelling wordt naast visies vanuit de eigen organisatie veelvuldig gebruik gemaakt van deskundige adviezen van collega- onderzoekinstellingen en voorlichters, waarna
de uiteindelijke vaststelling door de besturen van het proefstation en de regionale onderzoekcentra volgt.
De verschillende gesprekspartners bij het tot stand komen van het jaarprogramma en de indieners van onderzoeksvoorstellen, zijn wij erkentelijk voor hun inbreng. Wij hopen dat het
resultaatvanallebijdragenzodanig isdatdebelangstellingvoor hetpraktijkonderzoek levendig
blijft, zodat ook in de komende jaren weer op een grote inbreng van de betrokkenen bij de
sektoren akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond mag worden gerekend.
De directie
ir. A.J. Riemens
dr.ir. K. Rijniersce

I. KWALITEITSVERBETERING
Afgesloten projecten:
* Verbetering van deverwerkingskwaliteit van consumptieaardappelen
(CD. van Loon,J.F. Houwing). Gedeeltelijke voortzetting in project 54.7.34en
54.2.35.
* Optimalisering van hetgebruikvan minerale olie bijde bestrijding van nietpersistentevirusziekten inpootaardappelen (C.Bus).
* Toepassing van chemische middelen over het gewas fabrieksaardappelen ter
voorkoming van kiemingtijdens de bewaring envan opslag in het volggewas
(K.H. Wijnholds).
* Gebruikswaardeonderzoek bijvroege consumptie-aardappelen (H.P.Versluis).
* Pootgoedbehandeling bijdeteelt vanOpperdoezer Ronde (G.J.M.Schroën).
* Onderzoek naar het effect van groeiregulatoren opverhoging van kwaliteit en
opbrengst bijsuikerbieten (CE. Westerdijk insamenwerking met 1RS).

54.7.20

54.3.21

55.6.53 KB
WS
NH

56.8.18

* Wijzevanstikstofbemesting terverhoging van heteiwitgehalte tarwe
(H.W.G. Floot).
* Teeltonderzoek naar optimalisatie van opbrengst enkwaliteit bij wintergerst
(A. Darwinkel, K. Hindriks, H.W.G. Floot, P.M.T.M.Geelen).

EH

42.8.04

* Invloedvan Round-up bespuitingvoordeoogst opde kiemkrachtvantarwe
(H. Versluis).

WS

* Rhizoctoniabestrijding inschorseneren (R.Meier).
* Bestrijdingvan rottijdens de bewaringvanwinterpeen (G.J.M.Schroën).

NH

* Vervroeging van bospeend.m.v.enkele endubbele bedekkingen
(G.J.M. Schroën).
* Reductie van het nitraatgehalte bijspinazie (Joh.de Kraker).
* Verbetering loofstevigheidvan peend.m.v. groeiregulatoren
(J.A. Schoneveld/T. Enserink).
* Invloedvochtverlies bijbewaring vanwitlofwortels op het forceerresultaat
(G.van Kruistum).

NH
70.2.03

WG
73.4.10

* Onderzoek naar de kwantitatieve invloedvanfactoren dievan belang zijn tijdens hetforcerenvanwitlof opwater (G.van Kruistum).
* Invloedvan plantdichtheid enschermdoek op kwaliteit enopbrengst van
maaiandijvie (J.T.Poll).
* Gewasbescherming van prei (H.C.H.Pijnenburg).
Dit project wordt voortgezet onder nummer34.3.13.

73.4.10

71.4.01
66.3.54NB

Lopende en nieuwe projecten:

Akkerbouw
Aardappelen
1. Optimalisering vandeteelt,bewaring enverwerkingvan nieuwe
AM-resistenteconsumptie-aardappelrassen

54.7.27

A. Veerman enJ.F. Houwingi.s.m. ATO,H.P. Versluis
Als gevolg van het nieuwe aardappelmoeheidsbeleid van de overheid zal de teelt van AMresistente rassen moeten worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond wordt in veldproeven
onderzocht hoe geschikt lijkende nieuwe rassen optimaal kunnen worden geteeld (PAGV-bedrijf, Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Rusthoeve, Westmaas en Vredepeel). Het
IBVLgaat na hoe deze rassen optimaal bewaard kunnen worden enwat het meest geschikte
fritesbakproces voor deze rassen is.Voorts begeleidt het PAGVvanelk rasenkele praktijkpercelen waarvan monsters worden geanalyseerd.
Daarnaast wordt door de regio Zuid-Holland (Versluis) een proef op de ROC Westmaas uitgevoerd over optimalisering van de teelt van enkele vroege AM-rassen voor de verwerkende
industrie.
2. Ontwikkelingvaneen methodeomdebakkleurvanaardappelente
voorspellen

54.7.34

A.Veerman
Er is behoefte aan een methode om consumptie-aardappelen voor de verwerkende industrie
voor of tijdens de oogst te kunnen indelen naar hun latere bakkwaliteit. In veldproeven op
het PAGV-bedrijf en op De Kandelaar zal voor enkele AM-resistente fritesrassen het verband
worden nagegaantussensuikergehaltentijdensdegroei,alsmede dematevanafrijpingtijdens
de oogst en de bakkleur na bewaring. Binnen dit project wordt via monsteranalyses tevens
getracht om meer inzicht te verkrijgen in de factoren die het nitraatgehalte in aardappelen
bepalen.
3. Deinvloedvanvoorjaarsdrijfmestaanwendingopdekwaliteitvan
consumptie-aardappelen

nieuw54.2.35

J.F. Houwing
Herfsttoedieningvanorganische mestismindergewenstvanwegeuitspoelingvan nitraat.Voorjaarstoediening bemoeilijkt de optimalisering van de stikstofvoorziening van consumptie-aardappelen en kan op klei- en zavelgronden tot struktuurschade leiden. In een veldproef zal het
effect vanvoorjaarstoediening opopbrengst enverwerkingskwaliteit worden nagegaan.Verder
wordt in het kader van project 26.2.09 de invloed van het gebruik van dierlijke mest (hoeveelheid,tijdstip,combinatie metgroenbemesting cq.stro inwerken) opde verwerkingskwaliteit
en het nitraatgehalte nagegaan.
4.

Mogelijkhedenvoorkwaliteitsverbetering bijconsumptie-aardappelendoor
aanlegvanspuitbanen

54.7.73RH

J.G.N. Wander
Gebleken is dat spuitsporen een sterk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van aardappelen in de naastliggende ruggen. De vraag is of het om deze reden niet gewenst is om
spuitbanen aan te leggen door bij het poten reeds 2 rijen per spuitspoor weg te laten. Op
de Rusthoevewordt nagegaan wat hiervan heteffect isopde kwaliteit ende opbrengst waarbij
ook de technische aspecten (poten, rooien) aandacht krijgen.
5.

Effectvande"Vario-tarra"opdestortbakopdekwaliteitvanaardappelen

nieuwRH

J.G.N. Wander
Op de Climax stortbak voor aardappelen is de zogenaamde "Vario-tarra" leverbaar. Hierbij
varieert de afstand tussen de rollen achter de stortbak continu waarmee de aan de knollen
klevende grond wordt verwijderd. In het oogstjaar 1987 zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Er zijn echter weinig gegevens over het effect op de beschadiging van de knollen.
Dat zal door Rusthoeve in samenwerking met ATO en IMAG tijdens oogst 1990 worden onderzocht. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als door slechte oogstomstandigheden veel
grondtarra aanwezig is.
6. Aardappelteelt voorindustriëleverwerking opdezuidelijkezandgronden

VP

P.M.T.M. Geelen
Eengrootdeelvandeaardappelteelt opdezuidelijkezandgronden isbestemdvoor verwerking
bij Nestlé. Daartoe wordt op de Vredepeel in samenwerking met Nestlé de invloed van drie
soorten drijfmest op de verwerkingskwaliteit bij Bintje nagegaan.
7. Optimale N-giftvoorconsumptie-aardappelen opsterk mineraliserende
gronden

nieuwKL

A.H.J. Rops
De kwaliteit van consumptie-aardappelen op de sterk mineraliserende gronden in zuidelijk
Flevoland is over het algemeen maar matig. Dit komt vooral tot uitdrukking in het vrij lage
onderwatergewicht. Hoewel de stikstofgift reeds is aangepast blijft het onduidelijk welk advies
voor deze gronden moet worden gegeven. In een onderzoek binnen het gebied zal worden

nagegaan of en inwelke mate het advies moet worden aangepast. Hiervoor zal op een bedrijf
eenstikstoftrappenproef mogelijk gecombineerd metenkele rassen,wordenaangelegd.Daarbij
zal ook de snelle Nitraat-bladanalyse als hulpmiddel voor de bepaling van de optimale stikstofvoorziening worden getoetst.
8. Verbeteringvandekwaliteitvanconsumptie-aardappelenoplössgrond

WR

P.M.T.M. Geelen
De kwaliteit van de lössaardappel laat vaak te wensen over. Bij de huisverkoop is het kapot
koken een vaak gehoorde klacht. Bij lange bewaring komen problemen voor met inwendige
kieming. Door de late afrijping opde lössgrond, moetenvaak groene gewassen wordendoodgespoten, wat de kwaliteit niet ten goede komt.
Onderzocht worden de mogelijkheden van de mechanische loofvernietiging in consumptieaardappelen. Vooral het verloop van de schilvastheid en de invloed op het percentage uitval
krijgen in het onderzoek aandacht.
Oriënterend zal in samenwerking met de KOVAL worden nagegaan wat de invloed is van
een aantal teeltmaatregelen op het optreden van inwendige kieming.
In samenwerking met het CRZ wordt een rassenproef aangelegd, waarin diverse consumptierassen worden onderzocht op hun geschiktheid voor de teelt op lössgrond.
9. Invloedvanteeltvervroegingsmaatregelenopdeopbrengst endekwaliteit
vanfabrieksaardappelen

55.4.55 KP/KB

K.H. Wijnholds
Teeltvervroeging is ondermeer in verband met tijdige inzaai van groenbemestingsgewassen
tegenwinderosie inde belangstelling. Daartoe worden bijeen aantal rassende mogelijkheden
viavoorkiemenendestikstofbemesting nagegaan.Daarbij krijgt ookde invloed opde kwaliteit
metname hetgehalte aansuikers bijdeoogstennabewaringaandacht. Proevenop't Kompas
en Kooyenburg.
10. Onderzoek naardebewaarbaarheid vanfabrieksaardappelrassen

KP

K.H.WijnholdsinsamenwerkingmetRIVRO
Voortzetting beschadigingsproef bij diverse rassen met betrekking tot de invloed hiervan op
de houdbaarheid.
11.

Beïnvloedingvan hetknoltalendesorteringvanaardappelen

54.4.25

C.B. Bus
Het aantal knollen en de knolsortering van aardappelen zijn belangrijke kwaliteitskenmerken.
Zij kunnen een grote invloed uitoefenen op het saldo van een perceel poot- of consumptieaardappelen. De laatste drie jaar is nagegaan of en zo ja hoe het mogelijk is deze factoren
door de voorbehandeling van het pootgoed te beïnvloeden. Dit onderzoek wordt afgesloten
en de resultaten worden gepubliceerd. Over dit onderzoek is een overleggroep waarin LUW,
CABO en PAGV participeren.
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12. Toepassingvangroeiregulerende stoffen bijpootaardappelen

54.4.11

K.Hindriks,CD. van Loon
Het onderzoek door de regio op de Prof. van Bemmelenhoeve, waarin wordt nagegaan in
hoeverre het effect van een knolbehandeling met Rovral op de sortering te benutten is, nu
een goede Rhizoctonia-bestrijding op het pootgoed in combinatie met een Moncereengrondbehandeling mogelijk is,wordtvoortgezet. Detot nutoegevonden resultaten metRovral,
in dit en vroeger onderzoek, zullen worden samengevat en gepubliceerd.
13.

Invloedvoorbehandelingvangrote maatpootgoedopdeopbrengst en
sorteringvan pootaardappelen

54.4.72WG/KW

A.H.J.Rops,H.W.G. Floot
Bij de pootaardappelteelt komen nogal wat rassen voor die veel knollen in de maat boven
50-55 leveren. Gezien de lagere prijs hiervan kan het aantrekkelijk zijn dit materiaal als eigen
pootgoed uit te planten. Het voorkiemen kost echter veel arbeid en er zijn erg veel kistjes
(en ruimte) nodig. Op de ROC's De Waag en Kollumerwaard wordt nagegaan in hoeverre
voorkiemen bij grote poters nodig is en of mogelijk kan worden volstaan met een eenvoudig
voorkiemsysteem intons-kisten. Dezeproevenworden bijtwee doodspuitdata enenkele plantdichtheden uitgevoerd.
14. Onderzoek naarbedrijfshygiënische aspectenbijdeaardappelteelt

54.3.23

J.K. Ridder
InhetkadervandewerkgroepKnolontsmettingsmiddelen wordenenkele middelen,diemogelijk
kunnen dienen als vervanger voor kwik getoetst op eventuele fytotoxiciteit. Bij dit onderzoek
wordt samengewerkt met PD, IPO, ATO en Hilbrandslaboratorium.
15.

Beregeningvan pootaardappelen en hetoptredenvan Phomaexigua
var. foveataenbacterieziekten

54.3.26

J.K. Ridder
Hetonderzoek naardeinvloedvanberegeningophetoptredenvan Phomaexiguavar.foveata
in pootgoed wordt nog een jaar voortgezet. Het lopende onderzoek over de invloed van beregening op bacterieziekten wordt voortgezet in project 54.3.32.
16.

Invloedvanbewaring envoorbehandelingvanpootaardappelen opde
bezetting metPhomaexiguavar.foveatavandeknol

54.3.28

J.K.Ridder, H.W.G. Floot
Phoma exigua var. foveata ontwikkelt zich bij de teelt op het veld en kan bij de bewaring
van aardappelen schade door rot opleveren. Deindruk bestaat dat de bewaring inde 'schuurkas' minder Phoma in de nateelt oplevert dan de bewaring in de mechanische koeling bij
11

4°C. De temperatuur tijdens de bewaring zou hierbij van invloed zijn, waarbij de relatief hoge
temperaturen in de 'schuurkas' Phoma terug zou dringen.
17. Bestrijdingvangangreen (Phomaexiguavar.foveata) met grond-en
pootgoedbehandelingen bijdeteeltvanpootaardappelen

54.3.64KW

H.W.G. Floot(i.s.m.WerkgroepPhoma)
- Besmetting met Phoma maakt pootgoed ongeschikt voor vermeerdering. Behandeling van
pootaardappelen metthiobendazol kandeontwikkelingvande Phoma-schimmelremmen.Bij
elke bewerking van pootgoed ontstaan wondjes die een ingangspoort voor deschimmel vormen. Nagegaan wordt opwelk moment deze TBZ-behandeling het beste kanwordentoegepast.
- Erzijn aanwijzigingen dat sommige Rhizoctoniabestrijdingsmiddelen het optreden van Phoma bevorderen. Hiertoe worden de gebruikelijke knol- en grondbehandelingen ten aanzien
van hun effect op Phomavergeleken.
18. Optimaliseringvandeteelt bijdevermeerderingvanpootaardappelen uit
miniknollen

54.4.29

C.B. Bus
Nieuwe methoden van snelle vermeerdering van pootaardappelen vormen de produktie van
mini- en microknollen. Deze methoden bieden in principe de mogelijkheid in korte tijd een
grote hoeveelheid gezond uitgangsmateriaal te verkrijgen, waarmee de gezondheidstoestand
vanonspootgoed,metname metbetrekkingtotbacterieziekten,wellichtverbeterdkanworden.
Insamenwerking met DLO, LUW en CABO zal worden nagegaan welke bijzondere teeltmaatregelen er nodig zijn om van microknollen met een gewicht van minder dan een gram per
stuk, in hetveldtot geschikt, gezond gebruikspootgoed te komen. Hiertoe zullen op meerdere
plaatsen veldproeven worden aangelegd.
19. Onderzoek naar maatregelenterbeperkingvanhet
bacterieziektenprobleembijpootaardappelen

54.3.32

C.B. Bus,J.K.Ridderen N. Roozen
- Het onderzoek naar het tijdstip van wegrotten van moederknollen wordt voortgezet. Hierbij
wordt in samenwerking met de Keuringsdienst Noordzeepolders van de NAK nagegaan wat
deinvloed isvan rassen,herkomsteneneenknolbehandelingtegen Rhizoctoniaop hetwegrotten van moederknollen. In een proef op een zavelgrond (PAGV-bedrijf) en op eenzandgrond (Kooyenburg) zullen de effecten vanverschillende voorbehandelingen opde moederknollenworden nagegaan.
- Bijtwee rassenwordt onderzocht watde invloed isvan grote en kleine poters opdegezondheidvande nateelt.
- Beregeninglijkteveneensvaninvloedtezijnopdegezondheidvandenateelt. Daaromwordt
optweeplaatsen (PAGV-bedrijf enDeWaag)eenproefaangelegdwaarbijmetdrieintensiteitenberegendwordt enopverschillendetijdstippen nadeloofdoding monstersverzameldworden.
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- Datdoor hetklappen entrekkenvanaardappelloof bacteriënwordenverspreidlijktaannemelijk.Getracht zalwordendoor gerichte proeven meerduidelijkheidtekrijgen ofenzojainwelke matedeopdeze wijzeverspreide bacteriën gezonde knollen kunnen infecteren.
- Ook zal getracht worden meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop herbesmetting van
'schoon' uitgangsmateriaal inde praktijk plaatsvindt.
- InEngelandzijngunstige ervaringenopgedaan metcalciumdioxide,eenmiddeldatlangzaam
zuurstof afgeeft. Het wordt bij het poten inde grond gebracht enzou de hoeveelheid bacteriezieke plantentijdensdegroeivaneengewasbeperken endaardoorwaarschijnlijk eengunstig effect hebben op de gezondheid vande nateelt. Nagegaan zal worden of dit middel ook
in Nederland effect sorteert.

Suikerbieten
20. Onderzoek naar mogelijkheden vanteeltvervroeging bijsuikerbieten

56.4.14

CE. Westerdijk, J.J. Tick
Deopbrengst bijsuikerbieten hangtsterkafvan hettijdstipwaarop inhetvoorjaar eengesloten
gewas bereikt wordt. Teeltmethoden die leiden tot een vroeger gesloten gewas kunnen, mits
de kosten beperkt zijn, een bijdrage leveren tot een efficiëntere produktie. In samenwerking
met kweekbedrijven die beschikken over genetisch materiaal met zeer grote schietresistentie
wordt nagegaan in hoeverre zeer vroege zaai infebruari perspectief kan bieden. Daarbij gaat
het met name ook om de kwaliteit en daarmee de mogelijkheid voor vroege oogst.
21.

Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm

56.6.19

CE. Westerdijk (gezamenlijkprojectmetSVPen 1RS)
Voortzetting van de veldproef op De Kandelaar over beperking van de grondtarra bij een wat
rondere bietvorm . Hiertoe wordt SVP-materiaal vergeleken met een standaardras bij twee
oogsttijden onder verschillende rooiomstandigheden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Granenenpeulvruchten
22. Teeltvanbakwaardigewintertarwe

41.7.11

A. Darwinkeli.s.m.M.Kelfkens(IGMB), L.A.J. Prins (NGC)
- Develdproeven over deperspectieven enoptimaleteeltwijzevande potentiële kwaliteitsrassenzijn afgesloten. De resultatenworden samengevat ineen publikatie.
- Verder wordt in project 41.4.12 onderzoek op diverse proefboerderijen gedaan over deinvloedvanextensivering vandeteeltwijze (geïntegreerde teeltwijze) opde kwaliteit bijdiverse
baktarwerassen (zievolgnr. 162).
- Via korrelmonsters bij enkele rassen wordt de eventuele invloed van het rijpingsstadium/oogsttijdstipophetvalgetalbestudeerd,alsmedeheteffectvankarwij-olieophetoptreden
vanschot.
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23. Teeltvantarwevoorzetmeel-englutenproduktie

41.7.55

J.G.N. Wanderi.s.m. CERESTAR
In Nederland heeft een grote uitbreiding van de tarwezetmeelindustrie plaatsgevonden. Om
deafzetvaninlandsetarwes naardeindustrietevergroten isonderzoek naarde kwaliteitseisen
en de invloed van ras en teeltwijze hierop van belang. In dit onderzoek wordt de invloed
van rassen en late stikstofbemesting nagegaan, waarbij CERESTAR het kwaliteitsonderzoek
uitvoert.
24.

Invloedvanzwavel opde bakkwaliteitvanwintertarwe

EH

H.W.G. Floot
Mede gezien de belangrijke rol van zwavel in de eiwitsynthese wordt nagegaan of een bespuiting met zwavel of een bemesting met zwavelzure ammoniak de kwaliteit van baktarwe
kan verbeteren.
25.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvanzomergerst

42.7.05

R.D.Timmer, J.G.N. Wander(RH),I.D.C. Duynhouwer(NIBEM)
- Voor de afzet van zomergerst als brouwgerst geldt als eis dat het eiwitgehalte beneden de
11,5%ligt. Daarnaast dient departijeengrovesorteringte hebben.Omdatvandeteeltmaatregelende N-bemesting degrootste invloedheeft opdeze kwaliteitskenmerken iserdeafgelopenjaren onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de N-bemesting en de brouwkwaliteit. Het eindverslag,dat i.s.m. het NIBEM en ROC-Rusthoeve wordt gemaakt, zal begin dit
jaarverschijnen.
- Het nagaanvan de mogelijkheden van deteelt van brouwgerst buiten het zw-zeekleigebied
zalkomendjaarwordenvoortgezet. Hiertoezullenopde ROC's Ebelsheerd,Kollumerwaard,
Kooyenburg, Rusthoeve enWijnandsrade en het PAGV-proefbedrijf proeven worden aangelegdwaarindeopbrengst ende kwaliteitvan enkele nieuwe brouwgerstrassen worden nagegaan onder verschillende teeltomstandigheden. Deze proeven zullen tevens dienen om het
N-advies aan te passen aan de regionale omstandigheden. Het onderzoek wordt insamenwerking met het NIBEMuitgevoerd.
26. Verbeteringvandeoogstzekerheid enkwaliteitvanhaver

44.7.50

K.H.Wijnholds, A. Darwinkel
Voor inlandse haver zijn goede afzetperspectieven mits de kwaliteit (o.a. bastgehalte) goed
is. Legering is een factor die de oogstzekerheid ende kwaliteit negatief beïnvloedt. Nagegaan
wordt in hoeverre door rassenkeuze en teeltmaatregelen de kwaliteit en oogstzekerheid kan
wordenverbeterd.Naastvoortzettingvan hetlopendeonderzoek opdalgrond (ROC't Kompas)
wordt ook op kleigrond (ROC De Kandelaar) een proef gestart. Kwaliteitsanalyses worden
door de verwerkende industrie (Quaker Oats) uitgevoerd.
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27.

Optimaliseringvandezaaizaadproduktie bijerwten

87.7.12

C.Kempenaar, R.D. Timmer
De oogstzekerheid van de erwtenteelt is niet erg groot en wordt in belangrijke mate bepaald
door het optreden van ziekten. De gezondheid van het zaaizaad is in dit verband van groot
belang. Besmet zaaizaad kan een slechte opkomst, een optreden van vaat- en voetziekten,
eentrage groei ensoms het uitbrekenvan eenepidemie vandonkerevlekkenziekte tot gevolg
hebben. Daarnaast kan bij het gebruik van besmet zaaizaad de grond zelf besmet raken,
waardoor ook problemen in een volgend erwtengewas kunnen ontstaan. Deze situatie vormt
een ernstige bedreiging voor de erwtenteelt in Nederland, met name voor de zaaizaadteelt.
Doel van het onderzoek is nate gaan hoe de zaaizaadproduktie kan worden geoptimaliseerd
om tot kwalitatief beter (gezonder) zaaizaad te komen. Aandachtspunten bij het onderzoek
zullen zijn:
- invloedteeltwijze, oogstdatum, oogstwijze opdebesmetting van hetzaad;
- invloedzaaizaadbesmetting enverwerking van hetstro opde besmetting vandegrond;
- analyse oorzakenvanverschillen inzaadkwaliteit tussentelers c.q.percelen;
- bestrijding donkere vlekkenziekte (zie project 87.3.09 volgnr. 228). Het onderzoek geschiedt
inoverleg met IPO, NAK,CRZ,CEBECO enwordtfinancieel ondersteund door hetNGC.

Handelsgewassen
28. Verbeteringvandeoogstzekerheid endekwaliteitvan koolzaad

50.4.03

S. Vreeke, G.E.LBorm,H.W.G. Floot
- Deintroductievandubbelnulrassen vraagt mogelijk aanpassingvande huidigeteeltwijze.Zo
lijkt de uitwinteringsgevoeligheid bij deze rassen wat groter. Nagegaan wordt op de ROC's
Kollumerwaard en Ebelsheerd in hoeverre in dit verband de gewasontwikkeling in de herfst
door middelvan groeiregulatoren kanworden gestuurd. Dit onderzoek wordt bij2 rassen en
2 zaaitijden uitgevoerd waarbij de uitwintering, legering, opbrengst en oliegehalte wordt
vastgesteld.
- Hetonderzoek naarde mogelijke overschrijding vande maximale gehalten aanerucazuuren
glucosinaat ten gevolge van koolzaadopslag isafgesloten met eenverslag.
29. Verbetering oogstzekerheidenkwaliteitvanvezelvlas

51.6.02

S. Vreeke
Nieuwe oogstmethoden bij het vlas hebben ertoe geleid dat het ontzaden en het dauwroten
op het veld plaats heeft. Voor de oogstzekerheid bestaat een niet gering weerrisico wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het zaaizaad en de vezel. De produktie en export van
zaailijnzaad is een belangrijke peiler voor de Nederlandse vlasteelt. In samenwerking met
het CABO wordt getracht deze risico's te beperken door onder andere:
- synchronisatie van de zaad-en strorijping doortoepassing vanverdorringsmiddelenwaarbij
hetvooral omdedosering gaat (Prof.van Bemmelenhoeve);
- het onderzoek naar heteffect van nieuwe groeiregulatoren opde legering,zaadproduktie en
afrijping wordtafgesloten;
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- invloedvan het oogststadium opdedauwrootperiode (PAGV-bedrijf). Hierbij wordt bij5pluktijden en 2 rootperioden de rootgraad vastgesteld via bepaling van het pectinegehalte door
hetCABO;
- meeldauwbestrijding (Prof. van Bemmelenhoeve).
30.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvankruiden

52.8.06

H.J. vanderMheen
In de kruidenteelt is de invloed van een groot aantal teeltmaatregelen op de kwantitatieve
produktie, maar met name ook op de kwaliteit van het gedroogde produkt nog nauwelijks
onderzocht. Dit kwaliteitsonderzoek is vanwege de grote diversiteit der teeltaspecten van de
verschillende gewassen ineerste instantie openkele specifieke kruiden gericht. Waar mogelijk
zal worden geprobeerd de resultaten te vertalen naar andere gewassen toe.
* Digitalis lanata. Omde afzetmogelijkheden van dit belangrijke kruidengewas tevergroten is
verhoging van het digoxinegehalte essentieel. Sinds 1989 wordt daartoe in samenwerking
metVNK onderzoek gedaan over:
- invloedvan kali- enstikstofbemesting opopbrengst engehalte;
- invloedoogsttijdstip opgehalte;
- invloed ziektebestrijding opopbrengst, gehalte enresiduen;
- invloed bespuiting met mangaan,meststoffen engroeiregulatoren;
- instudieverband nagaan oorzakenverschillen ingehalte enopbrengst tussenpercelen.
* Aromatische kruiden.Voordeze kruideniseengrotegroeiende marktwaarop hetNederlandseprodukt dooreenonvoldoende kwaliteit nietconcurrerend is.Getracht wordt insamenwerking metVNK enATOdeze kwaliteit (kleur,grofheid,geenstelen)teverbeteren:
- studie over optimaal droog-enverwerkingsproces;
- teeltonderzoek bijselderij,peterselie over invloedselecties, bemesting,oogsttijdstip opde
verwerkbaarheid en kwaliteit.
* Hetonderzoekover beperkingvandeschieterneiging bijPlantagoenoverhetoptimale oogststadiumvancitroenmelisse wordt afgesloten meteeneindverslag.
* Wortelkruiden.Voortzetting onderzoek beperking oogstbeschadiging engrondtarra.
31.

Detoepassing endeeffectenvangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen

46.4.02

G.E.LBorm,S. Vreeke
Vroege legering bij graszaad is zeer nadelig voor de zaadproduktie. Grassen zijn afhankelijk
van windbestuiving. Bij legering en vochtig weer bij de bloei zullen vooral de onderliggende
arenof pluimen slecht bestoven worden enweinigzaden aanleggen. Doorde legering kunnen
ook minder assimilaten beschikbaar komenvoordezaadgroei. Dit kan betekenen dat alvroeg
een groter deel van de jonge zaden wordt afgestoten of dat een deel van de zaden slecht
wordt gevuld. Bijdrogen enschonen gaan die lichtezadenverloren. Metenkele experimentele
groeiremmers is aanzienlijke halmverkorting en beperking van de legering te bereiken. Bij
roodzwenk enveldbeemdzijnduidelijke opbrengstverhogingen gevonden. Bij Engels raaigras
zijn de effecten minder consistent. In 1987 is door een firma op basis van deze resultaten
eentoelating aangevraagd waarover nog steeds geen uitsluitsel is. Hoewel er nog een aantal
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onderzoeksvragen zijn zullen voorlopig geen nieuwe proeven worden opgezet. De resultaten
van dit onderzoek worden in een verslag samengevat.
32.

Deinvloedvandegewasstructuur opdeproduktievan bloeihalmen enzaad
bijgraszaadgewassen

46.4.03

G.E.L. Borm, S. Vreeke
Uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat door teeltmaatregelen in de herfst zoals maaien
enstikstofbemesting hetproduktiepotentieel vangraszaadgewassen teverhogenvalt. Inplaats
van maaien worden vooral graszaadpercelen voor de tweede oogst in toenemende mate beweid met schapen. Tevens wordt door de sterk gedaalde graszaadstroprijs het stro van de
eerste oogst vaak niet meer afgevoerd. In dit kader worden de volgende proeven gedaan:
- voortzetting proeven overinvloedvan beweidingdoorschapen (beweidingsperiode en-duur)
inveldbeemden Engels raai bestemdvoordetweede oogst (Rusthoeve);
- nieuw onderzoek over invloed van stro van de eerste oogst op de structuur van het gewas
bestemdvoordetweede oogstwaarbijeffectvanafvoerenvan hetstrovergeleken wordtmet
datvan hakselen, hakselen+beweiden,spreiden +branden (Rusthoeve).Tevens regioproef
opProf. van Bemmelenhoeve (Hindriks);
- deresultatenvanhetonderzoek overheteffectvanmaaienenstikstofgift inde herfst bijoverjarig Engels raai,veldbeemd en roodzwenk worden ineen eindverslag samengevat.

Voedergewassen
33. Opbrengst- enkwaliteitsverloopvan nieuwe rastypensnijmaïstijdensde
rijpingsfase

96.6.23

D.A.vanderSchans
In de zeventiger jaren is de invloed van het oogststadium op de opbrengst, de kwaliteit en
het drogestofpercentage onderzocht. Inmiddels heeft zich een nieuwe generatie maïsrassen
aangediend, met een massaler planttype, een veelal nattere stengel, een lager kolfaandeel
en vaak een grotere legerings- c.q. fusariumgevoeligheid. Bovendien zijn deze rassen vaak
meer dent-achtig, hetgeen wil zeggen dat ze relatief laat bloeien, maar daarna een snellere
kolfrijping geven. De invloed hiervan op het optimale oogststadium is in 1987-1989 in een
aantal proeven onderzocht bij twee rassen en zaaitijden. Tevens is in samenwerking met PR
de invloedvan de relatief vochtige stengel opde inkuilverliezen nagegaan. De resultaten worden bewerkt en dit jaar in een eindverslag samengevat.

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-en vruchtgewassen
34. Gebruikswaardeonderzoek nieuweaspergehybriden

MV

P.Boonen, J.v.d. Broek
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Uitdevoorselectie van 150nieuwe rassenzijndertig nieuwe hybridenvoorverdere beproeving
aangehouden. Hiermee is voorjaar 1984 een rassenproef aangelegd, waarvan momenteel de
gebruikswaarde wordt onderzocht.Ook indepraktijkzijn rassenproeven aangelegd. Daarnaast
lopen een tweetal internationale gebruikswaarde onderzoeken die in 1986 en 1988 zijn aangelegd. Indien mogelijk wordt in 1990 nog een internationale rassenvergelijking van Noordeuropese rassen (genotypes) aangelegd in samenwerking met de N.A.K.G. en de E.E.G. Dit
om te komen tot een Europese verkeerslijst voor aspergerassen.
35. Gebruikswaardeonderzoek bijaugurk

93.9.05

Y.W. Aalbersberg, F.L.M. Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Ervindtvoortgezet onderzoek plaats naardegebruikswaardevanvolledigvrouwelijk bloeiende
parthenocarpe augurkerassen. De proeven vinden plaats met vijf rassen op de ROC's Breda
en Meterik en op het proefbedrijf van het C.R.Z. Het produkt zal verwerkt en sensorisch beoordeeld worden.
36. Gebruikswaardeonderzoek bijprei

66.9.03

F.M.L. Kanters, A.Embrechts, J.Jeurissen,H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën, K. Wijnholds
Ervindt vooronderzoek plaats intwee teeltwijzen,te weten:de vroege herfstteelt (zaai eerste
helft maart) en de late herfstteelt (zaai tweede helft maart). De proefplaatsen voor de twee
teeltwijzen zijn de ROC's te Breda en Meterik en een praktijkbedrijf te Heemskerk voor de
vroege herstteelt ende ROC'ste Breda en Meterik en ROC 't Kompas voor de late herstteelt.
Het huidige rassenlijst-sortiment zal dienst doen als vergelijkingsrassen.
Ervindt voortgezet onderzoek plaats inde zomerteelt (zaai tweede helft januari) opvier plaatsen,teweten:deROC'steBreda,MeterikenWestmaasenopeenpraktijkbedrijfte Heemskerk.
37. Bewaringwinterprei

66.7.05

Joh.deKraker, G.van Kruistum
Om winterprei regelmatiger en over een langer traject in de winter aan te kunnen bieden,
worden de mogelijkheden van gekoelde bewaring nader onderzocht. Daarbij krijgen de wijze
van inkoeling en ontdooiing speciale aandacht om een kwalitatief goed produkt tegaranderen.
Onderzoek te Lelystad en bij een teler in Wijchen.

38.

Invloedvanstikstofbemesting opbladvlekkenziekte bijprei

66.3.06

Joh.deKraker, H.C.H. Pijnenburg
Op het ROC in Breda zal worden nagegaan of door een gereduceerde stikstofbemesting de
ziektedruk kan worden verminderd. Tevens wordt een proef uitgevoerd om ziekteverspreiding
te beperken door verspreiding via opspattende gronddeeltjes te minimaliseren. De prei wordt
op ruggen geteeld en in augustus zal de bodem met stro worden bedekt of er wordt gras
tussen de rijen ingezaaid.
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39.

Bestrijdingbladvlekkenziekten inprei

34.3.13

R. Meier, H.C.H. Pijnenburg, J.Jeurissen
Het gewas prei kan dooreen aantal schimmels (Phytophthora, Alternaria, Cladosporium,Leptotrochila, Puccinia) wordenaangetast. Deaantasting wordtzichtbaar dooreenscalavan bladvlekken, die de kwaliteit van het gewas ongunstig beïnvloeden. Onderzocht wordt welke bestrijdingsmiddelen en/of teeltmaatregelen het meest effectief zijn en op welke tijdstippen ze
toegepast moeten worden om de prei zo optimaal mogelijk te beschermen tegen de diverse
schimmels. Tevens wordt gestart met onderzoek naar de epidemiologie van de schimmels.
a. Bladvlekken- en roestbestrijding. Door hetwegvallenvan Difolatan isalleen nog Daconilbeschikbaar als middelvoorde bladvlekkenbestrijding. Een roestbestrijdingsmiddel is niet
voorhanden.Ervindt een middelenscreening plaatste Bredaen Meterik.
b. Bestrijding van Fusarium culmorum.Omaantasting door deze ziekte tevoorkomen wordt
het plantmateriaal ineenfungicide (Benlate) gedompeld envervolgens inde ponsgaten
uitgeplant. Tegendezedompelmethode bestaan nogalwat bezwaren. Indit onderzoek
wordt nagegaan of het mogelijk isde Fusarium-bestrijdingtecombineren met hetaangietenvande planten inde ponsgaten,zodat dedompelmethode kanvervallen. Onderzoek
in Bredaen Meterik.
c. Bestrijding van bladvlekkenziekte. Voordebestrijdingvan hetcomplex bladvlekken inprei
moet zeerfrequent worden gespoten om hetgewaszoveel mogelijkvrijte houden.Voor
dewinter- en laatwinterprei loopt hetaantal bespuitingen dan welzeer sterk op. Devraag
isofde bladvlekkenziektebestrijding gedurende dewinter zinvol is.Bijeenvergelijking van
spuitschema's,waarbij gedurende dewinterperiode wel en niet gespotenwordt, moet blijken of bestrijdingvan bladvlekken noodzakelijk isofdat hierop kanworden bezuinigd.Onderzoek inBreda.
d. Geleide bestrijding.Door niet routinematigvolgens schemate spuiten maar alleen alshet
echt nodig is,wordt getracht het aantal bespuitingen terugte dringen. Hetonderzoek moet
eenschadedrempel aandragenvoor eenverantwoorde bestrijding. Erwordt geleid bestredentegenthrips,preimot,bladvlekken en roest.Onderzoek te Breda,in samenwerking
met het IPO.
40.

Gebruikswaardeonderzoek bijrabarber

CRZ

L.IdemaenJ.H. Stolk
In 1990 vindt voorgezet onderzoek plaats ten behoeve van de geforceerde teelt. De pollen
zijn in 1989 geteeld en worden in 1990 geforceerd in de kas van het C.R.Z.
41.

Bestrijding bolrotenrandinsla(ijssla)

nieuwZW/KW

A. Embrechts, H.W.G. Floot
InveldproeventeWestmaas en Kollumerwaardzalbekekenworden hoedoor teeltmaatregelen
risico's voor het optreden van rand en bolrot beperkt kunnen worden. Als mogelijke oorzaak
van bolrot wordt een bacterie genoemd.
42.

Bestrijdingvanvalse meeldauw (Bremialactucae) inkropslaenijssla

34.3.08

19

R. Meier
Dit onderzoek wordt afgesloten. Er zijn binnen afzienbare tijd geen nieuwe ontwikkelingen
te verwachten, die een meer afdoende bestrijding van Bremia in sla kunnen bewerkstelligen.
Dit jaar zal een eindrapportage plaatsvinden.
43. Gebruikswaardeonderzoek bijkropsla

72.9.03

F.M.L. Kanters, J.Jeurissen,H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Bij botersla vindt voor en voortgezet onderzoek plaats in drie teeltwijzen,te weten:de vroege
voorjaarsteelt (bedekt enonbedekt),dezomerteeltendeherfstteelt. Deproevenvooronderzoek
worden gecombineerd met het voortgezet onderzoek en het rassenlijst-sortiment uitgevoerd
op vijf proefplaatsen, te weten: de ROC's te Breda en Meterik, op het CRZ te Wageningen
en op praktijkbedrijven te Heemskerk en IJsselmuiden.
44. Gebruikswaardeonderzoek sla(ijssla-)Saladin-selecties

ZW

A. Embrechts
Het ras Saladin wordt in zw-Nederland veel geteeld. De indruk bestaat dat er tussen de verschillende selecties, afkomstig van meerdere kweekbedrijven, groteverschillen in kwaliteit bestaan. Ineen voorjaarsteelt worden deze Saladin-selecties op het ROC Westmaas met elkaar
vergeleken.
45. Oorzakenenbestrijdingvanhet'wit'inspinazie

70.2.02

J.T.K. Poll, G.J.M. Schroën
Uit kasproeven is gebleken dat 'wit' in spinazie veroorzaakt kan worden door schraal (koud
en droog) weer en/of mist met een zeer lage pH.
Het is echter niet mogelijk om exact dezelfde weersomstandigheden in de kas nate bootsen
zoals die zich in de open lucht kunnen voordoen.
Alvorens verder veldonderzoek te doen zal eventueel onderzoek door het IPO naar milieuaspecten afgewacht worden

46. Gebruikswaarde onderzoekwitlofvoordetrekzonderdekgrond.

73.9.04

A.R.Biesheuvel,T. Enserink, J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën, H.P. Versluis
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de vroege trek
(lofoogst vanaf september t/m half december), de midden vroege trek (lofoogst vanaf half
december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek vindt plaats op het PAGV
ende ROC'ste Breda,Creil, Meterik,Westmaas enZwaagdijk enbijtuinders. Inhetonderzoek
wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige kwaliteit en houdbaarheid van nieuwe
witlofrassen in vergelijking met het aanbevolen sortiment.
47. Optimalisatie proeftechniek bijwitlof
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73.9.14

A.Ft. Biesheuvel, G.vanKruistum, H. Stolk
In het rassenonderzoek bij witlof worden vaak grote ras- x plaatsinteracties vastgesteld. Het
is onduidelijk welk deel van de witlofteelt hiertoe het sterkste bijdraagt. Door de witlofteelt
op te splitsen in de teelt van de wortels, de bewaring en de trek en deze drie deelprocessen
nader te analyseren door uitwisseling van wortels tussen proefplaatsen, wordt vastgesteld in
welk deel van de witlofteelt de grootste ras- x plaatsinteractie ontstaat. In het voorjaar van
1990 zullen de laatste wortels worden opgezet en zal een verslag opgemaakt worden over
de proeven van de afgelopen drie jaar.
48. Onderzoek naarfactoren enprocessendiedeproduktie enkwaliteitvan
witlofbeïnvloeden

73.2.13

G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer, H.C.H. Pijnenburg, H.P. Versluis
Het gewasgroeimodel voor witlof is door studenten van devakgroep TPE van de LUWverder
aangepast.Vervolgonderzoek isnoodzakelijk omditmodeltetoetsenentevervolmaken,waarbijhetvanbelangisde rolvan hetelementstikstof eveneens modelmatigtekunnenbenaderen.
Bij de trek wordt in het onderzoek de nadruk gelegd om tot een uitgebalanceerde voeding
te komen, dit in samenwerking met de ROC's te Westmaas en Breda. Op het CABO wordt
in het kader van dit samenwerkingsproject, chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar
de redistributie van bestanddelen van de witlofwortel en de morfogenese en groei van de
krop.
49. Onderzoek gericht ophetvoorkomen enhetbestrijdenvan natrot inwitlof

73.3.15

G.vanKruistum, G.C.M. Coenen,H.H.H. Titulaer, T. Enserink, H.P. Versluis
Doorveldonderzoek op de ROC'ste Creil enWestmaas wordt door regelmatige bemonstering
de N-huishouding van bodem en gewas bestudeerd in relatie tot het optreden van bacterieaantasting.
Tijdens de bewaring en trek wordt onderzocht of door diverse behandelingen, de aantasting
kan worden beperkt.

50. Onderzoek gericht ophetvoorkomenvanlagetemperatuurbederf bijwitlof

73.2.16

G.vanKruistum, AR. Biesheuvel, H.H.H. Titulaer, J.Jeurissen,G.J.M. Schroën
Dit recente kwaliteitsprobleem bij witlof lijkt verband te houden met de K/Ca-verhouding in
de wortel. Middels veldproeven op de ROC's Meterik en Zwaagdijk en regelmatige bemonstering, wordt de K- en Ca-huishouding van bodem en gewas bestudeerd. Nagegaan wordt
in hoeverre door aanpassing van de voorraadbemesting, de K/Ca-verhouding kan wordengemanipuleerd.
Naafloopvandetrekwordendekroppengetoetstophetoptredenvanlage temperatuurbederf.
51.

Onderzoek naareenmethode omSclerotinia-aantasting vanwitlof ophet
veldtevoorkomen

34.3.06

Ft. Meier
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Onderzocht wordt of het mogelijk is een Sclerotinia-aantasting van witlof op het veld te voorkomen, zodat er zowel in de bewaring als bij de trek van de kroppen geen rotting meer zal
optreden tengevolge vandeze schimmel. Ditjaar zal besteedt worden aanevaluatie van reeds
uitgevoerd onderzoek, en bezinning op verder onderzoek, dat aansluit op het te starten IPOproject "biologische bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum".

Koolgewassen
52. Gebruikswaardeonderzoek bijbloemkool

78.9.01

Y.W. Aalbersberg, G.J.M. Schroën, A. Embrechts
Ervindt vooronderzoek plaats in de teelt die half januari wordt gezaaid. Daarbij worden kluitplanten gebruikt. De proeven worden aangelegd op een bedrijf te Ridderkerk en op het ROC
te Zwaagdijk. De goedgekeurde rassen zullen in 1991 in zowel de weeuwenteelt als in de
januarizaai nogmaals worden beproefd. Als vergelijkingsrassen worden Montano en Parade
gebruikt. De overige rassenlijst-rassen zullen tijdens het vooronderzoek niet in de proeven
opgenomen worden. Die zullen wel meedoen in het voortgezet onderzoek in 1991.
Voorts zal er voortgezet onderzoek uitgevoerd worden in de vrijsterteelt en in de zomerteelt.
In beide teeltwijzen zullen proeven aangelegd worden op een praktijkbedrijf te Ridderkerk
en op het ROC te Zwaagdijk.
53. Gebruikswaardeonderzoek broccoli

78.9.05

Y.W. Aalbersberg, J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Er vindt vooronderzoek plaats in drie teeltwijzen, te weten:de vroege teelt (zaai half maart),
dezomerteelt (zaai half mei) ende herfstteelt (zaai halfjuni). Deproeven worden perteeltwijze
op twee plaatsen aangelegd, te weten: vroeg op de ROC's te Breda en Zwaagdijk, en de
zomerteelt op de ROC's te Meterik en te Zwaagdijk en in de herfstteelt op het CRZ en het
ROC te Zwaagdijk. Als vergelijkingsras wordt Emperor gebruikt.
54. Gebruikswaardeonderzoek rodekool

81.9.01

Y.W. Aalbersberg enG.J.M. Schroën
Er vindt vooronderzoek plaats in de teelt voor de lange bewaring (tot mei). Daartoe zal half
maart gezaaid worden. De nieuwe rassen worden op twee plaatsen beproefd, te weten: het
PAGV te Lelystad en het ROC te Zwaagdijk. De overige rassenlijst-rassen zullen tijdens het
vooronderzoek niet mede beproefd worden. Die worden wel bij het voortgezet onderzoek in
1991 betrokken.
55. Gebruikswaardeonderzoek bijspitskoolvoordeherfst enbewaarteelt

77.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën, A. Embrechts
Er vindt vooronderzoek plaats naar de gebruikswaarde van nieuwe spitskoolrassen op de
ROC's Westmaas en Zwaagdijk voor direkte afzet op de verse markt in oktober en november
en na bewaring tot in januari. In het onderzoek wordt onderzocht in hoeverre nieuwe rassen
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een betere koolvorm koppelen aan eenzelfde hoge produktiviteit als het veel gebruikte ras
Cape Horn. Omdat voor bewaring de rijpheid van de kool grote invloed heeft zal met het
oog op eventuele vroegheidsverschillen tussen rassen, kool van verschillende rijpheden bewaard worden.
56. Gebruikswaardeonderzoekbijspruitkool

83.9.01

P.van Rijbroek, H.P.Versluis, J.Jeurissen,H.W.G. Floot
Er vindt vooronderzoek plaats in twee teeltwijzen, te weten: de vroege teelt (zaai 10 maart),
ende late teelt (zaai begin april). De proeven worden aangelegd op een bedrijf te Zoetermeer
en op de proefboerderij te Dronten. Als vergelijkingsrassen dienen de aanbevolen rassen uit
de rassenlijst, die gecombineerd met de rassen uit het vooronderzoek worden beproefd. Er
vindt voortgezet onderzoek plaats in dezelfde teeltwijzen als bij het vooronderzoek en opdezelfde twee plaatsen aangevuld met het ROC te Meterik en de ROC's te Kollumerwaard en
te Westmaas.
57.

Onderzoek naardeinvloedvanstikstofbemesting opopbrengst enkwaliteit
bijdiversespruitkoolrassen

83.2.51WS

H.P. Versluis
Het effect van de deling van de N-gift en tijdstip van delen op de opbrengst en de kwaliteit
bij late spruitkool wordt te Westmaas onderzocht.
58. Gebruikswaardeonderzoek wittekoolvoordeverse markt

84.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witte koolrassen voor afzet op de verse
markt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het ROC inZwaagdijk en op het PAGVte Lelystad.
Het onderzoek richt zich op de produktie van kilokooltjes bij hoge plantgetallen voor direkte
afzet (80.000 planten/ha). Tevens wordt de bewaarbaarheid van de late rassen onderzocht
bij een standdichtheid van 67.000 planten/ha. De nieuwe rassen in de proeven worden vergeleken met het aanbevolen sortiment, waarna een nieuw rassenadvies wordt opgesteld. In
het onderzoek wordt o.a. gelet op uniformiteit, ziektegevoeligheid en gevoeligheid voor roodverkleuring van de rassen. Het gebruikswaardeonderzoek witte kool bewaarteelt wordt in het
voorjaar van 1990 afgesloten met een beoordeling vanuit bewaring.
59.

Bladvlekkenziekten inkool

34.3.12

R.Meier, A.P.Everaarts, C.P. deMoei, H.P.Versluis, H.W.G. Floot
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige toepassingstechniek. Tevens wordt onderzocht of aan de hand van relatieve luchtvochtigheidsmetingen en bladnatbepalingen voorspeld kan worden wat het meest gunstige bestrijdingstijdstip
is. Verder zal het effect van teelt- en bedrijfshygiënische maatregelen op het voorkomen van
bladvlekkenziekten bestudeerd worden. Vanuit een veldproef in Lelystad waarin een kunstmatige besmetting met Mycosphaerella wordt aangebracht, zal onderzocht worden of het mogelijk is met behulp van bladmonsters aan te tonen of infectie heeft plaatsgevonden voordat
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symptonen in het veld zichtbaar worden. Bij slagen van deze werkwijze zou mogelijk een
bestrijdingsadvies op te stellen zijn. In het kader van dit project worden proeven aangelegd
in Lelystad, Westmaas en Kollumerwaard met spruitkool en sluitkool. Het betreft onderzoek
naar de volgende drie schimmelziekten:
- Mycosphaerella
- Altemariaspp.
- witte roest (Albugo Candida)

Bol-,wortel-en knolgewassen
60.

Hetvoorkomenvaninkapselenvanpotgrondbijgebruikvankluitplanten bij
knolselderij

nieuw62.4.06

M.H. Zwart-Roodzant, O.A. Schoneveld
In de groenteteelt is een ontwikkeling gaande naar automatisch uitplanten. Knolselderij zou
daarvoor goedgeschikt zijn, maar in hetverleden isgebleken dat de grondvan het kluitplantje
wordt ingekapseld, wat problemen geeft bijdeverwerkende industrie. In 1990zal in een proef
te Lelystad gekeken worden of door het wijzigen van de opkweekmethode een zodanige constructie gevonden kan worden dat de kluit niet ingekapseld wordt.
61.

Bestuderingvandeschietgevoeligheidvanknolselderij

62.4.05

M.H. Zwart-Roodzant, J.A.Schoneveld, H.P. Versluis
Om hoge opbrengsten te halen wordt steeds vroeger geplant. Daarbij neemt het risico van
schietentoe,zoalsin1984duidelijkwerd.Hierbijspelenookhetbewarenvanhetplantmateriaal
ende plantleeftijd een rol. In 1990zullen de resultaten van eerder uitgevoerde proeven nader
worden bekeken. Er zal een artikel geschreven worden voor het PAGV Jaarboek 1989/1990.
Tevens zal een PAGV-verslag gemaakt worden.
62.

Bewaarbaarheidknolselderij

WS

H.P. Versluis
Tijdens de bewaring van knolselderij doen zich veel problemen met rot voor. Hierbij speelt
met name Sclerotinia een rol.Erzal naar mogelijkheden tijdens de teelt worden gezocht voor
een geleide aanpak van dit probleem. Proefplaats Westmaas.
63. Gebruikswaardeonderzoek bijkroot

57.9.01

P.vanRijbroek, A.Embrechts, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Ervindt in 1990vooronderzoek plaats in drie teeltwijzen,te weten:de zeer vroege zomerteelt
(zaai midden februari op perspotten), de vroege zomerteelt (zaai begin april) en de herfstteelt
met bewaring (zaai eind mei/begin juni).
De vroege teelt, gericht op de meermalige oogst van boskroten, vindt plaats op het ROC te
Breda en in de omgeving van Barendrecht. De rassen Alvro Mono en Gladoro worden als
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vergelijkingsrassen gebruikt. Het gaat bij deze teeltwijze om zeer vroege, liefst monogerme
rassen.
De vroege zomerteelt, gericht op de eenmalige oogst voor de verse markt, vindt plaats op
het ROCteZwaagdijk enindeomgevingvan Barendrecht. DerassenGladoro, Libero, Boltardy
en Régala worden als vergelijkingsrassen gebruikt.
De herfstteelt met bewaring, gericht op de verse markt en de industrie, vindt plaats op het
ROCteZwaagdijk en indeomgeving van Barendrecht. Alsvergelijkingsrassen worden Libero,
Dwergina, Mobile en Bikores gebruikt.
64. Zwartinkroten

57.3.04

M.H. Zwart-Roodzant,ft.Meier, J.A. Schoneveld
Zwart is een van de grootste problemen bij kroten. Het veroorzaakt een donkere verkleuring
van hetweefsel van de kroot en onder de schil. Dekwaliteit wordt hierdoor nadelig beïnvloed.
Bij de verwerking voor conserven veroorzaakt zwart een verlies aan grondstoffen en veel
extra arbeidskosten. In 1990 zal onderzocht worden wat het effect is van het stadium van
dekrootopdeindringingvandezwartveroorzakende schimmels.Verderzalgeprobeerdworden
om een toets te ontwikkelen om de zwartgevoeligheid te kunnen beoordelen.
65. Gebruikswaardeonderzoek bijpeen

58.9.01

P.vanRijbroek, T. Enserink, H.W.G. Floot, J.Jeurissen, H.C.M. Pijnenburg,G.J.M. Schroën
- Vooronderzoek herfstteelt B-C-peen
Ervindt vooronderzoek plaats in de herfstteelt gericht op de teelt van B-C-peen (gewichtsklasse 150-300gram). Het produkt wordt nadeoogst bewaard. De proeven worden half mei
gezaaid (1,2à 1,5 miljoenzaden per ha) optwee plaatsen,teweten: het ROCte Meterik en
het ROC DeWaagte Creil.Alsvergelijkingsrassen worden Ardenta en Narman gebruikt.
- Voortgezet onderzoek C-peen bedekt
Ervindtvoortgezet onderzoek plaats bijC-peenvoordedirekte afzet indebedekteteelt (zaai
februari/maart en oogst juli/augustus). De proeven worden aangelegd op het CRZ teWageningen, het ROCte Bredaenopeenpraktijkbedrijf te Berghem.
- Voortgezet onderzoek C-D-peen
Ervindtvoortgezet onderzoek plaats bijC-D-peen voordirekte afzet enbewaring (zaaienmei
en oogsten oktober). De proeven worden aangelegd op het ROCte Zwaagdijk, de ROC'ste
Creil en Kollumerwaardenop eenpraktijkbedrijf te Berghem.
66. Vergelijkenvandekwaliteitvanfijne peenbijbewaring ophetveldof inde
natte koeling

58.6.06

J.A.Schoneveld, J.Jeurissen, A. Embrechts
De kwaliteit van peen in de onderdekkersteelt gaat in de loop van het seizoen achteruit. In
dit onderzoek zal nagegaan worden of dit door middel van een andere bewaarmethode verholpen kan worden. De peen van het type Amsterdamse bak zal periodiek worden geoogst,
ingezet en beoordeeld, waarbij enkele rassen en wel of niet spoelen worden betrokken. De
op deze wijze bewaarde peen wordt vergeleken met op het veld onder stro bewaarde peen.
Dit onderzoek zal in 1990 worden afgesloten met een publikatie.
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67.

Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheden en-verdeling opopbrengst,
sortering-enkwaliteitsverloop bijpeen

58.4.04

J.A.Schoneveld, M.H. Zwart-Roodzant
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en
de sortering onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid bij alle
typen peen. Getracht zal worden een groeimodel te formuleren waarbij onder verschillende
groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze
kan worden voorkomen dat er steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij
zich wijzigende omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de sorteringen, nieuwe rassen. In 1990 zullen de gegevens uit 1985 t/m 1989 worden bewerkt en
geanalyseerd.
68.

Invloedvanhetvochtregimeophetoptredenvanschurft inpeen

58.3.07

J.A.Schoneveld, K.H. Wijnholds
In de droge zomer van 1986 trad veel schurft op in de peen. In een pottenproef zal worden
getracht hetverschijnsel opte roependoorverschillendevochtregimesaante houden,verdeeld
in de tijd. Op grond van de resultaten kan een beter beregeningsadvies worden gebaseerd.
In1990isnogaanvullendonderzoek inpottennodig.Tevenszaldoormiddelvaneenaangepast
swother-model de vochtonttrekking van jonge peen worden gesimuleerd en de beregeningsbehoefte worden aangegeven. Op ROC 't Kompas in Valthermond zal dit advies worden getoetst.
69. Gebruikswaardeonderzoek bijuiensjalot

Snuif/NH

D.Hoek,L.Hoekstra, G.J.M. Schroën
Erwordt vooronderzoek uitgevoerd bijtwee groepen rassen,te weten:directe afzet en directe
afzetenbewaring.Deproevenwordenoptweeplaatsenaangelegd,teweten:Noord-Beveland
en de proefboerderijte Dronten. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats door de SNUIF
onder auspiciën van de KPU. Voorts wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd aan de tweede
enderdejaarsaanmeldingen enaan het rassenlijstsortiment opdezelfde plaatsen als hetvooronderzoek. In het totaal zullen 45 rassen en selecties in de proeven opgenomen zijn. De
proeven met tweedejaars plantuien op Noord-Beveland worden voortgezet evenals het onderzoek bij sjalot dat op Noord-Beveland en het ROC Zwaagdijk wordt uitgevoerd.
70.

Beïnvloedingvandrogestofgehalte,bewaarbaarheidenopbrengstniveau
vanuiendoorteeltmethoden

65.4.06

C.L.M. deVisser, D. Hoek
Na twee jaar veldonderzoek in Lelystad en op de Rusthoeve zijn voldoende gegevens verzameld om antwoord te geven op de vragen die aan dit project ten grondslag lagen. Het
onderzoek zal derhalve dit jaar bestaan uit een afrondende verslaglegging.
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71.

Tarreringenkwaliteitvaststeliing vanpartijenuien,bijlevering aflandenuit
debewaring

65.7.08

D.Hoek,L. Hoekstra
Om een beter inzicht te krijgen in de tarrapercentages en de kwaliteit van de uien worden
bij de oogst monsters verzameld. Intotaal worden van 80 partijen uien, afkomstig uit diverse
teeltgebieden, monstersverzameld.Bijopslagwordendemonsterseerst kunstmatiggedroogd.
Hiervan worden twee monsters direct getarreerd voor de vaststelling van de kwaliteit kort na
de oogst. De andere twee monsters worden vanuit de bewaring medio februari getarreerd
omde kwaliteit uit de bewaring vast te stellen. Met dit onderzoek wordt getracht een methode
te ontwikkelen voor uitbetaling naar kwaliteit.
72.

Onderzoek naarventilatieregiems,ventilatiecapaciteiten enautomatische
besturingvanbewaaromstandigheden bijzaaiuien

65.6.07

D.Hoek,L. Hoekstra
Inde uienbewaarplaatsen van de SNUIF zullen vijf bewaarmethoden met elkaar worden vergeleken. Het doel van dit onderzoek is om nate gaan wat de beste droogtemperatuur is om
vrij groene uien te drogen, welke ventilatiecapaciteit nodig is voor een optimale droging en
bewaringenopwelkewijzeeenvolautomatische besturingvantemperatuur enluchtvochtigheid
bij de bewaring van uien mogelijk is. Het onderzoek op De Kandelaar is afgesloten.
73.

Reductiedosering maleïnehydrazide (MH)bijzaaiuien

65.4.09

L.Hoekstra, D. Hoek
Nagaan van de mogelijkheid of door toevoeging van hulpstoffen de dosering van maleïne
hydrazide kan worden verlaagd zonder dat aan het effect afbraak wordt gedaan. In één of
meerdere veldproeven zullen bespuitingen worden uitgevoerd met verschillende doseringen
maleïne hydrazide al dan niet met toevoeging van hulpstoffen.
74.

Onderzoek naarde mogelijkhedenvanvoorspellingvankoprot inuien

nieuw65.3.13

C.L.M, de Visser, D.Hoek,L Hoekstra, R. Meier
Koprot, veroorzaakt door Botrytis allii, kan de kwaliteit van een partij uien sterk verminderen.
De ziekte openbaart zich pas in de bewaring, maar infecties ontstaan al op het veld. Het
onderzoek indit project zal moeten uitwijzen of het mogelijk isom in hetveldde aanwezigheid
van Botrytis alliiin het gewasaantetonenenvervolgens uitspraken tedoen over het optreden
van koprot in bewaring. In het onderzoek zal derhalve ook aandacht besteed worden aan
omstandigheden en maatregelen die,volgend op infectie, de kans op koprot vergroten of verkleinen. Ditjaar zal een literatuuronderzoek, een kasproef en eenveldproef, in samenwerking
met de LUW, worden uitgevoerd. In de kasproef zal de invloed van het tijdstip van infectie
en het effect van een fungicide op koprot worden onderzocht. De veldproef zal zich richten
op de mogelijkheid om Botrytis allii in een kunstmatig geïnfecteerd gewas aan te tonen.
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75.

Kwaliteitsverbetering zaaiuiendoorteeltopruggen

KW

H.W.G. Floot
De kwaliteit van zaaiuien laat de afgelopen jaren veel te wensen over. De teelt op ruggen
kan hier wellicht verbetering in brengen. Men kan dan droger een grove ui telen en tevens
de kosten drukken door met eigen mechanisatie te werken en de onkruidbestrijding doorrij—
enbespuiting uittevoeren.Nagegaan wordt eenvergelijking vandeteelt opbedden en ruggen
met verschillende zaaizaadhoeveelheden. Proefplaats Kollumerwaard.
76. Stikstof- enkalibemesting bijzaaiuienoplichtezavelgronden

65.2.51WG

A.H.J. Flops
In aansluiting op het N-delingsonderzoek zal in de komende jaren worden nagegaan welke
invloed een overbemesting van kali heeft op de opbrengst en kwaliteit van de uien in samenhang met een N-bemesting/deling. Het geheel zal worden ondersteund met bodemmonsters op enkele tijdstippen. De proef wordt nog één jaar voortgezet op ROC De Waag.
77. Verbeteringvandekwaliteitvanzaaiuien

65.4.53BEM

K. Hindriks
Vergelijking van enkele voorvruchten enteeltmethoden (bemesting, onkruidbestrijding) gericht
op maximale kwaliteit ten opzichte van gangbare teeltmethode. Deze proef wordt na eenonderbreking in 1989 dit jaar voortgezet.

Groenteoogstenpeulvruchten
78. Gebruikswaardeonderzoek bijdoperwt

87.9.02

P.vanRijbroek, H.P. Versluis
Er vindt voor- en voortgezet onderzoek plaats in twee teeltwijzen, te weten:vroeg (zaai eind
maart) en laat (zaai in mei). Inbeide teeltwijzen worden de proeven gecombineerd aangelegd
optwee plaatsen, te weten: het ROC te Westmaas en het PAGV te Lelystad. Er zullen geen
vergelijkingsrassen worden gebruikt. De nieuwe rassen worden vergeleken met de rassen
uit het voortgezet onderzoek. Voorts zal dit onderzoek vooral gericht zijn op rassen van het
type met lichtgroene, gekreukte zaden. Hetverwerkte produkt zal sensorisch beoordeeld worden.
79. Verbeteringvande helderheidvandeopgietbijdoperwt

nieuw87.7.13

J.J. Neuvel
Bijgesteriliseerdedoperwten metnameinglaswordtsomshinderondervondenvaneenminder
heldere opgiet nadat het produkt enige tijd is verwerkt. Daardoor is het visueel minder aantrekkelijk.
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Inonderzoek dat gestart wordt in 1990 zal worden nagegaan welke stoffen enfactoren hierbij
een rol spelen. Met name wordt gedacht aan hardheid (Tm), zetmeel, eiwit, beschadiging
en hardheid proceswater.
Het ras Bonette en een kreukerwteras zullen op vijf tijdstippen worden geoogst en verwerkt.
Proefplaats: Lelystad.
80. Gebruikswaardeonderzoek bijstamslabonen

89.9.04

A.R.Biesheuvel, H.P. Versluis
Voor envoortgezet onderzoek naardegebruikswaarde vanstamslabonen voor deverse markt
en voor de industrie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd op het PAGV. In dit onderzoek
worden nieuwe rassen op twee zaaidata vergeleken met enkele standaardrassen. De rassen
wordenvisueel beoordeeld engetoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring naoogst). Debeste
tien rassen uit het onderzoek van 1989 worden in het voortgezet onderzoek in Westmaas
en Lelystad machinaal geplukt. Per proefplaats zijn drie zaaitijden. Deopbrengst wordt steeds
vastgelegd in relatie tot de rijpheid van de bonen. Ook in dit onderzoek wordt gelet op de
houdbaarheidvande rassen.Daarnaastwordtéénproefverwerkttoteengesteriliseerd produkt
op het ATO.
81.

Verbruining bijslaboon

89.7.09

Joh.deKraker, J.J. Neuvel
Dedoortelers aangeboden slabonenvoldoen steeds meer aandewensenvande consument,
ook machinaal geplukte. Vrijwel altijdworden deze bonen gewassen wat opzich een positieve
maatregel is. In het handelskanaal kan de kwaliteit echter snel teruglopen. Gebleken is dat
door drogen en koelen van de bonen de kwaliteit veel langer behouden blijft. Het daartoe
uit te brengen praktijkadvies zal technisch nog nader ontwikkeld moeten worden.

Groentenalgemeen
82. Algemene oriëntatie omtrentdekwaliteitvanvollegrondsgroenten,speciaal
tenaanzienvande kwaliteit indena-oogstfase

99.7.12

Joh.de Kraker
De presentatie van groenten aan de consument laat ten aanzien van de kwaliteit soms te
wensen over. Dedoelstelling van hetonderzoek isoptesporen waar enwanneerde gebreken
ontstaan.Daarbijzaldekwaliteitvan hetproduktbijdeoogst, heteffectvaneventuele bewaring
en het verloop in het handelskanaal worden gevolgd.
83.

Bemestingvanvollegrondsgroenten

25.2.07

H.H.H. Titulaer, H.Pijnenburg, A.Embrechts, G.J.M. Schroën, J.Jeurissen,K.H. Wijnholds
29

De proeven met druppelfertigatie bij augurk op de ROC's Breda en Meterikse Veld zullen
worden voortgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. Slangen (LUW)
enir. Ligthart (DSMAgro Specialities). Hetstikstofbemestingsadviesvoor vollegrondsgroenten
zal worden uitgebreid met onder andere richtlijnen voor een systeem met deling van de stikstofbemesting op grond van de opname door het gewas. Daarvoor zullen onttrekkingscurven
vanzoveel mogelijk gewassenwordenverzameldsamen metde onderzoekersvande afdeling
TOG.Verderwordtdeelgenomen aanenadviesgegevenvoorbemestingsproevenopdeROC's
envooronderzoekers vande afdelingTOG.Toetsingvan hetnieuwe NBS-systeemvindt plaats
bij prei in Valthermond en Meterik, in Breda bij kropsla, in Westmaas bij ijssla.
Inhet kadervan dit project vindt ook P-K toestanden onderzoek plaats in Lelystad met gewas
witlof, N-bemestingsonderzoek bij bloemkool te Zwaagdijk en Westmaas en kalibemesting bij
ijssla in Westmaas.
InZwaagdijk enValthermond wordt in eenzomerteelt van knolvenkel een stikstoftrappenproef
uitgevoerd.

30

II. INVLOED VAN DE KOSTEN
OP DE PRODUKTIE EN HET
BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten:
* Hetverrichtenvan onderzoek envandaaruit hetopstellen van een samenvattende studie overdetoekomstige bedrijfsontwikkeling van het Veenkoloniale
gebied (S.Cuperus).

02.8.02

* Onderzoek naarde relatie tussen prijs en kwaliteitvan een aantal vollegrondsgroenten (C.F.G.Kramer).

04.8.02

Lopende en nieuwe Projekten:
84.

Economische perspektievenvangeïntegreerde akkerbouw;eensynthese
van 10jaarOBS-resultaten

01.8.19

S.R.M. Janssens, R.H.Laikens (LEI),E.G.Wijnands
Vanuit de resultaten van het proefbedrijf OBS zullen, via een modelstudie, de consequenties
voor de arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting en de daarmee samenhangende
economische resultatenwordennagegaan.Ditjaarzal verderwordengegaanmethetuitwerken
van de arbeidsgegevens per gewas en per bedrijfssysteem, waarmee in 1989 een begin is
gemaakt. Ook zal worden gestart met een economische analyse van 10 jaar bedrijfssystemen-onderzoek op het proefbedrijf OBS. Het projekt wordt gezamenlijk door het PAGV en
het LEI uitgevoerd.
85.

Onderzoek naardebedrijfsontwikkelingsmogelijkhedenindeakkerbouw in
verschillende regio'stegendeachtergrondvan lagere prijzen enstrengere
randvoorwaarden

02.8.04

A.T.Krikke,S.R.M. Janssens, P.M.Biesheuvel(LEI)
De inkomensmogelijkheden voor akkerbouwbedrijven zijn afgenomen; de bedrijfsresultaten
staan onder druk. Nieuwe beperkingen en wettelijke randvoorwaarden stellen in toenemende
mategrenzen aandebedrijfsvoering. Ineerste instantie zalsamen met het LEIeenoptimalisatiemodelwordenontwikkeld.Hiermee kunnendeontwikkelingsmogelijkheden op bedrijfsniveau
worden aangegeven. Bovendien kanmetbehulpvandeze modellen snellerworden ingespeeld
op actuele vragen vanuit het bedrijfsleven en het beleid.
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86. Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden vanvollegrondsgroentebedrijven

02.8.03

C.F.G. Kramer, E.LM. Bergsma, R.F.I. van Himste
De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven worden o.a. gekenmerkt door een geringe
gemiddelde bedrijfsgrootte, een slechte verkaveling, een zeer lage rendabiliteit en een grote
diversiteit aan (regio-specifieke) bedrijfstypen.Achtergrondvandeze studie is hetzoeken naar
(nieuwe) potentiële mogelijkheden vanvollegrondgroentebedrijven. Ineerste instantie zal worden nagegaan in hoeverre met behulp van te ontwikkelen regio-specifieke bedrijfsmodellen
een beter inzicht kan worden verkregen in de potentiële mogelijkheden.
87. Onderzoek naardebedrijfseconomische betekenisvan actuele
ontwikkelingen indeteelt enbewaringvanvollegrondsgroenten

01.8.18

C.F.G. Kramer, E.I.M. Bergsma
Bedrijfseconomische calculaties zullen worden uitgevoerd t.a.v. de volgende onderwerpen:
- Economische aspekten van bewaring (o.a.prei).
- Oogstmechanisatievollegrondsgroenten.
- Nieuwe gewassen respectievelijk teeltsystemen, o.a.forceren van asperges, witloftrek
opstellingen,fertigatie.
88. Economische perspectievenvangeïntegreerdevollegrondsgroenteteelt

nieuw01.8.21

C.F.G. Kramer, E.I.M. Bergsma
Binnen de sectie bedrijfssystemen van de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
wordt gestart met het onderzoek naar de ontwikkeling/vergelijking van duurzame bedrijfssystemen in de vollegrondsgroenteteelt. Om zo snel mogelijk het economisch perspectief van
nieuwe ontwikkelingen c.q. onderzoeksresultaten op dit gebied te kunnen inschatten zal in
het kader van dit project het komende jaar aandacht worden besteed aan:
- te verzamelen gegevens bij hettechnisch onderzoek ten behoeve van een goede economische evaluatie;
- modelopzet en -ontwikkeling waarmee de konsekwenties van (verwachte) onderzoeksresultaten inbedrijfsverband kunnen wordendoorgerekend.
89.

Economische perspectievenvanbiologische landbouwmethoden inde
vollegrondsgroenteteelt

nieuw03.8.13

E.I.M. Bergsma,C.F.G. Kramer
In samenwerking met het LEI zal onderzoek worden verricht naar de bedrijfsvoering en de
bedrijfsresultaten van BD/EKO-vollegrondsgroentebedrijven. Hiertoe wordt een beperkt aantal
van deze bedrijven door het LEI in administratie genomen. Bij de start van dit onderzoek
zal aandacht worden besteed aan de selectie van de bedrijven welke als studiebedrijf in dit
onderzoek zullen participeren. Verder zullen aanvullend op de dataverzameling van de LEIboekhouding gegevens m.b.t. de fysieke input en output worden verzameld.
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90. Testenvaneengeventileerde kuil (IBVL)voorhetlangbewarenvan kroten

57.6.03

M.H. Zwart-Roodzant, J.A. Schoneveld
Hetlangbewarenvan krotengeschiedt momenteel inde Noordhollandse kuil (goedkoop, maar
arbeidsintensief) of in de mechanische koeling (kapitaalintensief). Uit Engels onderzoek blijkt
dat het mogelijk is de bewaarkosten te verlagen met behulp van een geventileerde kuil. Nagegaan zal worden of de IBVL-kuil zodanig geventileerd kan worden dat de kroten lang (tot
mei-juni) goed blijven.Deze proef heeft nudrieseizoenen (1986/1987, 1987/1988, 1988/1989)
gelegen. In 1990 zal een artikel worden geschreven voor het PAGV-Jaarboek 1989/1990.Tevens zal een PAGV-Verslag gemaakt worden.
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III. VRUCHTWISSELING EN
BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten:
* Effectenvanteeltfrequentie bij peen (Th.Huiskamp).

28.4.08

* Beheersingvan bodempathogenenop bedrijfsniveau (Y.Hofmeester) isin
1989 (tijdelijk) afgesloten.

28.4.10

* Bestrijdingvan Sclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen
(A.H.J. Rops)voortzetting in project 34.3.06 en in IPO-project.

34.4.50WG

* Schadedrempel voor GBCAbijerwten (P.M.T.M.Geelen,J.G.Lamers).

87.3.51VP

* Methoden van grondontsmetting incombinatie mettoepassing van granulaten
ter bestrijdingvan aardappelmoeheid opzavelgrond.
* Verbetering grondontsmettingsresultaten door middelvaneen aanvullende toplaagbehandeling met metam-natrium (A.H.J. Rops i.s.m. IPOenPAGV).
Voortzetting in project 33.3.10.

16.3.50FH
16.1.53 KL

Lopende en nieuwe projecten:

Vruchtwisseling
91.

Onderzoek naaronderlinge relatiesvangewassen

28.4.01

J.G. Lamers
In 1990 wordt er door het PAGV voor het laatst onderzoek gedaan in de bouwplannenproef
op "De Schreef". Dit jaar zal de verslaglegging van 25 jaar bouwplannenonderzoek door O.
Hoekstra plaatsvinden.
92.

Vruchtwisselingsonderzoekinverband metbouwplanvernauwing

28.4.50WS/KW

H.P.Versluis, H.W.G. Floot, J. Lamers
Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn
in 1976 op Westmaas en Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten
hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op de langere termijn, na te gaan. In deze proeven zijn
deels met grondontsmetting 2, 3 en 4-jarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse
aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten, onkruiden, stikstofreactie werden bestudeerd (i.s.m. PAGV, IB, PD). Nu na 12 jaar de rotaties
minimaal3cycli hebbendoorlopenzijnde proevenafgesloten.Ditjaarzullendevele resultaten
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worden bewerkt en in eindrapporten worden samengevat. De proef op Westmaas wordt in
aangepastevormvoortgezet omhetvoorvruchteffectvanpeulvruchtenvooraardappelen nader
vast te leggen.
93.

Inpassingvanvlinderbloemigenineen rotatie metaardappelen

28.4.57

J.G.Lamers, J.G.N. Wander, H.P.Versluis, J. Alblas
Het effect van vlinderbloemigen op aardappelen en vice-versa wordt in diverse vruchtwisselingsproeven onderzocht. Vooral de rol van Verticillium dahliae bij deze interactie wordt nagegaan. In de afbouwfase van de vruchtwisselingsproef te Westmaas worden aardappelen
geteeld na al of niet peulvruchten in diverse bouwplannen. Zo ook worden aardappelen in
de proef PAGV 450 na6 gewassen incontinuteelt verbouwd. Voortzetting onderzoek op Rusthoeve waarbij circa 15 percelen aardappelen na erwt en na tarwe worden vergeleken.
94. Verbeteringvandebodemgezondheidendebodemvruchtbaarheid door
toepassingvan braak

28.4.14

J.G.Lamers, J.Roosjen, K.H.Wijnholds
Voortzetting van het onderzoek zoals dat in 1989 is gestart.
- Waardplantgeschiktheid van een aantal groenbemesters voor wortelknobbelaaltjes, onderzocht ineen potproef metgrondvandiverse lokaties.
- Waardplantgeschiktheidvoorwortelknobbelaaltjes ineenveldproef metdiversegroenbemesters.
- Afstemmingvan hetonderzoek opderesultaten inandere projecten zoals die inwerkgroepsverbandwordengeëvalueerd.
95. Onderzoek naardeonderlinge relatiestussengewassenop
akkerbouwbedrijven metvollegrondsgroenteteelt

28.4.06

Th. Huiskamp
De veldproef met betrekking tot bepaling van de voorvruchtwaarde van akkerbouwgewassen
voorvollegrondsgroentenenviceversa,isafgesloten.Dewerkzaamheden dieonderdit project
nog zullen worden uitgevoerd, betreffen hoofdzakelijk verslaglegging van het genoemde onderzoek.
96.

Onderzoek naardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatige
teelten

28.4.09

Th. Huiskamp, J.G. Lamers
Develdproef metdecontinuteeltensnijmaïs,zaaiuien,vlas,bruinebonen,veldbonenenerwten,
op het PAGV-proefbedrijf, wordt dit jaar afgesloten. Evenals in 1989 zullen afsluitende beproevingen en waarnemingen gedaan worden. Zo zullen de peulvruchten onderling uitgewisseldworden en krijgtde opbrengstdepressie bij maïsaandacht invormvan raseffect engrondbehandeling met een nematicide.
In potproeven zal naar de oorzaak van het opbrengstverval bij vlas gezocht worden.
35

97. Zelfverdraagzaamheidvanwintertarwerassen

EH

H.W.G. Floot
Bijcontinuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt toegepast,
zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met betrekking tot de
zelfverdraagzaamheid. Dit zal op Ebelsheerd in een proef worden onderzocht waarbij naast
continuteelt van enkele rassen ook afwisseling van ras of gewas wordt opgenomen.
98. Onderzoek naar heteffectvancultuurmaatregelenop
(vruchtwisselings)problemenindeintensievevollegrondsgroenteteelt

28.4.12

Th. Huiskamp, H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Op vier lokaties in De Streek zal de ziektedruk door bodemgebonden schimmels worden gevolgd bij bloemkool. Het verwijderen van de gewasresten blijft de belangrijkste onderzoeksfactor.
Op ROC Breda wordt de slaproef vervolgd waarin het effect van oogstverwijdering en (preventieve) smetbestrijdingcentraalstaat.Bovendienzaltijdbesteedworden aan hetbestuderen
van mogelijke nieuwe onderzoeksingangen op het terrein van dit project.
99. Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond

28.4.53AGM

K.H. Wijnholds
De invloed wordt nagegaan van verschillende systemen van vruchtopvolging op de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en de opbrengst van de gewassen. Hierbij gaat het met name ook om de invloed van de teeltfrequentie van fabrieksaardappelen op de aardappelopbrengst waarbij de factor aardappelmoeheid via grondontsmetting
werd uitgeschakeld. In de proef zijn acht rotaties in tweevoud opgenomen bij wel en geen
organische bemesting. Nu na negen jaar de effecten gestabiliseerd lijken, wordt overwogen
de proef via een aangepaste opzet afte bouwen. Diverse instellingen werken in dit onderzoek
samen via een begeleidingsgroep.
100. Effectenvanintensieve bouwplannenoplichtezavelgronden inde
Noordoostpolder

28.4.56WG

A.H.J.Rops,T.Enserink, J.G.Lamers, LM. Lumkes, S.R.M. Janssens
In het westen van de Noordoostpolder bestaat de indruk dat door de zeer intensieve bouwplannen de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Ditzouveroorzaakt kunnen worden door
deachteruitgangvandebodemstructuur, doorhetoptredenvanziekte-aantastingen en/of door
onbekende andere oorzaken. Met het doel om hierin enig inzicht te krijgen, is in 1986 een
onderzoek gestart waarbij drie bouwplannen met elkaar worden vergeleken, te weten zeer
intensief, intensief en minder intensief. Indit onderzoekwerken Stiboka, LBOen PAGVsamen.
Genoemde instituten zullen de verschillende facetten betreffende de teelt, grondbehandeling
en de water- en luchthuishouding van de grond nauwlettend volgen. Nadat in 1986 de
uitgangssituatie van alle bouwplannen isvastgelegd, zal in 1990 het verloop intensief worden
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gevolgd, zoals dat in het opgestelde draaiboek is weergegeven. De bedrijfseconomische resultaten zullen op basis van enkele proefjaren worden berekend.
101.

Vruchtwisselingsonderzoekbijsnijmaïs

96.4.22

J.J.Schröder, J.G.Lamers,H.Everts(PR),T Baan Hofman (CABO)
Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke aanwijzingen
dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden en bodemverdichting,
aanzienlijke opbrengstderving kan geven. Hierbij speelt het optreden van wortelverbruining
(schimmelaantasting) eenrol,zoalseenbemonstering opvelepercelenin 1986heeftbevestigd.
Ronddeze problematiek is een werkgroep (PAGV, PR, CABO, IPO, LU, RIVRO) geformeerd.
In een proef op Cranendonck wordt nagegaan of deze opbrengstderving door wisselbouw
(maïs/gras) kan worden voorkomen.

Bodempathogenen
102. Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge

32.4.07

Th. Huiskamp, J.T.K. Poll
In het kader van dit project zullen een aantal potproeven worden uitgevoerd. Inzet van deze
proeven wordt het verbeteren van de proeftechniek, ten aanzien van het oproepen van herinplantsymptomen in potten, en vooral de aanzet tot de ontwikkeling van een (grond)toets
waarmee, losvan bodemfysische factoren envoedingstoestand,de geschiktheid van een perceel kan worden aangegeven voor herinplant met asperge. Wat dit laatste betreft gaat het
om de eventuele mogelijkheden van een dergelijke toets na te gaan. Vanzelfsprekend zal
geparticipeerd worden inde werkgroep/begeleidingsgroep herinplantproblematiek bijasperge.
103.

Bestuderingvanhetverschijnselcavity spot bijpeen

32.3.06

Th. Huiskamp, J.Schoneveld, R. Meier
Invervolg opvoorgaande proefnemingen richt het onderzoek zich in 1990 op het verzamelen
van kennis omtrent het mechanisme van ontstaan van cavity spot. Groeifase van de peen
en (klimaat)omstandigheden zijn daarbij belangrijke ingangen. Aansluitend krijgen ook chemische bestrijdingsmogelijkheden aandacht.
104.

Bestuderingvanfactorendiedesymptoomexpressie enontwikkelingvan
Rhizomanieinhetveldbeïnvloeden

34.3.11

vacature
Op grondvan ervaringen met diverse grondbemonsteringsmethodenvoor de detectie van rhizomanie zullen in 1990 een of meer van deze methoden op verschillende percelen getest
wordenophunbruikbaarheidvoordepraktijk.Tevenswordthetonderzoek naardeontwikkeling
van Rhizomanie in afhankelijkheid van de besmettingsgraad van de grond en het al dan niet
beregenen voortgezet (proef in 1988 gestart). Daarbij zal de relatie ziekte aanwezigheid schade steeds centraler komen te staan.
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105. Debeheersingvan hetaardappelcysteaaltje inhetbouwplan

33.3.10

LP.G.Molendijk
In dit project wordt middels veld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse aspecten van
het aardappelcysteaaltje (ACA) gewerkt. Elementen zijn:
- Bestrijding van besmettingshaarden door de teelt van aardappel als "lokgewas" en andere
vangplanten.
- Mogelijkheden vanvroege detectie. Tenbehoeve vandit onderzoek zal inZeeland en Frieslanddevorm enverdelingvaneenaantalAMbesmettingen wordenvastgelegd.Verderwordt
er ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van bemonsteringssystemen die vroege detectie praktisch uitvoerbaar moeten maken.
- EffectvanACA-resistente aardappelrassen opde populatieontwikkeling.
106. Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotyle
gewassen

33.3.07

LP.G.Molendijk
De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop van Meloidogyne hapla (Noordelijk wortelknobbelaaltje) gedurende de gewasloze periode, het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en de relatie
besmettingsniveau en uiteindelijke schade.
Op vijf besmette percelen wordt het populatieverloop van het Noordelijk wortelknobbelaaltje
gedurende de winter gevolgd. De nu beschikbare biotoetsen worden met elkaar vergeleken
en de biotoetsresultaten worden gerelateerd aan de in het gewas vastgestelde schade. In
samenwerking met het HLB.
107. Rhizoctonia-bestrijdingindefabrieksaardappelteelt

54.3.24

J.K.Ridder, K.H. Wijnholds
Uit het factoranalyse-onderzoek is gebleken dat Rhizoctonia een belangrijke opbrengstbeperkende factor vormt in de fabrieksaardappelteelt. Bestrijding met Moncereen is vrij kostbaar.
Het regionale onderzoek, waarin wordt nagegaan in hoeverre een intensieve bestrijding in
de pootgoedteelt een besparing kan geven op de bestrijdingskosten in de fabrieksaardappelteelt, wordt voortgezet. Het onderzoek naar een mogelijke rendabele beperking van de
schade viaeen behandeling meteen lagedosering Moncereen wordt afgesloten enverslagen.
108. Rhizoctonia-bestrijding inconsumptie-aardappelendoormiddelvan
knolbehandeling
K. Hindriks
Bepalenvandebruikbaarheidvoordepraktijkvandenormdiegehanteerdwordtomte bepalen
ofknolbehandeling bijconsumptie-aardappelen rendabel is.Deze normisnietduidelijk bepaald
door onderzoek, maar afgeleid uit diverse andere proeven. De gehanteerde norm is 25%van
de knollen licht bezet met Sclerotien (index 8,3).
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109. Grondontsmettingtegen bietecysteaaltjes opzwarezavel

16.3.52WS

H.P. Versluis, J.Alblas(insamenwerkingmet1RS)
De effectiviteit van grondontsmetting met fumigantia op zware zavel laat nog wel eens te
wensen over. Eén van de oorzaken zou kunnen liggen in het onvoldoende diep doordringen
van het nematicide. Op een zwaar met bietecysteaaltjes besmet perceel wordt in een proef
met onder andere diepe grondontsmetting (28 cm) nagegaan of bietecysteaaltjes uit diepere
lagen (18 cm) een relevante invloed op de opbrengst hebben. Als dit het geval is, zal een
aangepaste ontsmettingstechniek moeten worden nagestreefd. Deze proef wordt in 1990 afgerond.
110. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerd begeleidingssysteem inhetkader
vandebodemgezondheid

03.4.10

P.W.J. Raven, A.T.Krikke, vacature, J.G.Lamers,CD. vanLoon,L.P.G. Molendijk
Intensieve bouwplannen hebben geleidtot steeds grotere bodemgezondheidsproblemen. Middels een integrale aanpak van deze problematiek zal in dit project een begeleidingssysteem
voor de ondernemer worden ontwikkeld wat hem in de gelegenheid stelt het verloop van de
bodemgezondheid te volgen en te sturen. Dit systeem zal aansluiten bij de momenteel in
ontwikkeling zijnde teeltbegeleidingssystemen BETAen CERA. Het onderzoek wordt in fasen
uitgevoerd. In eerste instantie zal een deelsysteem op het gebied van de aardappelmoeheid
worden ontwikkeld. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het LEI,IPO enCABO.

Bodemvruchtbaarheid
111. Effectvanbewortelingophetinstand houdenvandestuctuurvande
ondergrond

21.4.02

J.Alblas,D.A.van derSchans
De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu
gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt de vraag zich op de bijdrage die gewassen kunnen leveren
bij het instandhouden van losgemaakte grond. Op een losgemaakte enkeerdgrond te Westerhoven zijn gedurende twee jaar zes (voeder)gewassen geteeld. In het voorjaar van 1990
zal een bodemverdichting worden aangebracht, waarna maïs als toetsgewas wordt verbouwd
(Samenwerking met Vakgroep Grondbewerking van de LU).

Onderzoek HLB
112. Onderzoekvan hetH.L. Hilbrands Laboratoriumvoor Bodemziekten
A. Mulder, J.Roosjen, G. Veninga
- Onderzoek naargeïntegreerde bestrijdingsmogelijkhedenvan het aardappelcysteaaltje.
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Methoden vantoediening van nematiciden (i.s.m.SC)
Onderzoek naar biologische bestedingsmogelijkheden.
Organische bemesting.
Natuurlijke vijanden,wekstoffen envangplantenvan het aardappelcysteaaltje.
Wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla(rasgevoeligheid,vangplanten,detectie).
Onderzoek bodemschimmels.
Rhizoctonia solani (lakschurft); rooimethode (i.s.m.IMAG, IPOen IB).
Synchytrium endobioticum (wratziekte);rassentoets,detectie.
Effecten vangeïntegreerde teeltsystemenop bodemfauna en-flora.
Vruchtwisselingsonderzoek proefveldFS.
Vruchtopvolgingsonderzoek proefveld WK.
Vruchtwisselingsonderzoek proefboerderij't Kompas enKooyenburg.
Epidemiologisch onderzoek.
Onderzoek naar hetverloopvandebesmettingsgraadvanaardappelcysteaaltjes onderpraktijkomstandigheden:
a. Bedrijvenproef;voortzetting onderzoek bedrijf 4(Smilde).
b. Federatieonderzoek voortzetten (ingewijzigde vorm).
c. GIBS Bedrijf-Borgerswold-aaltjesonderzoek.
Bestrijding aardappelopslag.
Beperkenvan rooiverlies, aardappelopslag nanatte grondontsmetting.
Tolerantie onderzoek.
Onderzoek naar het effect van hoge populatiedichtheden van aardappelcysteaaltjes opgroei
enontwikkeling van fabrieksaardappelrassen.
Pathotypen onderzoek.
Onderzoek naar verschuivingen in de samenstelling van de pathotypenpopulatie onderinvloedvandeteelt van (resistente) aardappelrassen.
Middelenonderzoek.
Onderzoek naarde effectiviteit van nematicidentegen aardappelcysteaaltjes.
Doseringsproeven metdichloorpropeen enmetamnatrium (adaptatie).
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IV. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten:
* Teeltonderzoek bij aardperen (C.B. Bus, H.K. Morrenhof).

63.4.01

* Optimalisatie vande onkruidbestrijding inkleine akkerbouwgewassen
(D. Baumann).Voortgezet in project 36.3.14 en36.3.10 .

36.3.09

* Teeltperspectief vanzomerkoolzaad(H.W.G.Floot).

FH

* Beregening nalaat gezaaidetuinbonen (J.J.Neuvel,P.M.T.M. Geelen).

88.1.06

* Winterteelt nabroccoli (CA. vanWijk,A. Embrechts).

78.4.12

* Onderzoek naar het effect van kunstmatige koudeop hetverbreken van
autonome rust bij rabarber (J. Jeurissen,CA. vanWijk).
Lopende en nieuwe projecten:

75.4.02

Akkerbouw
113. Teeltonderzoek bijroggeentriticale

45.4.01

A. Darwinkel, K.W.Wijnholds,P.M.T.M. Geelen
Op de lichte gronden lijken de teeltmogelijkheden voor rogge en mogelijk triticale te worden
onderschat. De teelt van tarwe vraagt hier een grotere input aan gewasbescherming en bemesting. Vooral voor kwaliteitsrogge zijn er goede afzetmogelijkheden in de inlandse maalindustrie.
- Delaatstejaren is opde ROC's Vredepeel en Kooyenburg onderzoek verricht oververbeteringvandeopbrengst enkwaliteitwaarbijdekwaliteitsanalyses doordemaalindustriezijnuitgevoerd. Ditonderzoek wordt afgesloten.
- Op Kooyenburg wordt in een zaaidichtheidsproef verder nagegaan hoe het veelal lage aaraantal bij roggeverhoogd kanworden.
- Samen met NGCendecollecterende handelwordt nagegaan hoede roggeteelt opde lichte
gronden een nieuwe impuls kanwordengegeven.
- Zowelvoortriticale als rogge iseenteelthandleiding invoorbereiding.
114.

Perspectieven voorAgrorefinery

41.8.13

A.T.Krikke, A.Darwinkel, H.W.G. Floot
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De prijzen van granen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Daarom wordt gezocht naar alternatieve aanwendingen van het geproduceerde graan en stro. In 1989 is daartoe vanuit de
Dollard-Tarwe-Groep in samenwerking met de Zweedse firma Biocomb een agrorefinery pilotproject in het Oldambt gestart. In dit kader wordt door de NEHEM een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd. De PAGV-bijdrage heeft betrekking op:
- Oogst enconserveringvan hetgewas datalsgeheelwordt gemaaidengehakseld. Nabewaringwordthetproduktbewerkttotgrondstofvoorverdereindustriëleverwerking.Ditonderdeel
wordt bedrijfseconomisch beoordeeld envergeleken metdetraditionele oogst enafzet.
- Toetsingvandebijditconcepttoegepaste Biospectron bemestingsadviezen opbasisvangewasanalyses indiverse groeistadia. Evenals in 1989wordt intwee proeven (Ebelsheerd) nagegaan of en opwelke wijze (stikstof en/of sporenelementen) dit systeem perspectief biedt.
115. Vergelijkendonderzoek naar hetopbrengstvermogen ende
opbrengstvariabiliteit bijerwten enveldbonen

87.8.11

D.A.vanderSchans, R.D. Timmer
Bij het zoeken naar alternatieve gewassen omtot een verbreding van het bouwplan te komen
zijn de droge peulvruchten de laatste jaren in de belangstelling gekomen. Bij de teelt van
droge peulvruchten heeft men de keuze uit erwten en veldbonen, gewassen welke beide een
goedeopbrengst kunnengeven maarwaarvanderesultatensterk afhankelijk zijnvandegroeiomstandigheden. Uit proefresultaten en praktijkervaringen blijkt dat de opbrengst van erwten
en veldbonen sterk varieert waarbij in sommige gevallen de opbrengst van veldbonen en in
andere gevallen de opbrengst van erwten hoger is. Daarbij zijn opbrengstverschillen van 2
ton/ha en meer mogelijk. Voor eenjuiste gewaskeuze is meer inzicht hierin gewenst. Daartoe
is het opbrengstvermogen en de opbrengstvariabiliteit van beide gewassen in 1987-1989 op
een viertal proefplaatsen bij verschillende teeltfactoren (wel/geen beregening, wel/geen ziektebestrijding,zaaitijd, rassen) bestudeerd. Ditdoor MCB-gelden gefinancierd onderzoek wordt
afgesloten. De vele resultaten worden geëvalueerd en verslagen.
116. Graszaadteelt oplichtegronden

46.4.09

G.E.LBorm,S. Vreeke
Tot nu toe werd op de lichte gronden overwegend Engels raaigras geteeld. Door de behoefte
aanbouwplanverbreding indeze gebieden bestaat ergrote belangstelling omde graszaadteelt
ook hier tot andere soorten uit te breiden. Voor het tweede jaar zal aan de volgende thema's
aandacht worden besteed.
- Het teeltonderzoek bij voor deze gebieden nieuwe soorten als veldbeemd en roodzwenk is
uitsluitend op kleigrond uitgevoerd. Wellicht is opdeze gronden een wat aangepaste teelttechniek onder andere met betrekkingtot de herfstbehandeling, bemesting enonkruidbestrijding nodig.Daartoewordt ineen proef in Drenthe bij roodzwenk hetoptimale maairegimeen
bemesting inde herfst onderzocht.
- Deteelt van enkele "kleine" soorten (timothee, beemdlangbloem, kropaar, rietzwenk) biedt
hier wellicht ook mogelijkheden. Bijdeze grassen is de optimale stikstofbemesting nooitonderzocht. Dit zal ineen proef op't Kompas worden nagegaan.
- Omdechemische onkruidbestrijding te beperken kanook bij niet uitlopervormendgraszaad,
althans bijeenwat grotere rijenafstand,worden gedacht aanschoffelen. Deeffecten vaneen
ruimere rijenafstand in relatietot mechanische enchemische onkruidbestrijding zullen ineen
proef op't Kompasworden onderzocht.
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117. Verbetering oogstzekerheidenkwaliteit bijkarwij

52.4.03

S. Vreeke, A.Ester, H.W.G. Floot, J.G.N. Wander
Hetoliegehaltevan karwijdatvoor 1970varieerdevan 4,5tot 5%isde laatstejaren aanzienlijk
lager (circa 4%). Omdat de rassenkeuze niet gewijzigd is, kan dit samenhangen met de veranderde oogstmethodiek (van zelfbinderen naar zwaddorsen en kunstmatig drogen) en teelttechniek (bemesting,ziekten,plagen). Anderzijds vormen ziekten (vroege verbruining) enplagen (wollige karwijluis) regelmatig voor opbrengstschade.
- Hetteeltonderzoek indit kaderwordt voorlopig afgesloten. Eerst dient een oplossing te worden gevonden voor het belangrijkste knelpunt namelijk het optreden van devroegeverbruiningsziekte (project 52.3.11).
- Hetonderzoek naar bestedingsmogelijkhedenvandewollige karwijluis (Pemphigus passeki)
op Ebelsheerd en Rusthoeve wordt geziende positieve resultaten ditjaar afgerond (Ester).
118. Onderzoek naar beperkingvan hetoptredenvanendeschadedoor
vroegeverbruiningsziekte inkarwij

nieuw52.3.11

vacature, S.Vreekei.s.m. IPO
Vroege verbruiningsziekte (Mycocentrospora) treedt vrij algemeen op in karwij en kan aanzienlijke opbrengstschade veroorzaken. Om een verdere teeltoptimalisatie mogelijk te maken
heeft onderzoek naar het beperken c.q. bestrijden vandeze ziekte hoge prioriteit. In het kader
van het Nationaal karwijprogramma zal het PAGV tijdelijk een extern gefinancierde fytopatholoog aanstellen om dit probleem aan te pakken.Allereerst zal een literatuuronderzoek over
de biologie van de schimmel worden uitgevoerd en worden nagegaan in hoeverre er verband
is tussen de herfstaantasting en de aantasting in de generatieve gewasfase en welke teeltfactoren een rol spelen. Op basis hiervan kunnen mogelijk aanknopingspunten voor bestrijdingsonderzoek worden ontwikkeld.
119. Optimaliseringvandeteeltvan hennepalsgrondstof voorde
papierindustrie

nieuw51.7.03

H.vander Werf(LUW), J.J.Tick, J.G.Lamers, K.H.Wijnholds (gezamenlijkprojectmetLUWLandbouwplantenteelt, SIOen CABO)
Afgelopen jaar is een integraal onderzoekprogramma "Hennep als akkerbouwgewas
en als grondstof voor de papierindustrie" opgesteld waarin alle betrokken instituten, LUW en
PAGVparticiperen.Hierinkrijgt metnamedeverwerkingstechnologie aandachtomdatditvooral
bepalend is voor het perspectief van hennep. In dit kader zal het PAGV samen met LUWLandbouwplantenteelt en CABO onderzoek doen over:
- optimale inpassing hennep inveenkoloniale bouwplan;
- verbetering opbrengstvermogen enoogstzekerheid;
- optimaliseren vande kwaliteit doorverhoging bastvezelgehalte en beperking ligninegehalte;
- verdere ontwikkeling oogst-enbewaartechniek onder andere gericht opbehoudvandekwaliteit enkwantiteit vandevezelfractie (i.s.m.LUW-Landbouwtechniek enATO).
Het project zal dit jaar starten nu de financiering van het totale hennepprogramma rond is.
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120. Oriëntatie "nieuwe"gewassen

52.0.04

G.E.L. Borm
inhetkadervandenoodzakelijke bouwplanverbredingwordtdooreenaantalinstellingen(CPO,
CGN, ATO, LEI,LUW,CABOen PAGV) onderzoek verricht aan eenaantal nieuwe gewassen.
Op het PAGV wordt in dit verband onderzoek voortgezet naar:
- Zonnebloemen. Uitde proeven in 1988en 1989blijktdatvrij late rassen,ondanks intensieve
gewasbescherming, tijdens de afrijping sterk door Botrytis worden aangetast. Indit verband
lijkenvroeger rijpende rassen ondanks de wat lagere productiviteit in 1988 meer perspectief
te hebben. Nagegaan wordt in hoeverre bij deze rassen door een hoger plantgetal de opbrengst verhoogd kanworden.
- Olievlas. Het onderzoek naar het effect van groeiregulatie opde zaadproduktie, waarmee in
1989gunstige resultaten zijnverkregen,wordt voortgezet. Mede gezien detoenemende belangstelling vanuit de industrie voor inlandse productie van lijnzaadolie wordt dit onderzoek
versterkt. Daarbij wordt o.a. aandacht geschonken aan de zaaidichtheid, stikstofbemesting,
groeiregulatie, oogsttijd enoogstmethode.
- Cichorei. Hetonderzoek aancichorei als"zoetstof'producent wordt afgesloten enverslagen.
- Deelname inwerkgroepen gericht opmogelijkheden voor nieuwe gewassen indeakkerbouw.
121.

Plantaardigetechnische oliënalsnieuwe landbouwgrondstoffen voorde
industrie (Nationaalolieprogramma 52.0.09,VOICI52.0.10)

nieuw52.0.09

G.E.L. Borm, vacature
Samen met andere onderzoeksinstellingen en de verwerkende industrie zal de teelttechniek
van een aantal geselecteerde nieuwe oliegewassen worden onderzocht in het kader van het
EG-programma VOICI en het nationaal olieprogramma.
- VOICI:akkermoerasbloem, bekergoudsbloem,crambe.
- Nationaal olieprogramma. In 1990toegespitst opEuphorbia lagascae en zaadvermeerdering
van koriander.
- Opeen aantal ROC'szullen enkelevandeze nieuwegewassen in 1990wordengetoond.
122. Verbeteringvandeopkomstzekerheid endebegingroei bijde kruidenteelt

52.4.05

H.JvanderMheen
- Bij een aantal kruidengewassen verloopt de kieming traag en laat de uiteindelijke opkomst
lang opzichwachten.Vaak isookde ontwikkeling gedurende de eerste periode naopkomst
onvoldoende. Dit alles vergroot de risico's van verdroging, een slechte stand enveronkruiding. Het onderzoek over methoden ter versnelling van de kieming, opkomst en begingroei
(o.a.voorweken,foliebedekking, antislempmiddel) wordt nog éénjaar voortgezet bij Melissa
enDigitalis. Daarbijwordt ookeengeplant bestandvergeleken.Deverhoudingtussenkosten
en (meer)opbrengsten moet inzicht geven inde perspectieven van deze methoden (proeven
PAGV-bedrijf).
- Op praktijkpercelen Digitalis worden wederom enkele zaaidieptes ende toepassing vaneen
antislempmiddel getoetst. Getracht wordt tevens meer inzicht te krijgen in de relatie plantdichtheid,opbrengst enkwaliteit.
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123. Teeltperspectievenvan nieuwe kruidengewassen

52.0.07

H.J.van derMheen
Binnen de gewasgroep kruiden vinden we een relatief groot aantal gewassen waarvan de
betekenis en daarmee de omvang van de teelt sterk fluctueert. Bepaald door de marktsituatie
is de wisseling binnen deze groep kruiden groot. Dit maakt het gewenst om van een aantal
potentiële gewassen informatie te verzamelen over de meest essentiële teeltaspecten en de
teelt- en verwerkingsperspectieven. In dit kader worden in 1990 opnieuw enkele gewassen
bestudeerd op het PAGV-proefbedrijf. Speciale aandacht krijgt Dille, waarbij in samenwerking
met het ATO de teelt en de oliewinning wordt beproefd.Tevens wordt van een aantal bloemgewaskruiden plantmateriaal geproduceerd ten behoeve van onderzoek is samenwerking met
het IMAG naar mogelijkheden voor gemechaniseerde bloemenoogst.
124. Teelt-enoogstoptimalisatiebijwortelkruiden

52.6.08

H.J.van derMheen,LM.Lumkes
Dekruidenwortelgewassen Angelica,MaggienValeriaannemenbinnendegewasgroepkruiden
een aparte plaats in. In dit project wordt in samenwerking met het IMAG en het kruidenbedrijfsleven, de totale teelt van deze gewassen doorgelicht. Belangrijke punten daarbij vormen
de beperking van de teeltaanvangskosten en verbetering van de machinale oogstmethode.
- Op basisvande resultatenvande omvangrijke proef opdeOostwaardhoeve in 1989waarin
verschillendeteelt-enoogstmethodenwerdenvergelekenbijdegewassen MaggienAngelica
wordt bekeken hoedit onderzoek najaar 1990zalworden voortgezet.
- Deteeltsystemenproef inValeriaan te Elburgwordt voortgezet.
125. Onderzoek naartoepassingsmogelijkheden vanherbiciden inkleineen
nieuweakkerbouwgewassen en(bloem)zaadteelten

36.3.10

D.Baumann, H.J.vanderMheen
Deteelt van veel kleine en nieuwe gewassen kampt vaak met onkruidproblemen, omdat geen
of veel te weinig herbicidetoepassingen zijn toegelaten. Veelal zijn herbiciden echter noodzakelijk om een voldoende onkruidbestrijding op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uit
te kunnen voeren.Voor de herbicideproducenten zijn deze kleine en nieuwe gewassen vrijwel
steeds commercieel niet aantrekkelijk om er toelatingsonderzoek voor te verrichten. In 1990
wordt het screeningsonderzoek in kruiden (9 gewassen, 20 middelen en -combinaties) voortgezet. Het onderzoek in bloemzaadgewassen (i.s.m. Rusthoeve en de bloemzaadstudieclub
Tholen) wordt afgebouwd. De resultaten van de proef in oliegewassen (VOICI) worden samengevat.
126. Perspectievenvanmengteeltvanpopulieren metakkerbouwgewassen en
gras

97.4.01

E.J.Dik(Dorschkamp), H.Everts(PR), J.J.Tick, D.A.vanderSchans
De mogelijkheden voor deteelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijn indiscussie.
Door de lange groeiduur (15-25 jaar) geeft houtteelt geen verlichting van de bouwplanpro45

blematiek hetgeen de mogelijkheden beperkt. Anderzijds is het rendement op dit moment nog
nietconcurrerend met graanteeit. Dit rendement is mogelijk duidelijk teverbeteren door tijdens
de beginjaren tussen de boomrijen gras of akkerbouwgewassen te telen. Over de mogelijkheden hiervan zijn in ons klimaatsgebied weinig gegevens. In een proef op het landgoed
"Eese" worden de aspecten van zo'n mengteelt onderzocht bij 2 plantverbanden (5 m en 11
m rijenafstand) en 3 tussengewassen (bieten en maïs, alleen bij 11 m, en gras).
Het PAGV zal hierin de invloed van de bomen op de opbrengst en kwaliteit van bieten en
maïs nagaan en de knelpunten bij de praktische uitvoering van deze teelten analyseren.
127.

Invloedvan plantgetal enoogstwijze opdeopbrengstvanCornCob Mix

98.0.01

J.J. Schröder
Mede door de gunstige resultaten in 1988 en 1989 staat de teelt van maïs voor korrel- of
CCM-oogst weer indebelangstelling. Nudeafzetmogelijkheden voorsnijmaïszich stabiliseren
kan dit een alternatief bieden. Uit bodemgezondheidsoogpunt is er behoefte aan monocotyle
gewassen in het bouwplan zoals maïs dat bij deze bestemming tevens veel organische stof
achter laat. Anderzijds dekt de varkenshouderij in Nederland de voederbehoefte grotendeels
metgeïmporteerde grondstoffen watweer mestoverschotten veroorzaakt. Inprincipe zijn beide
behoeften door de teelt van CCM te combineren.
Nagegaan wordt daarom hoe deze teelt aantrekkelijker is te maken. Veel informatie over de
teeltvan CCMberust opgegevens overde kolfopbrengst, die insnijmaïsproevendikwijls wordt
bepaald. Hierbij worden de kolven, groot en klein, met de hand geoogst. Bij de teelt van
CCM worden kolven mechanisch geoogst, waarbij het denkbaar is dat bijvoorbeeld kleine
kolven slecht oogstbaar zijn. Op Kooyenburg en Vredepeel werd in 1986-1989 onderzocht
hoe handoogst en machinale oogst zich qua opbrengst tot elkaar verhouden in relatie tot
het plantgetal. Hiermee kunnen resultaten uit genoemde snijmaïsproeven met meer nauwkeurigheid naar de teelt van CCM vertaald worden. De resultaten van deze proeven worden
in een eindrapport geëvalueerd.
128. Teeltoptimalisatiebijluzerne

98.4.02

J.G.N. Wander, K.Hindriks, H.W.G. Floot
In de praktijk bestaat een toenemende belangstelling voor de luzerneteelt voor de drogerij,
enerzijds gezien de prijsvorming, anderzijds gezien de zorg voor de bodemvruchtbaarheid.
Vanuit literatuuronderzoek enhetlopende IB-onderzoekopdeLovinkhoeve zijn ervraagtekens
gezet bij hetvermeende gunstige effectvan luzerne inde rotatie inverband metde Verticillium
vatbaarheid. In 1988 is een evaluatie van vroegere onderzoeksresultaten uitgevoerd en een
teelthandleiding verschenen (J.J. Schröder).
Het onderzoek is gericht op:
- rassenvergelijking onder andere in relatietot gevoeligheid voor berijding(EH);
- optimale kalibemesting (BEM,EH);
- risicotopvergeling voor naburige veldbonenpercelen (RH).
129. Mogelijkhedenvoordevlasteelt indeveenkoloniën
K.H. Wijnholds
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nieuwKP

In de veenkoloniën is op basis van initiatieven voor alternatieve verwerkingsmogelijkheden
belangstelling voor de teelt van vlas. Er is echter weinig bekend over de optimale teeltwijze
op deze gronden. Daartoe wordt onderzoek verricht over de optimale stikstofgift en over de
onkruidbestrijding.
130. Gebruikswaarde-onderzoek hazelaars

KP

K.H.Wijnholds
In het kader van onderzoek naar de perspectieven van alternatieve gewassen voor deveenkoloniën is een rassenproef hazelaars met 6 rassen aangelegd. In 1990 is bij de oogst ook
oriënterend onderzoek naar oogstmethoden voorzien.
131.

Verruimingvandegewaskeuze opzware kleidoor hetlichter makenvan
debouwvoor

21.1.53KL

A.H.J.Rops, J.G.Lamers, S.R.M. Janssensi.s.m. Stiboka
Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) kan middels een
bewerking moeilijk devereiste verkruimeling wordenverkregen die voor deteelt van bepaalde
gewassen gewenst is. Verder is door de zwaarte van de grond het aantal te telen gewassen
beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten, is in 1988 een proef op De
Kandelaar aangelegd waarbij door middel van mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd
met circa 20 en 35%afslibbare delen en een humusgehalte van circa 5%. Op deze objecten
worden in een 1 op 4 en een 1 op 6 bouwplan verschillende gewassen vergeleken om na
tegaaninhoeverre opdezewijze mededooreenruimere gewaskeuze (bloembollen,groenten)
het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd.

Vollegrondsgroenten
132.

Forcerenvanasperge

69.4.02

J.T.K.Poll
De nadruk bij dit onderzoek concentreert zich nuvooral op de vergelijking tussen het gebruik
vantwee-endriejarige pollen endeontwikkeling van de pollen opverschillende grondsoorten.
Tevens worden enkele nieuwe hybriden zoals Thielim beproefd. Monsters van geforceerde
asperges worden onderzocht op de mate van vezeligheid door het ATO als onderdeel van
de kwaliteitsaspecten.
133. Perspectievenvandeteeltvangroeneasperges

69.4.03

J.T.K. Poll, A.Embrechts, G.J.M. Schroën, K.H. Wijnholds
Uit marktonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn voor de export van groene
asperges vooral naar Engeland, de Scandinavische landen en zelfs West-Duitsland. Omdat
groene asperges minder grondsoort gebonden zijn en er belangstelling bestaat in diverse re-
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gio's zijn in samenwerking tussen het PAGV en deze regio's een aantal proeven aangelegd
om inzicht te verschaffen in teelttechnische en kwaliteitsaspecten.
a. Invloedvan bedekking opdevroegheid,opbrengst en kwaliteit. Deze proef uitgevoerd op
het PAGV metde hybriden BoonlimenJersey Giant isin 1989voor hettweedejaargeoogst.Vervroeging door middelvan lage aardbeientunneltjes blijkt goed mogelijk enlevert
6-9dagenvervroeging op.Totdusver isdeopbrengst en kwaliteitvanJersey Giantbeduidend beter danvan Boonlim.Vezeligheidbepaling wordt uitgevoerd insamenwerking met
hetATO.
b. Invloedvande plantdichtheid opdeopbrengst en kwaliteit. Op het ROCZwaagdijk wordtde
invloedvande plantdichtheden 33.000,44.000,53.000 en67.000 planten/ha opdeopbrengst enkwaliteit vande groeneasperge onderzocht. De proef wordt in 1990voorhet
eerst geoogst. Ook inWestmaas wordt eenproef metvier plantdichtheden aangelegd.
c. Hetvoorkómen van nachtvorstschade. Deze proef wordt uitgevoerd op't Kompas. Hierzullen maatregeientervoorkoming vanschade door nachtvorst beproefd worden. Deze maatregelen zijn beregening enfoliebedekking. Deaangeplante hybriden zijn Backlim, Gijnlim
enJersey Giant.
d. Het effect vanaanaarden ophetomvallenvanstengels. In'open'teeltgebieden blijkende
stengelsvan groene asperges gevoeligvoor het omwaaientijdens hetgroeiseizoen.Op
het ROCWestmaas enop het PAGVte Lelystadzijn proeven aangelegd om het effect van
aanaarden te bestuderen.Tevenswordt inWestmaas nog het effect van chrysantengaas
tegen het omwaaien onderzocht. InLelystadzal ook hetarbeidsaspect tijdens de oogst
worden bestudeerd.
e. Oriëntatie groene asperge.Op het ROCWestmaas isdeze proef in 1989voor hettweede
jaar geoogst. Degebruikte hybriden Gijnlim,Jersey Giant en Boonlim geven groteverschillen in opbrengst en kwaliteit tezien.Wat betreft deopbrengst isGijnlimtot dusver hetbeste ras gevolgddoor Jersey Giant en Boonlim. Dekwaliteit van Gijnlim enJersey Giant is
goed maar isvan Boonlim beduidend mindervanwege het hogere percentage lossekoppen.
134. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanverlengingvanhet aanvoerseizoen
vanbloemkooldoorbewaring

78.6.11

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
Het onderzoek wordt in 1990 met verslaggeving afgesloten.
135. Zeervroegezaaivanbospeen

MV/NB

J.Jeurissen,H.C.H. Pijnenburg
Voor een primeurteelt van bospeen zou nog vroeger gezaaid moeten worden. Doordat de
bodemte nat is kandit echter niet. Door de grondbewerking reedsvoordewinter uitte voeren
eneventueel ookreedstezaaien,ofzeervroeginhetvoorjaar tezaaien zou extravervroeging
mogelijk zijn. Dit onderzoek wordt in 1990 voortgezet op de ROC's Meterik en Breda.
136. Verlatingbijcourgette
A.Embrechts
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nieuwZW

In een veldproef te Westmaas wordt de invloed van tijdstip van uitplanten en gebruik van
plastic tunnels op het einde van de teelt onderzocht om in de herfst langer te kunnen dooroogsten.
137. Stikstof-enkalibemesting bijChinesekool

MV

J.Jeurissen, C.v. Wijk
De verliezen bij de bewaring van Chinese kool zijn groot. De bemesting heeft een duidelijke
invloed op de bewaarbaarheid. Het advies is om Chinese kool bestemd voor bewaring te
telen op Stoppelland. Met betrekking tot het effect van kali is er nog vrijwel niets bekend.
Daarom is in 1988 onderzoek gestart naar het effect van stikstof en kali-trappen bij de bewaarteelt van Chinese kool. Dit onderzoek zal in 1990 worden voortgezet.
138. Onderzoek naaroptimale bewaringvanChinese kool

80.4.06

C.A.Ph. vanWijk, J. Jeuhssen
In 1989/1990 zijn de objecten CA-bewaring en normale bewaring bij +1°C, voor een derde
seizoen vergeleken. Zaai- en oogsttijdstippen waren daarbij opgenomen. De proefplaatsen
waren Meterik (zand) en Lelystad (zavel). In de loop van 1990 wordt dit onderzoek met een
eindrapportage afgesloten.
139. Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

76.4.03

C.A.Ph. vanWijk, J.Jeurissen. H.C.H. Pijnenburg, A.Embrechts, G.J.M. Schroën
Een deel van dit project betreft onderzoek naar de optimalisatie van de teelt van Radicchio
Rosso. Er vindt vooronderzoek envoortgezet rassenonderzoek plaats in de zomer- en herfstteelt te Lelystad, Westmaas en Zwaagdijk. In de herfstteelt worden de rassen ook beproefd
opde bewaarbaarheid. Verder zullen te Lelystad op kleine schaal de mogelijkheden van teelt
enforceringvanenkele gewassen,onderandere rodesla,roodlof e.d.verder bekekenworden.
Onder dit projectnummer worden eveneens een aantal rettich-rassen (Daikon-type) in een
"herfst- respectievelijk bewaarteelt" getoetst te Creil en Meterik.
Er vindt voortgezet rassenonderzoek plaats bij bladselderij in de vroege zomerteelt op de
ROC's te Westmaas en Zwaagdijk. De beste rassen en selecties uit het vooronderzoek in
1989 zullen in die proeven opgenomen worden. Er wordt driemaal geoogst (na hergroei).
Er vindt voortgezet rassenonderzoek plaats bij knolvenkel op vier plaatsen in de zomerteelt,
te weten: op de ROC's te Breda, Meterik, Westmaas en te Zwaagdijk.
Ervindtvoortgezet rassenonderzoek plaatsbijpeterselie indevroege zomerteelt opdeROC's.
Debeste rassen enselecties uit hetvooronderzoek in 1989zullen in die proeven opgenomen
worden. Er wordt driemaal geoogst (na hergroei).
140.

Bestrijdingvan"rand"bijdiverse kleinegewassen

76.4.04

C.A.Ph. vanWijk, J. Jeurissen
In 1987 en 1988 zijn bij de gewassen ijssla, Radicchio Rosso en krulandijvie kalksalpeterbespuitingen uitgevoerd ter bestrijding van "rand". In 1989 is het onderzoek in Lelystad met
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ijsslaen radicchio rossovoortgezet. Tevens is met Radicchio Rosso deze proef ookte Meterik
worden aangelegd. In 1990 wordt dit project met o.a. een eindverslag afgerond.
141. Optimalisatievandeteeltvan kleinevruchtgewassen met namesuikermaïs

94.4.01

C.APh. vanWijk, CT. Enserink, J.G.N. Wander
Suikermaïs komt van eigen bodem op de markt van eind augustus tot en met oktober. In
andere maanden is er aanzienlijke en toenemende import. Beproefd wordt middels afdekking
dan wel zaai door folie een vervroegde oogst met een acceptabele opbrengst te verkrijgen.
Ditonderzoek wordt te Lelystad uitgevoerd.Opde ROC's DeWaag en Rusthoeve zal middels
hogere plantgetallen en vervroeging beproefd worden of een hogere produktie bereikt kan
worden.Door Rusthoeveworden insamenwerking metdesuikermaïsstudieclub Zuid-Beveland
een aantal proeven uitgevoerd waaronder een plantdichthedenproef.
142.

Lange bewaringvangroenselderij

ZW/NB

H.C.H. Pijnenburg, A. Embrechts, C.A.Ph. van Wijk
Het doel van deze proef is om vast te stellen hoe lang groenselderij bewaard kan worden.
Debewaringwerduitgevoerdineengewonekoelingenineennatkoelsysteem.Develdproeven
werden uitgevoerd in Breda (zand) en in Westmaas (lichte klei). In 1989/90 is de proef voortgezet met gewone koeling en diverse uithaaltijdstippen op de proefplaatsen. In de loop van
1990 wordt dit onderzoek afgerond.
143. Vermeerderingsmethode vanrabarber

MV

J.Jeurissen, CA. Ph.van Wijk
Grote problemen bijde vermeerdering van rabarber geven aanleiding onderzoek uit te voeren
naar het effect van bewortelingspoeders bij rabarber. Verder zal gekeken worden naar de
ontwikkeling van in vitro vermeerderd materiaal. Dit onderzoek wordt in 1990 voortgezet.
144. Plantafstanden bijdebeddenteelt van rettich

MV

J. Jeurissen
Bij de teelt van rammenas (rettich) op bedden ontstaan grote vroegheidsverschillen tussen
de middelste en de buitenste rijen. Door een andere verdeling van de planten zal gezocht
worden naar de ideale plantafstand. Verder zal onderzoek uitgevoerd worden naar een bewaringsmethode. Dit onderzoek wordt in 1990 voortgezet.
145.

Invloedvanfolieopdevervroeging,opbrengst enkwaliteitvan
groentegewassen

J.T.K.Poll
Na twee jaar veldproeven zal dit project in 1990 met een verslag worden afgesloten.
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99.4.11

146.

ProduktverbredinginNoord-Holland

NH

J. Ligthart
In 1989 is op ROCZwaagdijk een extern gefinancierd project gestart om een impuls te geven
aan de noodzakelijke produktverbreding. Naast het demonstratieve karakter van dit project
voor de regio Noord-Holland worden ook onderzoekaspecten meegenomen bijvoorbeeld:
- winterspitskool:plantdatamet bedekkingen in het voorjaar;
- groenselderij:drieteelten enindeherfstteelt wordtbewaaronderzoek gekoppeldviaplant-en
oogstdata met plantafstanden;
- suikermaïs:teeltonderzoek viater plaatse zaaien enalof niet bedekken metafdekmateriaal;
- bloemkool:drieteelten metminibloemkool;
- Chinese kool: herfstteelt en bewaringvia plant- enoogsttijdstippen;
- radicchio rosso:ter plaatsezaaivoor bewaring, metoogst- enuitslagtijdstippen;
- paksoi:teeltvan minipaksoi;
- rabarber:forceringvanéén-entweejarige pollen nakoeling indekoelcel;
- teelt van courgette, koolrabi endiverseslatypen.
147.

Produktverbreding innoordoost-Nederland

nieuwKP

W.van Maldegem
Vermoedelijk zal op 't Kompas een extern gefinancierd project starten om een impulste geven
aan de vollegrondsgroenteteelt. De belangstelling gaat vooral uit naar nieuwe gewassen.
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V. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten:
* Gewasbescherming ineen geïntegreerd bedrijfssysteem
(J. Boerma, B. Backbier).
* Voorstudie ten behoeve vande opzetvan bedrijfssystemenonderzoekvoorde
intensievevollegrondsgroenteteelt (M.vander Ham, F.G.Wijnands).
* Optimalisatie van onkruidbestrijding inde grote akkerbouwgewassen wordt
voortgezet in nieuw project "ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen" (D.T. Baumann,36.3.12).

39.8.16
39.8.21

36.3.05

Lopende en nieuwe projecten:
148.

Bedrijfssystemen:Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

F.G.Wijnands, B.Backbier, J.Boerma, S.R.M. Janssens
In dit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBS
te Nagele. Daar worden sinds 1979 een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld en met elkaar
vergeleken, te weten: een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf en een gemengd
biologisch-dynamisch bedrijf. Planisomkomendevijfjaarsperiodemeernadrukopverdiepend,
enverklarend onderzoek te leggen en minder op ontwikkelend onderzoek. In 1990wordt hiermee gestart in samenwerking met de afdelingen teeltonderzoek instituten van DLO en de
Landbouw Universiteit.
149.

Deontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemen gericht ophet
veenkoloniale bouwplan

39.8.09

J.Boerma,Y.Hofmeester, S.R.M. Janssens
InVeendam op het proefbedrijf Borgerswold worden invergelijking met eentraditioneel bouwplan een tweetal experimentele bedrijfssystemen ontwikkeld, namelijk een gangbare en een
geïntegreerde versie van een meer gevarieerd en extensief bouwplan met slechts 25% in
plaats van de gebruikelijke 50%fabrieksaardappelen. Het onderzoek rond dit project is mede
georganiseerd in werkgroepen op het gebied van de nematologie en de onkruidbeheersing.
Dit project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO).
150.

Deontwikkelingvaneengeïntegreerdbedrijfssysteem inhet zuidoostelijk
zandgebied

39.8.22

Y.Hofmeester, B.Backbier, M.Cronen, S.R.M. Janssens
Indit bedrijfssystemen onderzoek wordt uitgaande van de bouwplanproblematiek in het zuidoostelijk zandgebied (ZON) een drietal bouwplannen ontwikkeld die verschillen in intensiteit
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invergelijking meteenreferentie bouwplan.Hetgaat hierbijvnl. omdegecombineerde verbouw
vanvollegrondsgroentegewassen (schorseneer, waspeen,stamslabonen,erwt) enakkerbouwgewassen (aardappel, suikerbieten). Centrale onderzoeksvraag is welk bedrijfssysteem voor
de toekomst het meest duurzame karakter heeft in zowel teelttechnisch, economisch en milieukundig opzicht. Het accent in het onderzoek ligt daarom bij de beheersing van de teeltkosten, het optimaliseren van de rendabiliteit, de beheersing van (bodemgebonden) ziekten,
plagen en onkruiden en minimalisering van de milieubelasting. Dit project is een samenwerkingsproject van ROC Vredepeel en het PAGV.
151.

Experimentele introductie geïntegreerdeakkerbouw

nieuw39.8.23

F.G.Wijnands, J. Boerma
Voornaamstedoelvanditprojectis(voorbedrijfslevenenoverheid) nategaanwatdepotentiële
reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. De potentiële reikwijdte bedoelt aan te geven:
- de praktische haalbaarheid voor de ondernemer;
- de matewaarin de doelstellingen geïntegreerde akkerbouw gerealiseerdworden.
Dit is na te gaan door een maximale inzet van kennis en ervaring vanuit het onderzoek en
voorlichting te combineren met een optimale begeleiding.
Systematische knelpuntanalyse en verdergaande optimalisatie zijn de instrumenten waarmee
de ervaringen van dit project dienen uit te monden in milieuhygiënisch aanvaardbare entechnisch eneconomisch haalbare regiospecifieke bedrijfsscenario's meteen brede inzetbaarheid.
Deze zijn onmisbaar voor een bredere praktijkintroduktie.
Deverdergaande optimalisatie verloopt via vervolgonderzoek zowel met betrekking tot deelaspecten als met betrekking tot de synthese ervan in het bedrijfssystemen-onderzoek (Vredepeel, OBS, Borgerswold).
Inhetkadervanditvierjarig projectzalineenvijftal regio'seentotaalvanongeveer40bedrijven
deelnemenaaneenplanmatigeomschakeling naareengeïntegreerde bedrijfsvoering.Ditwordt
uitgevoerd insamenwerking met CABO en LEI.Verder isdit project onderdeel van een breder
programma voor introduktie van geïntegreerde akkerbouw, waarbij intensief samengewerkt
wordt met de voorlichting (IKC-agv-DLV).
Daarnaast wordt de start begeleid van de geïntegreerde teelt op één perceel van de ROC's
EH,KP,KL,WG,BEM,WS,WR. Indeze percelenzullendekomendejarendeelvragen worden
opgepakt.
152.

Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Breda

nieuw39.8.24

M.vanderHam, vacature
Indit samenwerkingsproject van het PAGVen het ROC Bredawordt voor het gespecialiseerde
vollegrondsgroenteteeltbedrijf inNoord-Brabant eengeïntegreerdenduurzaam bedrijfssysteem
ontwikkeld. Deduurzaamheid heeft zowel betrekking op economische- als opteelttechnischeenecologische aspecten.Omeengoedinzichttekrijgeninderesultatenvaneengeïntegreerde
benaderingwerdenvier bedrijfsopzetten dieverschillen inintensiteit enteeltplansamenstelling,
ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Prei en aardbeien zijn de hoofdgewassen die in alle
vier de opzetten in een afnemend aandeel voorkomen.Als bijgewassen worden ijssla, augurk
en bospeen in het onderzoek betrokken. Proefstation Wilhelminadorp heeft bij dit project de
onderzoeksinbreng bij de aardbeien.
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153. Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Meterik

nieuw39.8.25

M.van derHam,B. Backbier
Inditsamenwerkingsproject vanhetPAGVenhetROCMeterikwordtvoorhet gespecialiseerde
vollegrondsgroenteteelt bedrijf in Limburg eengeïntegreerd enduurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische- als op teelttechnischeenecologischeaspecten.Omeengoedinzichttekrijgeninderesultatenvaneen geïntegreerde
benadering worden drie bedrijfsopzetten die verschillen inintensiteit enteeltplansamenstelling
ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Prei en kropsla zijn de hoofdgewassen die in alle drie
de opzetten in een afnemend aandeel voorkomen.Als bijgewassen worden peen, knolselderij
en kool in het onderzoek betrokken.
154. Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO)Westmaas

nieuw 39.8.26

M.van derHam, vacature
In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Westmaas wordt voor het gespecialiseerde vollegrondsgroenteteelt bedrijf in zuidwest-Nederland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economischealsopteelttechnische-enecologische aspecten.Omeengoedinzichttekrijgen inde resultaten
van een geïntegreerde benadering worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit
en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Spruitkool en ijssla zijn de
hoofdgewassen die in alle vier de opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden bleek-groenselderij, spinazie en knolvenkel in het onderzoek betrokken.
155. Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO)Zwaagdijk

nieuw39.8.27

M.van derHam, vacature
Indit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Zwaagdijk wordt voor het gecombineerde
vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel/kleigrond in Noord-Holland een geïntegreerd en
duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische- als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de
resultaten van een geïntegreerde benadering worden vier bedrijfsopzetten die verschillen in
intensiteit en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas
vanvollegrondsgroente is bloemkool,envande bollentulpen.Als bijgewassen worden vroege
aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het LB.O. te Lisse
heeft bij dit project de onderzoeksinbreng bij de bloembollen.
156. Onderzoek naar(alternatieve) mechanisatiet.b.v. geïntegreerde
bedrijfsvoering

17.5.05

LM.Lumkes
De volveldbrander voor onkruidbestrijding vlakvelds en op ruggen is technisch geschikt voor
de praktijk.
Voor meerrijige onkruidbestrijding tussen gewasrijen is een nieuw prototype (voor maïs) in
ontwikkeling.
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Loofdoding bij aardappelen e.a. met branders is onvoldoende effectief en/of concurrerend.
Daarvoor is een nieuw type brander met geforceerde luchtaanvoer en meer gerichte branders
in ontwikkeling.
Bärtschi borstelapparatuur voor mechanische onkruidbestrijding blijkt voldoende interessant
om proefnemingen in 1990 voort te zetten (Borgerswold, Vredepeel, PAGV e.a.).
157. Vergelijkingvan bedrijfssystementenaanzienvande fysische
bodemvruchtbaarheid

10.1.03

J.Alblas,LM.Lumkes
Omdetoenemende mechanisatievooronderanderedegrondbewerkingtekunnenbegeleiden,
is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld
en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Dit jaar wordt het proefveld beteeld
metvier gewassen. (Samenwerking met Vakgroep Grondbewerking vande LUen het Stiboka)
158. Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemenin
akkerbouwgewassen

nieuw36.3.12

D.T.Baumann, J.K.Ridder, D.A.vanderSchans, R.D.Timmer, S. Vreeke, H.W.G. Floot,
P.M.TM Geelen, J.G.N. Wander, K.H. Wijnholds
- Inhetkadervandeontwikkelingvaneenduurzamere en minder milieubelastende landbouw,
moet in het bijzonder bijde onkruidbestrijding naar nieuwe wegen worden gezocht. Tenbehoevevandeontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemen moet naarduurzameonkruidbestrijdingsmethodenwordengezocht,dieeconomischenecologischverantwoordzijn. Inhet
kadervandit project zullenin 1990inerwten (PAGV,KP,KW,RW),inveldbonen (EH,VP),in
snijma'is (PAGV,AH,WR),inaardappelen (PAGV, KP),ingraszaad (KP) eninkoolzaad (EH)
proeven worden aangelegd,waarbij gekeken wordt naar de bestrijdingseffecten en deteelttechnische aspectenvanverschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken.
- I.s.m. 1RS wordt onderzoek voortgezet naar geïntegreerde onkruidbestrijding in relatietotniveauenwijzevanstikstofbemesting opzandgrond.
159. Voorstudiegeïntegreerdeteeltvansuikerbieten

nieuw56.0.22

CE. Westerdijk, D.T.Baumann,Y. Hofmeesteri.s.m. M.A.vanderBeek,W. Heijbroek, J.D.A.
Wevers (1RS)
Aanleiding voor dit project is hetfeit dat momenteelvele deelonderzoeken uitgevoerdworden,
gericht op minder middelengebruik, efficiëntere stikstoftoedieningsmethoden en dergelijke,
waarvan de resultaten van belang kunnen zijn voor het ontwikkelen van een teeltsysteem
waarbij het milieu zo min mogelijk belast wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle aspekten
van de bietenteelt geïnventariseerd worden en vanuit een 'geïntegreerde' invalshoek belicht
worden. Resultaten van binnen- en buitenlands onderzoek moeten op een rij gezet worden
en afhankelijk daarvan deelaspecten combineren tot (een) geïntegreerd(e) teeltsyste(e)m(en).
Uiteindelijk zal er een proefplan opgezet worden waarin meer of minder vergaande teeltsystemen met elkaar vergeleken worden en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze teeltsystemen onderzocht worden. De bedoeling is om eind juni 1990 een eindrapport klaar te
hebben.
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160. Opbrengstenkwaliteitvanwintertarwe bijextensivering.

41.4.12

A.Darwinkel
De extensivering van de teelt van wintertarwe omvat een aantal teeltaspecten met als doel
een goed rendement te verkrijgen bij lagere teeltkosten. Het onderzoek in 1990 is een voortzetting van het vorig jaar en zal de volgende onderdelen beslaan:
- Opvier proefplaatsen (PAGV, EH,WS enWR)zal bijzes uiteenlopende kwaliteitsrassende
teelt opvier intensiteitsniveaux worden bestudeerd. Deeffecten ervan worden nagegaan op
opbrengst enkwaliteit, alsmedeopdeopnameenbenuttingvanstikstof. Demineralestikstof
indegrondwordt bijdeteeltsystemenbijhetbeginenaan heteindvande groeiperiode vastgesteld.
- Het nut van een langzaamwerkende stikstofbemesting (Alzon) in extensieve teeltsystemen
wordt gevolgd opziektegevoeligheid en opbrengst inproevente EHen KR
- Inhet kadervaneengeïntegreerde teeltwijze wordt nagegaan of eenafwijkend plantverband
kan leidentot eenverminderde ziektedruk. Proevenworden aangelegdte PAGVenKP.
161.

Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhetnoordelijk kleigebied

41.4.56KW/EH

H.W.G. Floot
- Opbasisvandeonderzoekservaringen opdeOBSzullenopKollumerwaardoppraktijkmatige
schaaleenaantalgeïntegreerdeteeltwijzen bijtarwe wordenvergeleken metde huidigeteeltwijze.
- OpEbelsheerdwordtineenextravariantinderassenproef nagegaanwelke rassenhetmeest
tolerant zijnvoor een lagere input.
162. Optimalisatievangeïntegreerdeteeltwijzenvan akkerbouwgewassen
inhetzw-kleigebied

nieuw39.8.50RH

J.G.N. Wander
Huidige ontwikkelingen maken het de akkerbouwer onmogelijk om het gangbare teeltsysteem
ongewijzigd voort te zetten. Regelmatig wordentoelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
ingetrokken enerworden nauwelijks nieuwe middelen toegelaten. Daarnaast wordt gesproken
over een milieuheffing op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
Naast het feit dat vanaf 1990 in studiegroepverband een introductie van geïntegreerde akkerbouw in de praktijk zal plaatsvinden, is het zinvol om in Zeeland onderzoek uit te voeren
omintespelen opdespecifieke Zeeuwse situatie op het proefbedrijf OBS,gelet opbouwplan,
ziektedruk, voorkomende onkruiden, klimaat en bodem.
In 1990 wordt begonnen met de geïntegreerde teelt van suikerbieten en wintertarwe op praktijkschaal waarbij in beide gewassen een proef wordt aangelegd waarin enkele teeltfactoren
geoptimaliseerd worden.
163.

Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw inZuid-Limburg

P.M.T.M. Geelen
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15.1.50WR

Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt een toenemend probleem. Het ROCWijnandsrade tracht indiverse gewassen teeltsystemente ontwikkelen,die de erosiegevoeligheid
van deze teelten tegengaan. Specifieke teeltproblemen worden in deelonderzoek onderzocht.
De Universiteit van Amsterdam doet in deze proeven waarnemingen, om de effectiviteit van
de ontwikkelde systemen op afspoeling van grond en water te toetsen.
- Insnijmaïsworden diverse teeltmethoden met elkaarvergeleken. Met behulp vanWïschmeierplotsworden hiergedurende hetgehelejaarafstromingsmetingen ingedaan.Ook meteen
regensimulatorworden indezeproefdediversesystemengetoetst.Metbehulpvanbraakveldenwordt de K-factoronder Nederlandse omstandigheden bepaald.
- Insuikerbieten enaardappelen gebeurt soortgelijk onderzoek als insnijmaïs. Indezegewassenworden geen Wischmeierplotsaangelegd.
- Insuikerbieten wordt heteffect opdeonkruidbestrijding nagegaan bijdeteelt ineenbodemconserverend gewas. Het doodspuiten van de bodembedekker, en de besparing op na-opkomstbespuitingenzijn indit onderzoek opgenomen.
- Deteelt ineenbodemconserverendgewasvraagteenaangepaste bemesting,insuikerbieten
wordtdit aspect bestudeerd.
- Insnijmaïs wordt de mogelijkheidvandeteeltvanonderzaai onderzocht.
- Vanenkele bodembedekkers wordtdesnelheidvan bodembedekking endoorgroeigedurendede herfst bij late inzaai onderzocht.
- Insamenwerking methetPAGVwordenvoorzand(winderosie)inlossde mogelijkhedenvoor
toepassingvaneengecombineerde zaai/freesonderzocht. Ditzou moeten leidentot eenverbeterdezaaitechniek ineen bodembedekkendgewas.
- Opeenaantal praktijkbedrijven zullendeontwikkeldeteeltsystemen insnijmaïs ensuikerbieten onder praktijkomstandigheden worden uitgetest.
164. Teelttechniek inrelatietotopkomstzekerheid enonkruidbezetting bij
suikerbieten operosiegevoelige gronden

nieuw56.8.23

CE. Westerdijk, P.M.TM Geelen
Het zaaien van een groenbemester in het najaar zorgt er voor dat de grond gedurende de
winter envoorjaar beschermd is.Gezocht wordt naar eenteelttechniek die het mogelijk maakt
in het voorjaar in de doodgespoten grondbedekker te zaaien zodat de grond beschermd blijft
tegen wind- ofwatererosie enook eengoede gewasstart verzekerd is.Tevens wordt het effect
op de onkruiddruk en -populatie nagegaan. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Wijnandsrade en Vredepeel.
165. Heteffectvanenkele groenbemesters,aldanniet incombinatie metop
hetveldachtergebleven stro,opdeopbrengstvan hetvolggewasop
lössgrond

27.2.52WR

P.M.T.M. Geelen
Naar de waarde en kwaliteit van groenbemesters is reeds veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de herfst wordt geploegd. Lössgrond
wordt in het voorjaar geploegd.
- Inditonderzoekwordt nagegaan,welkegroenbemester hetgeschiktst isonderdezeomstandigheden. Hiertoe worden rogge,gras,eenvlinderbloemige eneengroenbemester metpenwortelvergeleken meteen braak situatie.
- Ookdewaardealsbodembedekker ishierbijvanbelang.Heteffectvanhetonderploegenvan
stro opdeopbrengst endestikstofhuishouding vande grondwordt indeze proef nagegaan.
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166. Instand houdenvande bodemvruchtbaarheid metbehulpvan organische
mest

27.2.53 BEM

K. Hindriks
Opdit meerjarige proefveld worden sinds 1983 zeven vormen van organische-stofvoorziening
vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst en kwaliteit van de
gewassen. In 1989 wordt de nawerking van de organische-stofgiften getoetst.
167.

Mogelijkhedenvoordeteeltvangroenbemestersonder bladrijke
wintertarwe

nieuwWS,BEM

H.P.Versluis, K. Hindriks
Momenteelwordtondereenaantalwintertarwerassengeengrasgroenbemestermeeringezaaid
vanwege de geringe slagingskans bij de gebruikelijke voorjaarszaai van Engels of Italiaans
raaigras. Inde praktijk is belangstelling voor de mogelijkheid om enkele weken voor de oogst
van tarwe of erwten met een breedstrooier een groenbemester in te zaaien.
- OpWestmaas wordt deze methode verder onderzocht voor Engels raai engele mosterddie
twee envijf wekenvoorde oogst wordeningezaaid.
- Op Prof. v. Bemmelenhoevewordt inzaai van Engels raai en rietzwenkgras in het najaar en
van Italiaans raaicircazes wekenvoor de oogstvergeleken met normale voorjaarsinzaai.
168. Mogelijkhedenvooraanaardenvanpootaardappelen opzand-endalgrond

KB

K.H. Wijnholds
Door het systeem van aanaarden kantevens het onkruid worden bestreden. Echter laat aanaarden kan vooral bij pootaardappelen door wortelschade opbrengstderving geven. Dit wordt
op Kooyenburg bij enkele tijdstippen van aanaarden nagegaan.
Daarnaast zijn varianten opgenomen in de vorm van:
- de methodenvan aanaarden,zoals o.a. met rugvormers;
- pootgoedvoorbehandeling;
- grondbehandeling met Moncereen.
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VI. INVLOED VAN PRODUKTEOP
MILIEU
Afgesloten projecten:
* Geleide ziektebestrijding inwinter- enzomergerst (J.Hoek, NGC).
* Spuittechniek suikerbieten (LM. Lumkes).
* Onderzoek naarde mogelijkheden vandetoepassingvan nitrificatieremmers
bijdiverse soorten organische mest (H.H.H.Titulaer).
* Bestrijdingvanziekten en plagen inzaai- enplantuien (C.de Visser)
Ditproject wordtvoortgezet inde projecten 65.3.10, 65.3.11 en65.3.12.
* Invloedvandrijfmesttoepassing in het maïsgewasopdeopbrengst enopde
stikstofbenutting, -uitspoeling en -vervluchtiging
(J.J. Schroder i.s.m. L.C.M,delaLande-Cremer, IB).
* Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs(H.M.G.vanderWerf).

03.3.07
38.3.03

26.2.05
65.3.04

96.2.20
96.1.10

Lopende en nieuwe projecten:

Gewasbescherming
169. Toepassingsmogelijkheden vanbacterisatieinakkerbouwen
vollegrondsgroentegewassen

32.4.03

J.G.Lamers, G.van Kruistum
In het laatste jaar van de bouwplannenproef op De Schreef zal de balans opgemaakt worden
over de toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in wintertarwe en aardappelen. Ook de
toepassing bij de trek van witlof wordt vervolgd. In 1991 kan dan rapportage plaatsvinden.
170. Geïntegreerde bestrijdingvan Rhizoctoniasolaniinaardappelen

34.3.02

J.G. Lamers
Inhetkadervan degeïntegreerde akkerbouw kanerindepootaardappelteeltbezuinigdworden
op de middelen voor lakschurftbestrijding door toepassing van Verticillium biguttatum in het
voorjaar, eventueel aangevuld met een bestrijding in de bewaring. Geprobeerd zal worden
een aantal bedrijven te vinden, die dit willen toepassen. Mogelijk kan er een vervolgproject
worden opgezet, om detoepassing opdeze bedrijven goedte begeleiden ente onderzoeken.
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171.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

36.3.06

J.Jonkers, diverseregionale onderzoekers
Bijde teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in. Daarbij komt
ersteeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Belangrijke overwegingen
zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder belasting voor het milieu, bestrijding
van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden en het tegengaan van resistentie. Ook detoepassingstechniek van de herbiciden is van belang. In 1990 zal het onderzoek plaatsvinden
instamslabonen(Lelystad,Breda),kool(Meterik),witlof (Lelystad,DeWaag,Westmaas,Breda,
Zwaagdijk), prei (Valthermond of Klazienaveen, Breda, Meterik), andijvie (Breda), asperges
(Meterik),schorseneer (Vredepeel). Naastdechemische en mechanische bestrijding zaloriënterend onderzoek plaatsvinden naar mogelijkheden van thermische bestrijding.
172.

Bladrandkeverbestrijding inpeulvruchten

35.3.09

A.Ester
Het onderzoek omtrent zaadcoating met insekticiden op veldbonenzaad ter bestrijding van
de bladrandkever wordt met publikaties afgesloten.
173. Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

35.3.06

A. Ester, G.J.M. Schroën, C.P. deMoei, J.Jeurissen enH.P. Versluis
- Voortzetting van het onderzoek naar het moment van een koolvliegbestrijding in spruitkool
wordt middels eenveldje metjonge bloem-,sluit- enspruitkool met eilegvallen nagegaan.
Hierbijzullen enkele bestrijdingsdrempelsworden gehanteerd (MVenWS).
- Ook zullen in bloemkool enspruitkool diverse methoden als o.a. granulaat en enkele bestrijdingsmiddelen metverschillende doseringen worden vergeleken (NHenZW).
- Voortzetting van het onderzoek naar de bestrijding van de made van de koolvlieg inbloemen spruitkool. Viazaadcoating mettwee insekticiden intwee doseringen worden het bestrijdingseffect endefytotoxiciteit vandebehandelde zadeninverschillende opkweek planttypen
onderzocht (PAGV).
174. Optimalisatievandewortelvliegbestrijding

35.3.07

A. Ester, H.C.H. PijnenburgenG.J.M. Schroën
Het onderzoek omtrent de bestrijding van de made van de wortelvlieg in bos- en winterpeen
via zaadcoating met insekticide wordt met publikaties afgesloten. Vanuit dit project zal voortzettingvanhetonderzoek plaatsvinden omtrent hetzoeken naaralternatievenvoordediazinonen Nexiongewasbehandeling. Aspecten die in dit verband onderzocht worden zijn:
- verschillende insekticiden;
- hettijdstipvanbespuiting;
- dedosering, rijenbehandelingen en
- de residuenvande gebruikte insekticiden in hetgewas.
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Ook worden met enkele signaleringssystemen het momentvan de vluchten van de wortelvlieg
bepaald en in relatie gebracht met de schade, wat moet leiden tot het vaststellen van een
schadedrempel. De proeven worden uitgevoerd te Breda en Zwaagdijk.
175. Gebruikvan insektengaas bijplaagbestrijding

nieuw35.3.10

A. Ester, A. Embrechts, G.J.M. Schroën, H.C.H. Pijnenburg, C.F.G. Kramer
- Bestrijdingbladluisinijsslametbehulpvanverschillende matenindiametervan insektengaas
alsalternatief voor eenchemische bestrijding. Deproef wordt uitgevoerd in Zwaagdijk.
- In het onderzoek bij Chinese kool wordt het afdekken met insektengaas vergeleken metde
plantvoetbehandeling bij het uitplanten en aangevuld met enkele gewasbehandelingen met
insekticide. Ditinsektengaas moethetgewasbeschermentegendekoolvlieg maarooktegen
de koolgalmug. Tevens wordt de kwaliteit van hette oogsten gewas zorgvuldig beoordeeld.
Voortzetting proef op Westmaas.
- In rettich zal het insektengaas in een proef worden bekeken ter voorkomen van aantasting
door de madevan de koolvlieg,als alternatief voor devolveldbehandeling en enkele gewasbehandelingen met insekticiden.Proefplaats NB.
- Hetonderzoek omtrent het gebruik van insektengaas als afdekmateriaal om aantasting door
koolvlieg, melige koolluis en rupsen inbloemkool tervoorkomen,zal met een publikatie wordenafgesloten.
176.

Effectvan rijenafstandenplantdichtheidopmatevan Botrytis-aantasting
bijstamslaboon

nieuw89.8.11

J.J. Neuvel
Bij stamslaboon kunnen peulen en stengels in hoge mate door de grauwe schimmel Biotrytis
cinerea worden aangetast. De aantasting vindt hoofdzakelijk plaats vanuit afstervende en afvallende bloemblaadjes onder vochtige weersomstandigheden. Bescherming van de plant gebeurt door één of tweemaal bespuiten met een fungicide tijdens de bloei.
In het kader van milieubescherming zou een verminderde inzet hiervan noodzakelijk zijn. Nagegaan dient te worden in hoeverre een ruime plantafstand kan zorgen voor een droger microklimaat waardoor de kans op aantasting geringer wordt. Tevens zal hierbij de opbrengstderving onder invloed van een ruime plantafstand worden vastgesteld. Proefplaats: Lelystad.
177. Ontwikkelingvaneensysteemvoorgeleidebestrijdingvan
bladvlekkenziekten inzaaiuien

nieuw65.3.11

C.L.M, deVisser, D.Hoek,vacature, R. Meier
Ineenveldproefzullendriesystemenvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziekte,ontwikkeld
in de USA en Canada, worden onderzocht. Eén systeem geeft advies over het tijdstip van
de eerste bespuiting. De andere twee systemen geven, onafhankelijk van elkaar, adviezen
over de frequentie van de bespuitingen. De verwachting is dat de systemen zullen leiden tot
eenvermindering van het aantal bestrijdingen,zonder opbrengstverlies. Desystemen baseren
zich op weersgegevens die deels op het proefveld en deels op het PAGV-weerstation worden
gemeten. De gemeten weersgegevens en berekende systeemvariabelen zullen in verband
worden gebracht met de ziekteontwikkeling in het gewas en met de resultaten van sporenvangers (in de buitenlucht opgesteld Botrytis-specifieke voedingsbodems).
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De basisproef die vorig jaar is uitgevoerd om de invloed vast te stellen van infectie door
Botrytis squamosa (veroorzaker van bladvlekkenziekte) op het effect van een bespuiting, zal
dit jaar herhaald worden.
178. Aanpassingteelttechniek vanbladgewassen omdeziektedrukte
verlagen

nieuw NB/ZW

H.C.H. Pijnenburg, A. Embrechts
In een veldproef te Breda met kropsla en Chinese kool wordt getracht door aanpassing van
het teeltsysteem de ziektedruk te verlagen. De volgende objecten worden beproefd: teelt op
plastic,gebruik paperpotsenteeltopverhoogdebedden/ruggenteelt. IneenproefteWestmaas
wordt het effect van aangepaste N-bemesting op het optreden van natrot in Chinese kool
bestudeerd.Oriënterend wordt ook gekeken naar de invloedvan plantafstand en ruggenteelt.
179. Verbeteringtoedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen

38.3.01

LM. Lumkes, J.Jonkers, R. Meier, P.M.T.M. Geelen, H.P.Versluis, H.C.H. Pijnenburg
Het onderzoek spuittechniek wordt in 1990 afgerond met toetsing en eventueel verdere ontwikkelingvanspeciale apparatuur. Datbetreft ondermeertypes luchtvloeistofmengingenluchtondersteuning, alsook aanpassing vandetrekkervoor het rijden op natte grond (als alternatief
voor het spuitvliegtuig). Het onderzoek met spuitdoppen op de portaalspuit wordt afgerond.
Het onderzoek opWR (duwboom)wordt afgesloten. De proef met geleide bestrijding inspruitkool en de proef met spuittechniek in spruitkool op WS wordt voortgezet. Een nieuwe proef
met de LDS-methode bij de luisbestrijding in suikerbiet wordt op WS in samenwerking met
1RSopgezet. Zo ook wordt de LDS-methode onderzocht op WS bij het doodspuiten van aardappelen. In Bredaworden nieuwe spuittechnieken toegepast in prei, Chinese kool en kropsla.
In Zwaagdijk bij witte kool en ijssla.
180. Vermindering herbicidegebruik

nieuw36.3.11

D.T.Baumann, J.Jonkers, K.Hindriks, H.P. Versluis
- Naoriënterend onderzoek met het lage doseringssysteem (LDS) van herbiciden in diverse
groentegewassen,zullenin1990opvierlokaties(PAGV,WS,NB,NH)deeffectenvan 10herbiciden inlagedosering en incombinatie meteen hulpstof toegepast opverschillende akkerbouw- engroentegewassen bestudeerd worden. Doel is een optimaal onkruidbestrijdingsresultaat door eengedeelde na-opkomsttoepassing vancontactherbiciden in lage dosering en
daardoorvermindering van hettotale herbicidegebruik.
- In regioproeven op Prof. van Bemmelenhoeve en Westmaas wordt onderzoek gedaan naar
toepassingvan LDSvoor onkruidbestrijding inaardappelen.
181.

Perspectief vandeLDS-methode bijdeonkruidbestrijdinginsuikerbieten

56.3.20

K.Hindriks, A.H.J.Rops,H.W.G. Floot, H. Versluis
Bij de onkruidbestrijding in suikerbieten zijn goede resultaten verkregen met het lage doseringssysteem zoals dat uit het Frans-Limburgse systeem, ook wel Lage Doserings Systeem
(LDS) genoemd, is ontwikkeld. Hierbij kan een duidelijke kostenbesparing worden verkregen.
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De voortzetting van dit regionale onderzoek richt zich vooral op de bedrijfszekerheid in specifieke onkruidsituaties en wanneer door weersomstandigheden niet op het ideale moment
kan worden gespoten. Op De Kandelaar worden tevens enkele mechanische systemen in
de proef meegenomen.
182.

Eenrisico-analyse voordeverspreidingvanonkruiden enplanteziekten
metdierlijke mest

26.3.10

CD. vanLoon, A.G.Elemai.s.m. P.C.Scheepens, C.M. Bloemhard (CABO), J.vanderSchoof
(IPO)
Doel van het onderzoek is vaststelling van aard en grootte van het risico van verspreiding
van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest en aan te geven hoe en in welke mate
risico's kunnen worden vermeden of gereduceerd.
In 1990 wordt aandacht besteed aan risico-houdende veevoeders. In 1989 zijn maïsmonsters
uit maïskuilengenomendie in 1990worden onderzocht opdeaanwezigheidvan onkruidzaden
en -knolletjes (aantal, onkruidsoort). Daarnaast wordt het effect van processen bij de
(meng)voerbereiding op de vitaliteit van zaden bepaald.
Viahetverzamelen en rangschikkenvanbestaandegegevens enervaringen metde resultaten
van de uitgevoerde experimenten zal het risico voor diverse mestsoorten (runder-, varkensen kippemest) en voor verschillende organismen of groepen organismen worden bepaald.
Een oriënterend onderzoek over het effect van drogen van mest tijdens mestverwerking op
de kiemkracht envitaliteit vanonkruidzaden zalditjaar opuitgebreide schaalwordenvervolgd.

Bemesting
183. Ontwikkelingvaneenadviessysteem voor hetgebruikvandierlijke mestin
deakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt

26.2.09

A. Landman, H.H.H. Titulaer, A. Krikke
- Het onderzoek ten behoeve van een adviessysteem zal worden afgerond met een verslag
overde mogelijkhedenvangeautomatiseerde bemestingsadviseringen meteenverslagover
een lineair programmeringsmodel voor bemestingsplannen.
- De meerjarige veldproeven waarin de effecten van verschillende systemen van toepassing
vandierlijke mest werden onderzocht zullen wordenvoortgezet volgens plan.
- In1990zullen devolgende gewassen opdeverschillende proefvelden worden geteeld: consumptie-aardappelen(KL704,WR600,BEM747),fabrieksaardappelen (VM60-II),suikerbieten (RH 1200),zomertarwe (WO 175),wintertarwe (VM60-Ien RH 1100)enzomergerst (KL
675, BEM712).
- Opintensieve bedrijven inhet noordelijk-kleigebied groeit de belangstelling voor het aanbod
vandierlijke mest waarbijvooral aantoepassingvoor pootaardappelen enbroccoli wordtgedacht. In een regionale proef op Kollumerwaard zal het effect hiervan worden nagegaan
(H.W.G. Floot).
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184. Voorjaarstoediening vandierlijke organische mestopzwaardere
kleigronden,deeffecten opbewerkbaarheid,berijdbaarheid enstructuur
vandebodem

nieuw27.2.02

L.M.Lumkes, J.Alblas,G.J.M, van Dongen
Uit hetoogpunt van uitspoeling verdient voorjaarstoediening vandierlijke mest, integenstelling
tot de in de praktijk gebruikte toepassing in het najaar, de voorkeur. Dit levert voor zwaardere
kleigronden technische problemen op vanwege het niet kunnen toepassen van een hoofdgrondbewerking in het voorjaar. De vraag is of er systemen van mest uitrijden en inwerken
al of niet in combinatie met de zaaibedbereiding mogelijk zijn, waarbij weinig structuurschade
optreedt. Doelvanditonderzoek isdaaromdetechnische haalbaarheid nategaan.Eentweetal
proeflokaties te weten De Kandelaar en De Rusthoeve, zijn hiervoor in 1990 uitgezocht ter
oriëntatie op de problemen.
185. Onderzoek naardeammoniakemissieendelandbouwkundige waarde
vantoedienings- eninwerktechniekenvandierlijke organische mest inde
akkerbouw.

nieuw27.2.01

LM. Lumkes, G.J.M, van Dongen
Om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de ammoniak emissie bij het aanwenden van
dierlijke mest te reduceren,wordt in een gezamenlijk project van PAGV, IB, IMAG en MT-TNO
de NH3-vervluchtiging bepaald nadirekt inwerken van drijfmest metverschillende technieken.
Erzal opde Prof.van Bemmelenhoeve worden onderzocht welke toedienings- en inwerkingssystemen het meeste geschikt zijn voor het nauwkeurig verdelen van mestverwerkingsprodukten. Oriënterend onderzoek in 1988, gevolgd door twee meetcampagnes in 1989 wordt
afgesloten met een laatste meetjaar 1990 inclusief afronding project en verslaglegging. Een
tussentijdse rapportage (eind 1990) geeft een eerste indruk.
186. Optimaliseringvandetoedieningstechniek vandierlijke mestinde
akkerbouw

nieuw27.2.02

L.M.Lumkes, D.T.Baumann, G.J.van Dongen
In 1989 zijn een verbeterde sleepslangenmachine, een bovengrondse bouwlandbemester op
een inwerkeenheid en een bouwland-toplaagbemester geïntroduceerd. De breedteverdeling
iszeeregaal,terwijldeafgiftewordt geregeld meteencomputer.Verslaglegging en beëindiging
in 1990.
187. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanverbeteringvande
stikstofbenutting bijdesuikerbietenteelt

56.2.21

CE. Westerdijk, J.J. Tick
Toedieningsmethoden enformuleringen die leidentot eenverbetering vande stikstofbenutting
door het gewas kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de totale benodigde
hoeveelheid stikstof en van uitspoeling van de stikstof.
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- Indit kaderwordtophetPAGV-proefbedrijf enopKooyenburg heteffectvangedeeldebemesting en"slow-release"-bemesting opde efficiency/recovery vande N-bemesting bijsuikerbieten onderzocht.
- Tevenswordt inde proef op het PAGV nagegaan inhoeverre deaanwezige stikstof inondergeploegd bietenloof, afkomstig van verschillende bemestingstrappen, bijdraagt aan de stikstofuitspoeling inde winter.
- Verder wordt in een proef opde OBS nagegaan in hoeverre via een Didin-bespuiting op het
verhakselde loof de hierin aanwezige stikstof behoed kanworden voor uitspoeling.
188. Onderzoek naar hettijdstipvandestikstofbemesting voorsuikerbieten 56.2.64WR/VP
P.M.T.M. Geelen
Inde praktijk wordt bijvoorjaarsploegen de kunstmeststikstof veelal na het ploegen gestrooid.
Omdatditverdichtingvandebouwvoor,endaarmee meertarra,totgevolg heeft,zijnerpraktijkbedrijven die de stikstof voor het ploegen geven. Hierdoor zal de kans op stikstofuitspoeling
toenemen.

189. Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten

nieuw KW/KL/BEM/RH

H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,K.Hindriks, J.G.N.Wanderi.s.m. 1RS
Uit eerste resultaten van IRS-proeven blijkt dat via rijenbemesting een besparing op de stikstofgift mogelijk is endaarmee een betere stikstofbenutting. Openkele ROC'swordt dit breder
getoetst om na te gaan of dit op alle grondsoorten het geval is en technisch mogelijk is.

190.

Effectvanaanvullendestikstofbemesting incombinatie met rijenfrezenbij
maïs

96.2.19

J.J. Schröder
Mechanische grondbewerking in het maïsgewasvindt steeds meer ingang. Inde praktijk wordt
daarbij soms tegelijkertijd een stikstofgift ingewerkt. Hierover zijn in 1985-1988 negen veldproeven uitgevoerd. Ditjaar wordt in een eindrapport geëvalueerd of het deels toedienen van
stikstof in het gewas een betere N-benutting geeft en of het Nmin-gehalte in de bodem een
criterium biedt op basiswaarvan de N-bemesting beter kanworden afgestemd opde behoefte
van maïs.

191.

Beperkingvandestikstofuitspoeling doordeteeltvanwintergewassen bij
continuteeltvansnijmaïs

96.2.24

J.J.Schröder, L.tenHolte(CABO), J.H.AM. Steenvoorden (SC)
Wintergewassen kunnen onder bepaalde omstandigheden een positieve bijdrage leveren aan
de benutting van voedingsstoffen onder andere doordat uitspoeling beperkt kan worden. Dit
komt behalve degewasgroei ook het milieuten goede. Deproef op ROC Heinowordtvoortgezet. Hierin worden zowel ondervruchten (gras) als stoppelgewassen (rogge) voor dat doel
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op hun waarde beoordeeld. Speciale aandacht krijgen de lange termijn effecten op de Nhuishouding.
192. Wortelgroeienstikstofbenutting bijmaïs

96.2.25

DA. v.d.Schans, J.J. Schröder
De mate waarin een gewas via emissie van stikstof bijdraagt aan milieubelasting is mede
bepalendvoor hettoekomstperspectief vandeteelt. Maïs heeft een milieu-onvriendelijk imago,
hetgeen evenwel samenhangt met de bemestingspraktijk (mestoverschot). Verbetering van
de stikstofbenutting heeft dan ook hoge prioriteit in het maïsonderzoek (zie ook 96.2.19,
96.2.24, 92.2.25, 96.2.26, 96.2.27). De stikstofefficientie van maïs blijft achter bij die van de
"kleine" granen waarbij onder andere de emissie gevoeligheid in de jeugdfase (trage groei,
ruime rijenafstand) een rol kan spelen. Indit project wordt onderzocht in hoeverre hierbij door
wijziging van rijenafstand,zaaitijden rassenkeuze een betere N-efficiëntie bereikt kanworden.

193. Ondiepetoedieningvanorganische mestopmaïslandinrelatietot
gewasgroei enmeststofbenutting

nieuw96.2.27

J.J. Schröder
Voor een hoge meststofbenutting is het nodig dat de omvang en het toedieningstijdstip van
de bemesting zijn afgestemd op de gewasbehoefte. Daarnaast moeten meststoffen tevens
op een plaats worden aangeboden waar de maïsplant deze spoedig kan onderscheppen.
Om vervluchtiging van NH3-N in mest zo veel mogelijk te vermijden is goed onderwerken
gewenst. Dit kan door injectie of door onmiddellijk intensief in te werken of te ploegen. In
een koel en nat voorjaar echter bestaat het gevaar dat stikstof uitspoelt naar een laag waar
dewortels er niet meerof nietsnel genoeg bijkunnen.Op maïsbouwlandlijktdaarom gestreefd
te moeten worden naar een toedieningsdiepte van mest die enerzijds vervluchtiging beperkt
maar anderzijds een snelle onderschepping door wortels mogelijk maakt. Buitenlands onderzoekbevestigtdit.TegendezeachtergrondzullenopROCHeinotoedieningstechnieken worden
vergeleken die mest op verschillende diepten onderwerken.

194.

Deinvloedvaneenbeperkte bemestingopdeopbrengst enkwaliteitvan
snijmaïsenopdeverliezen naar hetmilieu

nieuw96.2.26

J.J. Schröder
Maïs behoort tot de gewassen waarbij een acceptabele nitraatemissie moeilijk te verenigen
is met een economisch optimale N-gift. Het is hierbij niet duidelijk welke N-gift nog acceptabel
isen metwelke opbrengstderving optermijn moetworden rekening gehouden. Door bewerking
van onderzoeksresultaten zal getracht worden algemeen geldende relaties te leggen tussen
de N-gift,de N-voorziening, deN-opbrengst vansnijmaïs enerzijds ende N-emissie anderzijds.
Hierbij zaltevens worden nagegaan of een bemestingsadvies op basis van minerale bodem-N
(N-min) kan worden ontwikkeld.
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195.

Inzaaivangrasondersnijmaïs

96.4.50RH/VP

J.G.N. Wander, P.M.T.M. Geelen
Door de vrij late oogsttijd van snijmaïs is inzaai van grasland of van een grasgroenbemester
na maïs vaak riskant. Een goed grasgroenbemestingsgewas na maïs is niet alleen voor de
organischestof-voorziening maar ook voor beperking van de N-uitspoeling en de erosie van
belang. In samenwerking met het CABO wordt nagegaan in hoeverre inzaai van gras in het
maïsgewas mogelijkheden biedt. Voor zandgrond wordt de proef op Vredepeel voortgezet.
Op lössgrond wordt dit aspect in relatie tot de erosiebestrijding onderzocht. Het onderzoek
op Rusthoeve wordt afgesloten.

196. Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52BEM

K. Hindriks
Op de Prof. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en Wieringerwerf (sinds 1959) wordt in een
kalitrappenproef in samenwerking met IB het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor en
het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. In de herfst zal een laagsgewijze profielbemonstering worden uitgevoerdomhetverloopvan hetkaligehalte inhet profiel
vast te stellen en inzicht te krijgen in de mate van uitspoeling.

197. Stikstofbemestingswijzebijkoolgewassen

77.2.06

AP. Everaarts, C.P.deMoei, H.H.H. Titulaer, G.J.M. Schroën
Inveldproeven zal het effect van een volveldstoepassing van N worden vergeleken met die
van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool en broccoli. De N-giften
zijn 250, 187, 125, 62 kg per ha minus N-minen 0kg N-gift per ha. Het onderzoek zal plaatsvindenineenzomer-enherfstteelt enoptweeverschillende grondtypen (veelenweinighumus)
in Noord-Holland.

198. Vermindering vandestikstofbemesting doortoepassingvan Rhizobium
bacteriën bijstamslaboon

nieuw89.2.10

J.J. Neuvel
Wortelknolletjes van het geslacht Rhizobium leguminosarum leven in symbiose met vlinderbloemige gewassen. Ze binden stikstof uit de bodemlucht ten gunste van hun gastheer.
Bij erwt en tuinboon zijn spoedig na het zaaien al flinke roze actieve knolletjes zichtbaar. Bij
stamslaboon daarentegen zijn ze pas veel later of zelfs in het geheel niet te zien. Daarom
is stamslaboon dankbaar voor een flinke stikstofbemesting. Recente ontwikkelingen hebben
het mogelijk gemaakt dat entstof met Rhizobium bacteriën met de granulaatstrooier onder
het zaad gebracht kan worden. Ook een toepassing als filmcoating om het zaad behoort tot
de mogelijkheden. Doortoepassingvan Rhizobium entstofzouopdestikstofbemesting kunnen
worden bespaard.
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De Rhizobium entstoffen waarmee in 1990 onderzoek zal worden gestart zijn afkomstig van
Wageningen (LUW),Cambridge (UK) en Milwaukee (USA). Proefplaatsen: Lelystad en NieuwBeerta.
199. Onderzoek naardeemissievanbestrijdingsmiddelen ennutriëntenin
afvalwater bijhydrocultuurvanwitlof

73.3.17

G.van Kruistum
De waterkwaliteitsbeheerders tonen een sterk toenemende interesse in de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen en andere anorganische stoffen in het oppervlaktewater. Bij de hydrocultuurvanwitlof wordt naafloopvandetrek eendeelvan hetgebruikte proceswater geloosd,
vooral op het oppervlaktewater. Het is dan ook van belang, voor zover nog niet aanwezig,
kwantitatieve gegevens teverzamelen over de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen ennutriënten,dienaafloopvandetrekinhetafvalwater achterblijven.Voorwatbetreft eventuele residuen
van bestrijdingsmiddelen, gebeurt dit onderzoek in samenwerking met het IOB (Staring Centrum).

68

VII. TOEPASSING VAN INFORMATICA
Afgesloten Projecten:
* Hetontwikkelen enimplementeren van een geautomatiseerd Bedrijfseconomischadviseringssysteemvoordevoorlichting (S.R.M.Janssens,A.T.Krikke).

08.8.11

* Hetontwikkelen van een informatiemodel "OpenTeelten".
(A.E. Brands,A. Landman,A.T.Krikke).

09.0.05

* Voorbereiding,initiëring,enintroductie van geautomatiseerde
begeleidingssystemen. (H.Drenth,R.F.I.van Himste,A.T.Krikke,
P.W.J. Raven).Wordtvoortgezet in26.2.09.

09.0.04

Lopende en nieuwe projecten:
200.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
granen

03.8.02

R.F.I. vanHimste, A.Darwinkel, H.Drenth, R.Timmer, J.Hoek(NGC), P.deJong (SIVAK),
P.O. de Veen (NGC)
Met het informatiemodel 'Open Teelten'- bedrijf als uitgangspunt is dit het tweede project in
het kader van de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemenvoor de akkerbouwer. Het doel
is een begeleidingssysteem, op een PC,voor de teelt van wintertarwe en zomergerst. Naast
Epiprézalhetsysteemondersteuning biedenbijrassenkeuze, N-bemesting, onkruidbestrijding,
etc. Het projekt wordt uitgevoerd door PAGV, NGC, SIVAK en IKC-AGV samen met externe
automatiseringsdeskundigen. Gebaseerd op het funktioneel ontwerp zal in 1990gewerkt worden aan de technische realisatie van het systeem. De oplevering van het systeem gebeurt
in delen omtoekomstige gebruikers, samengebracht in klankbordgroepen, gelegenheid te geven om bij te sturen.
201.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteem voor
suikerbieten

03.8.03

W.A.Dekkers, C.Westerdijk, P.deJong (SIVAK)
Met het informatiemodel 'Open Teelten'- bedrijf als uitgangspunt is dit het eerste project in
het kader van de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor de akkerbouwer. Het doel
is een begeleidingssysteem, op een PC,voor de teelt van suikerbieten. Ondersteuning vindt
plaats door advisering t.a.v. rassenkeuze, overzaaien, gewasbeschermingsmiddelenkeuze, Nbemesting, etc. Het projekt wordt uitgevoerd door PAGV, SIVAK, 1RS, CSM en SU samen
metexterne automatiseringsdeskundigen. Ookvoorlichters entoekomstige gebruikers zijnmiddels klankbordgroepen bij het projekt betrokken. De in 1989 gestarte bouw en invoering van
het systeem zal dit jaar worden afgerond. Per deelsysteem vindt een terugkoppeling en bijsturing plaats door de klankbordgroepen.
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202. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerd informatiesysteem
gewasbeschermingsmiddelen

03.3.04

W.A. Dekkers,D.Th. Baumann
Hetdoelvandit project isde huidige informatiesystemen tevervangen dooreen nieuwsysteem
gebaseerd op het informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf. Het systeem moet bevorderen dat
altijd de meest actuele informatie voor iedereen gelijktijdig beschikbaar is. Het informatiesysteem is ook toepasbaar in toekomstige teeltbegeleidingssystemen (bieten, granen, koolgewassen). In 1989 is samen met de SIVAK en externe automatiseringsdeskundigen een begin
gemaakt met de voorstudie. Dit jaar zal de voorstudie worden afgerond en zal een begin
worden gemaakt met de informatie-analyse van het aandachtsgebied dat in de voorstudie is
bepaald.
203. Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievan
bestrijdingsstrategieën

03.3.08

H.Drenth, S.R.M. Janssens
De kosten/baten-analyse voor het uitvoeren van bestrijdingen in bijv. Epipré en andere
deelsystemen is voor verbetering vatbaar. Doel van dit project is te komen tot een
gewasonafhankelijke modelbeschrijving dat behulpzaam is bij het vinden van het economisch
optimale tijdstip voor het uitvoeren van bestrijdingen van ziekten, plagen en onkruiden. Het
resultaat van dit onderzoek kan vervolgens ingepast worden in de toekomstige
teeltbegeleidingssystemen.
204. Onderzoek naardemanagementvragenvandeondernemer

03.0.09

P.W.J. Raven,H.Drenth,S.R.M. Janssens, A.T. Krikke
In dit project wordt getracht inzicht te krijgen in hoe en waarom ondernemers beslissingen
nemen, hun doelstellingen en hun handelen,teneinde deze doelstellingen te bereiken. In het
voorjaar van 1990 zal een verslag verschijnen van een in 1989 uitgevoerde literatuurstudie
overdit onderwerp. Ditverslag vormt het uitgangspunt voor vervolg-aktiviteiten, waarbij vooral
de mogelijkheid tot het inpassen van simulatiemodellen in het besluitvormingsproces van de
ondernemer centraal staat.
205. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor
koolgewassen

nieuw03.8.11

R.F.I. vanHimste, A.P.Everaarts, C.P.de Moei
Dit projekt is een vervolg op de reeds opgestarte teeltbegeleidingssystemen voor granen
(CERA) en suikerbieten (BETA). Voor koolgewassen zal een soortgelijk systeem worden ontwikkeld. In dit projekt participeren PAGV, SITU, SIVAK, IKC-AGV en externe automatiseringsdeskundigen. Opgenomen worden de bestaande systemen voor de geleide bestrijding
van koolvlieg en luizen,eenwaarschuwingssysteem voor Mycosphaerella en het bepalen van
het oogsttijdstip voor bloemkool. De nadruk zal liggen op adviesprogramma's voor rassenkeu-
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ze, bemesting, plaag- en onkruidbestrijding. Specifieke aandacht zal worden besteed aan de
taktische planning van een teelt koolgewassen op een vollegrondsgroentebedrijf.
206.

Hetontwikkelen vaneeninformatiemodel "groeienontwikkelingvan
gewassen"

nieuw09.0.06

P.W.J. Raven,B.F.I.van Himste
Inde informatiemodellen zoals die voor de verschillende takken zijn ontwikkeld, gaat de aandacht voornamelijk uit naar het beschrijven van de bedrijfsaktiviteiten van de ondernemer en
de hiervoor noodzakelijke gegevens. Daarnaast wildebeslisser ook beschikken over modellen
van de systemen (bv. gewassen) die hij bestuurt. Voor toepassing van gewasgroei- en -ontwikkelingsmodellen in beslissingsondersteunende systemen is het noodzakelijk dat ook deze
worden ingebracht in een informatiemodel. Dit model kan vervolgens worden geïntegreerd
in het Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf, waardoor de integratie van simulatiemodellen
in beslissingsondersteunende systemen mogelijk wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met CABO en SIVAK.
207. Vooronderzoek naareen methodeominformatie alstekst optimaal overte
drageninteeltbegeleidingssystemen

nieuw03.0.12

W.A. Dekkers
Kennisrepresentatie inteeltbegeleidingssystemen gebeurt voor een belangrijk deel inteksten.
Demanierominformatiealseentekstovertedrageniszeerbeperkt indeteeltbegeleidingssystemen. In het kader van dit project wordt bestudeerd of met behulp van Hypertekst de kennisrepresentatie verbeterd kan worden. Een belangrijk onderwerp van het onderzoek is op
welke wijze een bestaande tekst moet worden aangepast om met Hypertekst gepresenteerd
te worden.
208. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanviewdatabijteeltbegeleiding

39.0.17

W.A. Dekkers
In1988isdetweejaardurende proef metViewdatavandeVerenigingvoor Bedrijfsvoorlichting
in het consulentschap Lelystad in samenwerking met SIVAK beëindigd. Vanwege het succes
van de proef is het project verbreed tot een landelijk informatiesysteem voor de Akkerbouw.
Door de reorganisatie bij de voorlichtingsdienst heeft de overdracht van de onderhoudsprogrammatuur en het onderhoud van de gegevens voor Epipré en de onkruidbestrijdingsprogramma's nog niet plaatsgevonden. Het onderhoud van de informatie voor het teeltseizoen
1990 zal worden uitgevoerd, bovendien zal indien er tijd beschikbaar is het programma middelenkeuze met een aantal gewassen worden uitgebreid. Overdracht zal ditjaar plaatsvinden.
209. Opstellenvan modellenvoorcomputerprogramma's voordiverse aspecten
vandeaardappelteelt

54.4.18

C.B. Bus
Op basis van in 1986 en 1987 verzamelde gegevens over het verloop van de opbrengst en
de knolsortering van pootaardappelen wordt geprobeerd samen met het CABO een compu71

terprogramma te ontwikkelen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om de optimale
loofvernietigingsdatum vast te stellen. Het onderzoek wordt dit jaar afgerond.
210. Bepalingvan hetgroeiverloop bijaardappelen

54.4.33

J.F.Houwing, K.Hindriks, K.H.Wijnholds, H.W.G. Floot
Voor informatie over het groeiverloop worden jaarlijks via proefrooiingen groeicurves bepaald
op de Prof. van Bemmelenhoeve (Bintje consumptie-aardappelen), Feddemaheerd (3 rassen
pootaardappelen), 't Kompas en Kooyenburg (3 rassen fabrieksaardappelen). De proef op
het PAGV-bedrijf wordt niet voortgezet. Getracht zal worden de vele gegevens van de laatste
jaren samen te vatten en zo beschikbaar te maken voor andere doeleinden.
211. Toetsingadviesmodule onkruidbestrijding insuikerbieten
H.W.G. Flooti.s.m. CABOen LUW
Door het CABO en de LUW is een onkruidontwikkelingsmodel ontwikkeld waarmee in een
vroeg stadium de te verwachten schade aan een suikerbietengewas kan worden ingeschat.
Hierdoor is vooraf beter te voorspellen of een bespuiting zinvol is of niet. Om dit model in
de praktijk te toetsen wordt op het ROC Kollumerwaard een proef aangelegd, waarin met
verschillende frekwenties gespotenwordt en heteffect opdeonkruidbezetting endeopbrengst
wordt nagegaan.
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VIII. ACTUELE KNELPUNTEN
Afgesloten projecten:
* Bestrijding bietenkevertje (A.H.J. Rops).
* Bestrijdingvan meeldauw insuikerbieten (P.M.T.M.Geelen).

KL
WR

* Perspectieven van Belgische tarweteeltadviezen voor de lössgronden
(P.M.T.M.Geelen).
* Toepassing groeistof gibberelline inerwten (P.M.T.M.Geelen).

WR
WR

* Deinvloedvande bestrijdingvan schimmelziektenopde gewasontwikkeling
enopbrengst vangraszaadgewassen (G.H.Horeman).

46.3.05

* Gebruik steunrol bijondiepe zaaibedbereiding (J.G.N. Wander).

RH

* Ontwikkeling entoetsingvaneen adviesmodel voor beregeningvan gewassen
(W.A. Dekkers).
* Hetuitvoeren van onderzoek en hetverrichten vanstudies enaktiviteiten voor
voorlichting enbedrijfsleven (S.Cuperus, S.R.M.Janssens, C.F.G. Kramer).

23.8.03

* Bewaaronderzoek bijdeteelt van groene savooie kool (G.J.M.Schroën).
* Vocht- enstikstofvoorziening bijstamslabonen (J.J.Neuvel).

08.0.12
NH
89.2.08

* Optimalisatie verticale teelttechnieken van parthenocarpe augurken
(J.T.K. Poll).

93.4.04

* Potgrootte enzaaitijdstip inde bedekte teelt van kropsla (H.C.H.Pijnenburg).

NB

* Invloedvan VydateenCurater opdegroei enopbrengstvan bloemkool
(C.P. de Moei, G.J.M. Schroën).
* Invloedvan Vydateopde groeienopbrengst van sluitkool

78.4.10

(C.P. de Moei, G.J.M. Schroën).
* Optimalisatie vandeteelt voor rode kool (G.J.M Schroën).
* Teeltoptimalisatievan prei (H.C.H.Pijnenburg/J.Jeurissen).
* Beregeningsonderzoek schorseneren (P.M.T.M.Geelen).

84.4.10
NH
NB/MV
VP
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Lopende en nieuwe projecten:

Akkerbouw
Aardappelen
212. Onderzoek naar mogelijkheden ombesvorming bijaardappelente
voorkomen

54.3.30

A.Veerman
In toenemend aantal rassen treedt besvorming op. Het zaad uit deze bessen kan in volggewassen aardappelopslag geven, hetgeen vooral uit fytosanitair oogpunt schadelijk is. In
veldproeven opde Prof. J.M.van Bemmelenhoeve,Vredepeel en het PAGV-bedrijf zal worden
nagegaan of besvorming kan worden tegengegaan door bespuitingen met groeiregulatoren.
213. Onderzoek naaralternatievenvoordinosebvoordeloofdodingvan
aardappelen

54.3.31

CD. vanLoon,J.K.Ridder, J.F. Houwing
Enkele mogelijke alternatieven voor dinoseb zullen worden vergeleken op hun bruikbaarheid
voor de loofdoding van zowel poot- als consumptie-aardappelen. Hiertoe zullen op het PAGVbedrijfenopdeROC'sProf.J.M.vanBemmelenhoeve,DeWaagenDeKandelaarenKollumerwaard proeven worden aangelegd. Hierin wordt ook de combinatie loofklappen/doodspuiten
opgenomen en voor consumptie-aardappelen ook alleen klappen. Op enkele proefplaatsen
wordt eveneens loofbranden als mogelijkheid onderzocht.
214.

Chemische bestrijdingvanPhytophthorainconsumptieaardappelen

nieuw54.3.36

J.K.Ridder(i.s.m. LJ. Turkensteen IPO),H.W.G. Floot
Phytophthora is een zeer riskante ziekte die zich vooral invatbare rassen (Bintje) razendsnel
kan uitbreiden waardoor een intensieve (preventieve) bestrijding nodig is. Jaarlijks worden
hiertoe bijna twee miljoen kg actieve stof aan fungiciden (dithiocarbamaten en fentin verbindingen) ingezet. Niet alleen dit grote gebruik maar ook de inzet van sommige fungiciden (bijvoorbeeld fentin) staat onder druk. Indit kader wordt in samenwerking met IPO op ROC Kollumerwaard onderzoek gedaan over:
- effectiviteit vanfentinvervangende middelen tervoorkoming van knolinfectie;
- mogelijkheden beperking fungicidegebruik door gebruik van een lagere dosering al dan niet
incombinatie met eenwat frequenteretoepassing.
In deze proeven wordt het gewas kunstmatig geïnfecteerd. Tevens wordt hierbij het geautomatiseerde begeleidingssysteem Metos getoetst.
Daarnaast wordt doorde regio Noordineen rassenproef devroegheid,de uitbreidingssnelheid
en de mate van aantasting bij diverse rassen vastgesteld (H. Floot).
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215. Onderbladbespuiting bijaardappelen

KL,BEM, KW,VP

A.H.J.Hops, K.Hindhks, H.W.G. Floot, P.M.T.M. Geelen, LM.Lumkes
- Vergelijking diverse middelen bijonderbladbespuiting inaardappelen inverband metverdwijnenvandinoseb.
- Bijde huidigespuittechniekisdeverdelingvan het middel opaardappelruggen onregelmatig;
het talud krijgt namelijk een lagere dosering. Nagegaan wordt hoe dit door de stand ende
plaatsing vande spuitdoppen kanwordenverbeterd.
216. Stikstofdeling bijpootaardappelen

54.2.69WG

A.H.J. Rops
De pootaardappelen op de lichte zavelgronden in de IJsselmeerpolders geven vaak een te
grote loofontwikkeling te zien. Daarom is in 1986 een onderzoek gestart om na te gaan in
hoeverre hierbij deling van de N-gift, ook in vergelijking met een lagere eenmalige N-gift,
perspectieven biedt. Tevens wordt nagegaan wat het risico is voor virusziekten in verband
met het langer groen blijven van het gewas (ouderdomsresistentie). Evenals in 1988 en 1989
wordt het onderzoek voortgezet met de rassen Bintje en Morene.

Suikerbieten
217. Zaaibedbereiding opleemhoudendezand-enzavelgronden

56.1.61WR

P.M.T.M. Geelen, J. Alblas
Op de lichte lemige zavelgronden met weinig humus in de bovengrond, in het stroomgebied
van Maas en Roer, treedt regelmatig verslemping en structuurverval op. De grondbewerking
en zaaibedbereiding vormen hier een belangrijk probleem. De gevolgen zijn een slechte opkomst en slechte groei. Nagegaan wordt hoe op deze gronden een zaaibed gemaakt kan
worden waarbij een bedrijfszekere teelt van suikerbieten mogelijk is.
218. Zaaibedbereiding voorsuikerbieten oplössgrond

WR

P.M.T.M. Geelen
De zaaibedbereiding voor suikerbieten is in het lössgebied de laatste jaren sterk gewijzigd.
Incidenteel wordt de zaaibedbereiding en het zaaien zelfs in één werkgang uitgevoerd, waar
voorheen 3 werkgangen gebruikelijk waren. De mogelijkheden om een aantal bewerkingen
te combineren wordt in deze proef onderzocht. Ook de interactie met het ploegtijdstip wordt
in dit onderzoek betrokken.
219.

Methodenvanvoorbewerking ploegsneden enzaaibedbereidingop
opkomst enopbrengst bijsuikerbieten

WS

H.P.Versluis i.s.m.1RSen LUW
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Vergeleken worden vorenpakker, snedenverkruimelaar en rotorkopeg als voorbewerking van
de ploegsnede in herfst en daarbij enkele methoden van zaaibedbereiding (o.a. 1en 2 maal
Steketee) in het voorjaar.

220.

Brekenvaneen korst naverslempingbijdeopkomstvansuikerbieten 56.4.62 FH/BEM

H.W.G. Floot, K.Hindriks (gezamenlijkprojectmet1RS)
Veelzavelgronden in het noordelijke akkerbouwgebied enooklössgronden zijnzodanigslempgevoelig, dat in sommige jaren ernstige opkomstproblemen bij suikerbieten optreden. Onderzoek naar hetvoorkómen van korstvorming heeft nog geen bevredigende oplossing geleverd.
Uit praktijkwaarnemingen blijkt dat tijdig breken van de korst op de bietenrijen opkomstproblemen kan beperken. Voortzetting proeven over type wieltjes en tijdstip op Kollumerwaard
en op Prof. van Bemmelenhoeve (in uien)
221.

Bestrijdingvanaardappelstengelboorder insuikerbieten

KP

K.H.Wijnholds (i.s.m.IPOen 1RS)
De aardappelstengelboorder vormt een toenemend probleem in de suikerbietenteelt op de
n.o.-zand- en dalgronden waardoor jaarlijks veel percelen gedeeltelijk moeten worden overgezaaid. Op 't Kompas zullen enkele bestrijdingsmiddelen/methoden worden vergeleken.

Granenenpeulvruchten
222.

Bestrijdingvan blad-enaarziekten ingranen

EH

H.W.G. Floot
- Voortzettingvergelijking nieuwefungiciden/-combinaties terbestrijdingvan SeptoriaenFusariuminwintertarwe.
- Toetsing aantal nieuwe fungiciden ter bestrijding van netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte en
dwergroest inwintergerst.
223. Zaaizaadontsmettingenopkomst bijwintertarwe

EH

H.W.G. Floot
In het Oldambt is de opkomst bij wintertarwe nogal eens teleurstellend waarbij de zaaizaadontsmetting waarschijnlijk een rol speelt. In een proef op Ebelsheerd worden diverse zaadontsmettingsmiddelen vergeleken waarbij met name het effect op Fusarium wordt gevolgd.
224.

Bestrijdinggerstvergelingsvirus

RH/WS

H.P.Versluis, J.G.N. Wander
In1988 heeft hetgerstvergelingsvirus weerde kopopgestoken.Ditvirus kan alle graansoorten
aantasten en wordt overgebracht door onder andere de drie veel voorkomende graanblad76

luizen. Op de ROC's Rusthoeve en Westmaas worden vanaf 1989 proeven aangelegd met
het doel:
- nagaan in hoeverre eenvirusinfectie bijzomergerst voorkomen kanworden door middelvan
bestrijdingvan bladluizen;
- nagaan ofde invloedvandevirusinfectie opopbrengst bespuitingen rendabel maakt;
- nagaan wanneer de eerste bespuiting uitgevoerd dientteworden;
- nagaan ofeen bespuiting herhaald moetworden.
225.

Rasgevoeligheidvoor bodemherbiciden bijgranen

KW

H.W.G. Floot
Inde praktijk blijkt het herstel van granen nadewinter, als er een bodemherbicide is gebruikt,
nogal eens tegen te vallen waarbij ook rasverschillen worden geconstateerd. Op een slempgevoelige grond zal de eventuele rasgevoeligheid bij vier rassen en vier middelen worden
nagegaan.
226. Chemische bestrijdingvanduist inwintertarwe

nieuwEH

H.W.G. Floot
De bestrijding van duist in de herfst geeft vaak teleurstellingen. Bij toepassing van bodemherbiciden na opkomst is de werking vaak beter. Mogelijk is er ook sprake van resistentie.
- Om nate gaanofersprake isvan resistentietegen Chloortoluron wordenduistmonstersverzameld en in de kas (Van Hall instituut) getoetst. Tevens is daartoe een proef met middelen/doseringen aangelegd.
- Nagaan mogelijkheden bestaande en nieuwe herbiciden bij lateretoepassing en bij laagdoseringsysteem
227. Chemische bestrijdingoverblijvende wortelonkruiden

WS

H.P. Versluis
Voortzetting PAGV/PD-serieproef op Westmaas over bestrijdingsmogelijkheden voor overblijven wortelonkruiden, met name moerasandoorn, in het graangewas en in de stoppel.
228.

Bestrijdingvandonkerevlekkenziekte inerwten

87.3.09

R.D. Timmer
Het optreden van donkere vlekkenziekte in erwten kan in veel gevallen ernstige opbrengstderving en kwaliteitsverlies veroorzaken. De ziekte komt vooral bij vochtig weer tijdens en
na de bloei naar voren zoals in 1985, 1987 en 1988 het geval was. In droge jaren als 1986
en 1989 is de ziekte niet van betekenis. Uit het onderzoek tot heden is gebleken dat het
gebruik van gezond zaaizaad en een zaadbehandeling met carbendazim belangrijk is. De
bestrijdingsproeven zullennogeenjaarwordenvoortgezet opdeROC'sEbelsheerd,'tKompas,
Rusthoeve en het PAGV-bedrijf waarbij naast bestaande middelen ook een aantal nieuwe
fungiciden zullen worden opgenomen.
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Daarnaast zal in Lelystad het perspectief van een mengteelt met een geringe hoeveelheid
gerst ter ondersteuning van het erwtegewas worden nagegaan. Door op deze wijze het inzakken te vertragen kan mogelijk de ziektegevoeligheid van het gewas worden verminderd.
229.

Invloedvanfosfaatrijenbemestingopdeopbrengstvanveldbonen

88.2.07

R.D. Timmer
Veldbonen worden gerekend tot de categorie van de meest fosfaatbehoeftige gewassen, net
alsstamslabonenentuinbonen. Het huidigefosfaatbemestingsadviesvoorveldbonen isechter
vooralgebaseerdopproefresultaten bijstamslabonen entuinbonen.Bijveldbonenzelf isweinig
onderzoek uitgevoerd. Doelvan hetonderzoek is heteffect nate gaanvan een rijenbemesting
met fosfaat en met een gecombineerde stikstoffosfaatmeststof op de gewasontwikkeling en
de opbrengst van veldbonen, in vergelijking met een breedwerpige toediening. De resultaten
van de proeven die van 1987t/m 1989 op de ROC's Rusthoeve en Westmaas zijn uitgevoerd
zullen dit jaar in een eindverslag worden weergegeven. Er worden geen nieuwe proeven uitgevoerd. Met het verschijnen van het verslag wordt het project afgesloten.
230. Onderzoek naarde invloedvan hetplantaantal opdeopbrengstvan
veldbonenrassen

88.4.50WR/VP

P.M.T.M. Geelen
Bij een aantal rassen, die sterk in zaadgrootte verschilden, werden op Wijnandsrade zaaizaadhoeveelhedenproeven uitgevoerd.Alsvervolg opdeze proeven,wordt innieuw onderzoek
nagegaan, in hoeverre een betere ruimtelijke verdeling, van invloed is op de opbrengst. De
proeven worden uitgevoerd in loss- en zandgrond.
231.

Ziektebestrijding bijveldbonen

KP/RH

K.H.Wijnholds, J.G.N. Wander
- Op't Kompasworden bestedingsmogelijkhedenvanchocoladevlekkenziekte getoetst (i.s.m.
IPO).
- Op Rusthoeve wordt de bestrijding vantopvergeling onderzocht.
232. Onkruidbestrijding inerwtenenveldbonen

KP/KL/BEM

K.H.Wijnholds, A.H.J.Rops, K. Hindriks
- Voortzetting onderzoek naar alternatieve herbiciden voor dinoseb en dinosebacetaatbevattende middelen op de ROC's 't Kompas (erwt en veldboon), De Kandelaar (erwt), Prof.v.
Bemmelenhoeve (erwt). Hierbijworden ook middelencombinaties engedeelde toepassingen
getoetst.
- Indeze proeven wordt tevens graszaad ondergezaaid om de gevoeligheid van graszaad bij
dekvrucht peulvruchten nategaan.
- Voor onderzoek naar bestrijdingssystemen waarbij mechanische bestrijding centraal staat,
zieproj. 36.3.12.
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Handelsgewassen
233.

Inventarisatie vanziekteningraszaadgewassen

46.3.10

G.H. Horeman
Het onderzoek naar de bestrijding van roestziekten in graszaadgewassen doet vermoeden
dat ook andere pathogenen een rol kunnen spelen tijdens het groeiseizoen. Uit de literatuur
is bekend welke pathogenen er in graszaadgewassen kunnen voorkomen. Welke hiervan in
Nederlandvoorkomen eninwelke mateisnauwelijks bekend. In 1989isop50 praktijkpercelen
het optreden van ziekten geïnventariseerd. De resultaten worden momenteel geëvalueerd.
Met deze resultaten zal dan worden bezien hoe het onderzoek naar de bestrijding van ziekten
en plagen in graszaadgewassen moet worden voortgezet.
234.

Fosfaatbemestinggraszaadgewassen

46.2.08

S.Vreeke, G.E.L. Borm
In de adviesbasis voor de bemesting van bouwland worden graszaadgewassen als weinig
fosfaatbehoeftige gewassen aangemerkt. Volgens de praktijk echter geeft een fosfaatgift een
positief effect op de zaadopbrengst. Omdat hierover onderzoeksresultaten ontbreken zijn op
het PAGV-proefbedrijf in Engels raai, veldbeemd en roodzwenk proeven aangelegd waarin
het effect van de hoogte en het tijdstip van de fosfaatgift op de zaadopbrengst zal worden
nagegaan.
Daarnaast wordt in samenwerking met het IBdit jaar roodzwenkgras onderzocht op de meerjarige fosfaattrappenproefvelden op De Kandelaar en de Lovinkhoeve.
235.

Degeschiktheidvanpeulvruchtenalsdekvrucht voorveldbeemden
roodzwenk

46.4.07

G.E.L Borm,S. Vreeke, J.G.N. Wander
Veldbeemd en roodzwenk worden voornamelijk in de dekvrucht wintertarwe gezaaid. Tijdens
de groeiperiode van de dekvrucht moeten deze grassen zoveel kunnen groeien dat ze voor
de winter, na de dekvruchtoogst, voldoende ontwikkeld zijn om het volgend jaar een goede
zaadopbrengst te kunnen geven. De nieuwe tarwerassen met een betere bakkwaliteit zijn
door hun bladrijkdom minder geschikt als dekvrucht dan het nu veel gebruikte Arminda. Anderzijds is onderzoek naar andere dekvruchten nodig nude toelating van TCA mogelijk wordt
ingetrokken waardoor de bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemd vrijwel onmogelijk wordt.
Rijpteoogsten erwtenzijnvanoudseengoededekvrucht maar met namedeoogstwijze (stamdorsen) en het planttype (semi bladloze rassen) bijerwten zijn duidelijk verschillend metvroeger. Over de geschiktheid van veldbonen bestaat geen ervaring. Het in 1987/1988 gestarte
onderzoek hierover wordt voortgezet.
- Inproeven op het PAGV-proefbedrijf en Rusthoeve wordt de groei en ontwikkeling vanveldbeemdenroodzwenkonder5dekvruchten namelijktarwe (Arminda,Obelisk),erwten(Solara,
Finale) enveldbonen (Alfred) endeeffecten opdezaadproduktie onderzocht.
- Daarnaast wordt op het PAGV-bedrijf enopRusthoeve nagegaan of onder andere dooraandrukken van hetzaaibed deopkomstzekerheidvan gras enerwtenteverbeteren is.
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- Op het PAGV-bedrijf wordt de invloed van de standdichtheid van erwten op de ondervrucht
veldbeemdonderzocht.
- Onkruidbestrijding indedekvrucht erwt enveldboon (36.3.14).
236. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt

36.3.14

G. Horeman
- Bijdeteelt van graszaad isde bestrijding van grasachtigen eenzeerspecifiek probleem.De
mogelijke verdwijning van TCA zal de bestrijding van graanopslag in veldbeemdgras, raaigrassen en rietzwenkgras uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk maken. In 1990 zal intwee
proeven opRusthoeve verdergezocht worden naaralternatieve middelen.
- Door andere dekvruchten dan wintertarwe te gebruiken kan het probleem van tarwe-opslag
worden omzeild. Met beëindiging van detoelatingen vandinoseb endinoseb-acetaat inerwten enveldbonen zal ook in deze dekvruchten moeten worden gezocht naar nieuwe bestrijdingsmogelijkheden. In 1990zullen hiertoe invier proeven eenaantal herbicidenworden uitgetest.
- Demoeilijkheidsgraadvandeproblemenvraagtomeengedegenstudievandealaanwezige
kennis en praktijkervaringen. In 1990zal door middelvan een literatuurstudie en eeninventarisatievanaanwezige kennis eenoverzichtworden gemaaktvanwaaruit nieuweproefplannen kunnen worden geformuleerd.
- Mogelijkheden mechanische onkruidbestrijding (zieproject 36.3.12).
237. Onkruidbestrijding invlas

RH/BEM

J.G.N. Wander, K. Hindriks
- Bestrijdingvanvarkensgrasvormt eengrootprobleem.Demeeste middelentegendit onkruid
gevenschade aan het gewas.Op Rusthoeve worden enkele nieuwe methoden getoetst.
- Bepaling toepassingstijdstip voor Basagran. Nagegaan wordt op Prof. van Bemmelenhoeve
ofdehuidigegeadviseerde periode (zeerkort)vooronkruidbestrijding invlas nietkanworden
uitgebreid.
- Verder wordt op onkruidrijke grond ('t Kompas) de mogelijkheid van lage doseringssysteem
nagegaan.

Voedergewassen
238. Optimale plantgetalvansnijmaïsrastypen

96.0.21

J.J. Schröder
Het huidige adviesvoor hetoptimale plantgetal (9à 10planten/m2) isvoornamelijk gebaseerd
op vroegere proeven met de rassen LG11 en Fronica. Het huidige rassensortiment is veel
gevarieerder wat betreft de bladrijkdom. Mogelijkvraagt het optimale plantgetal bijstelling naar
beneden voor bladrijke en bijstelling naar boven voor bladarme rassen. Dit aspect is in 19861989 op drie locaties onderzocht. De resultaten worden nu in een eindverslag geëvalueerd.
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239. Onkruidbestrijdinginmaïs

VP/WR/HN/VUCR

P.M.T.M. Geelen, H.vanSchooien,Y.Termeer, J.van derWerf, P.M.Spoorenberg, A.J.W.
Rotteveel(PD)
De onkruidbestrijding in maïs vormt een toenemend probleem, enerzijds door de toename
van moeilijk te bestrijden onkruiden en anderzijds door de optredende resistentie tegen en
het aanstaande verbod van atrazin bevattende middelen. In dit kader zijn de laatste jaren
PAGV/PD-serieproeven uitgevoerd over kweekbestrijding, haagwindebestrijding en bestrijding
vantriazineresistente onkruiden.Deresultatenvandezeproefserieszullenwordensamengevat
(PD). Het onderzoek over geïntegreerde bestrijdingssystemen in maïs is in proj. 36.3.12 ondergebracht.

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-envruchtgroenten
240. Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeel hart

ZW

A. Embrechts
Indit onderzoek wordt nagegaan welk afdekmateriaal het beste isvoor afdekking. Hierbij worden naast een aantal doeken ook de uit Frankrijk afkomstige plastic dekseltjes (ook wel slaklokken genaamd) toegepast. De aandacht zal vooral op het voorkomen van verbranding en
op het economische aspect gericht zijn. (Proefplaats Westmaas)
241. Teeltoptimalisatie vanasperge

69.4.53MV

J.Jeurissen, P.Boonen, J.v.d. Broek, H.C.H. Pijnenburg
In dit project worden alle lopende en nieuwe projecten van ROC Meterik ondergebracht, die
betrekking hebben op teeltverbetering.
a. Onderzoek naarde mogelijkhedenvan herinplant
Eengroot probleem bijdeteeltvanasperge isdebodemmoeheid. Ervaring heeft geleerd
datde groei enproduktie op percelen waar aleerder asperge werdgeteeld,sterk achterblijft. Inhetonderzoek worden effecten vangrondbewerking, ontsmetting en plantgetallen
bestudeerdopeen perceeldat in 1983is aangelegd. In1989isdeze proef beëindigd.Het
effect van grondbewerking,ontsmetting enplantgetallen opverse grondzal echter nog
voortgezetworden.
b. Oorzaken envoorkomenvan scheuren
Het is nietduidelijk wat hetscheurenvanaspergeveroorzaakt of beïnvloedt.Als mogelijke
oorzaken vandit euvelwordt gedacht aan raseigenschappen, grondsoort,vochtvoorziening,weersomstandigheden ofcombinaties hiervan. I.s.m. hetC.B.T.zal eenstagiaireonderzoekverrichten naardeoorzaken van hetscheuren,zowelvoor als nadeoogst.
c. Opkweekplantmateriaal
Deopkweek van plantmateriaal bijasperge staatterdiscussie.Vandiverse zijden komen
berichten over betere resultaten,verkregen meteen andere plantopkweek. Indit onder81

zoek zullen diverse methodenvan plantopkweekvergeleken worden. Ineenveldproef zal
heteffect opde produktie inde eerste oogstjaren wordengevolgd.
d. Forcering asperge
Bijdeforcering van asperge inwater of potgrond (PAGV 69.4.02) blijft destengeldikte gering. Dit resulteert ineen lagereverkoopprijs per kilo. Door niet uitte gaanvan opgerooide
pollen, maardeplanten het gehele seizoente laten groeien inde bakken,waarin ze geforceerdworden zou een grotere stengeldikte verkregen kunnen worden.Verder kandeplant
meerdere jaren geforceerd worden,waardoor de economische perspectieven sterktoenemen.
e. Oogstverlenging bij asperge
Via hetoproepenvan beurtjaren wordt te Bredagetracht voor zowel de witte alsde groene
asperge eenverlenging vande aanvoerperiode te bewerkstelligen. De proef isin 1989gepland.Voortzetting van de proef isafhankelijk vande proeflocatie van het Bedrijfs Systemen Onderzoek.
242. Verbeteringvandegewasbescherming inasperge

69.3.54MV

J.Jeurissen,J.v.d. Broek
In dit project worden alle lopende en nieuwe projecten van ROC Meterik ondergebracht, die
betrekking hebben op de gewasbescherming bij asperge.
a. Chemische bestrijding van Botrytis cinerea
Bijdeteelt van asperge isbestrijdingvan Botrytis cinerea een belangrijke teeltmaatregel.
Vanaf augustustot inde herfst worden bespuitingen uitgevoerd omaantastingtevoorkomen. Hierdoor zoude assimilatieperiode wordenverlengd en meer reservevoedsel inde
wortelstokken worden opgeslagen,dit zoudeproduktie involgende jarenverhogen.Het
onderzoek iserop gericht dejuistheidvandezeveronderstelling nategaan.
b. Bestrijdingvan Puccinia asparagi
Jarenlang isaantasting van het loofvan asperge door roest nietvoorgekomen. Sindsenkelejaren wordtweer melding gemaakt van hetoptreden vandeze schimmel opeengroot
aantal percelen.Ineenveldproef zaleenaantal hiervoor inaanmerking komendebestrijdingsmiddelen worden beproefd,indiende aantasting zichvoordoet.
c. Bestrijding van aspergevlieg en aspergekever
Bijde bestrijding van plagen inasperge zijnde aspergevlieg enaspergekever debelangrijkste insekten.Met nametegen deaspergevlieg moet zeerfrequent een bespuiting worden uitgevoerd. Het onderzoek iserop gericht eenbestrijdingsmethodete ontwikkelen.Er
wordt zowel naar eenchemische als eenbiologische manier gezocht. (Onderzoek i.s.m.
PAGVen"DeGroene Vlieg")
d. Onkruidbestrijding
Inditvoortgezet onderzoek wordt aandacht besteed aande onkruidbestrijding inhet
produktieperceel.
e. Bestrijding van Phytophthora
Dezeaantasting is reedsvelejaren geconstateerd,echter zonder groteschade aante richten. In1988ontstonden erwel problemen. Indiendeweersgesteldheid eindjuni daar aanleidingtoe geeft, zaleen middelenscreening wordenuitgevoerd.
243.

Bestrijdingvalse meeldauw inaugurk

H.C.H. Pijnenburg, J. Jeuhssen
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NB/MV

Ineenproefte BredaenMeterikwordt eenOostenrijks waarschuwingssysteem, dat gebaseerd
isopmetingvandebladnatperiode,beproefdomhetaantalbespuitingentegenvalse meeldauw
te beperken. De proef is een voortzetting van die in 1989 waarin meerdere middelen zijn
beproefd.
244.

Bestrijding bobbelbladvirusbijsla(ijssla)

ZW

A.Embrechts
Verspreiding van het bobbelbladvirus vindt plaats door middel van de Olpidium schimmel.
Grondbehandelingen met kalkstikstof en/of Basamid geven mogelijk een bestrijding tegen de
Olpidium.
245.

Pythiumbestrijdingbijspinazie

NB/ZW

H.C.H. Pijnenburg, A. Embrechts
Wegval van spinazie is een lastig probleem dat veroorzaakt wordt door Pythium. In proeven
te Breda en Westmaas wordt een middelenproef uitgevoerd. In Breda zijn in 1989 goede
resultaten geboekt met beproeving in zaaibakjes met grond van een probleemperceel.
246. Verbeteringvandeopkomst bijwitlof door ruggenfrezen inhetnajaaren
teelt opruggenvan50cm

WS

H.P. Versluis, J. Alblas
- Om de opkomst te verbeteren zullen in het najaar reeds de ruggen worden gefreesd. Inhet
daarop volgende voorjaar kan de witlof op een goed bezakte rug worden gezaaid. Teelt op
ruggen van 50 cm geeft mogelijk eerder een capillaire aansluiting met de ondergrond door
kortereafstandzaaibed/ondergrond ensnelleraanregenenvande kleinere rug.OokdeLUW
is bijdeze proef betrokken.
- Ineen andere proef wordt bezien ofde uniformiteit vanwitlofwortels istevergroten doorruggenteelt op 50 cm. Dit object wordt vergeleken met ruggenteelt op 75 cm en metvlakveldsteelt.
247. Verbeteringvandeveldopkomstbijwitlof

73.4.09

G.vanKruistum, J.J. Neuvel
Uit statistische analyse van de verkregen proefveldgegevens is naar voren gekomen dat de
ontwikkeling van een vigourtoets voor witlofzaad zinvol is. Samen met het CRZ zal in 1990
in Lelystad een veldproef worden uitgevoerd.
248. Teeltmethodenvoordeextra-vroegetrekvanwitlof

73.4.11

G.vanKruistum, H.C.H. Pijnenburg, G.J.MSchroën
Uit het onderzoek in de afgelopen jaren op enkele ROC's is gebleken dat de paperpotplant
in beperkte mate, alleen voor de allervroegste trekken, met positief resultaat kan worden gebruikt. Dit project wordt met een verslag afgesloten.
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249. Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof

73.4.12

G.van Kruistum
Inmiddels is uit dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de PD, naar voren gekomen
dat middelen als MCPA, 2,4-D en dicamba aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Dit onderzoek wordt met een verslag afgesloten.
250. Verbeteringvandetrekrijpheidvanfijnewitlofwortels indevroegetrek

nieuwNH

G.J.M. Schroën
De opbrengst en de kwaliteit van met name de fijne wortels in de vroege trek is vaak zeer
matig; de wortels zijn nog te jong. Op de proeftuin in Zwaagdijk worden wortels met een
diameter van 3,25-4,25 cm doorsnede gebruikt om de vergelijking te maken tussen direkt
forceren of eerst bewaren van de wortels. De wortels worden gerooid op 1en 20 september
en 10 oktober en geforceerd in december.
251.

Deinvloedvansorterenvandewortels opde lofopbrengst endekwaliteit
vanwitlof

WS/NH

G.J.M. Schroën, H.P. Versluis
De meeste wortels worden na het rooien gesorteerd omte kleine wortels, grond en eventuele
onkruidresten niet op te slaan in de bewaring. Het oogsten van een gemengde partij wortels
vindt voor de kleine wortels vaak op een te laat tijdstip plaats. Het sorteren van de wortels
biedtde mogelijkheid omdeoogst perwortelsorteringopeenoptimaler momenttelatenplaatsvinden. Bovendien zijn de verschillen in kropdiameter binnen een bepaalde wortelsortering
beperkt, waardoor een uniformere partij lof op diameter en op rijpheid inde doos kan worden
verpakt. De gecontracteerde wortels worden betaald vanaf 3,25 cm diameter. In een aantal
trekken nagaan wat de invloed is van al of niet sorteren van de wortels op de opbrengst en
de kwaliteit van het lof. In Westmaas zal ook een proef worden uitgevoerd om de bewaarbaarheid van witlofwortels te verbeteren en een proef met herbevochtigen na bewaring van
de witlofwortels o.a. met toevoeging van Calciumchloride.
252. Bestrijdingvan Phytophthora spp.bijdetrekvanwitlof opwater

nieuw73.3.18

G.C.M. Coenen, G.v. Kruistum
Het onderzoek naar de bestrijding van Phytophthora spp. bij detrek van witlof opwater wordt
begonnen met de identificatie van het pathogeen. De epidemiologie alsook het effect van
verschillende bestrijdingsmiddelen tegen de betreffende schimmel worden onderzocht.
253.

Bestrijdingvan Erwinia-bacteriënbijdetrekvanwitlof opwater

nieuw73.3.19

G.C.M. Coenen, G.v. Kruistum
Voor de bestrijding van Erwinia-bacteriën bij de trek van witlof op water wordt gekeken naar
de meest voorkomende pathogène bacteriën. Hiervoor worden bacteriën geïsoleerd en daar84

opvolgend geïdentificeerd. De epidemiologie van de bacteriën wordt onderzocht evenals de
mogelijkheid naar een toepassing van een bestrijdingsmiddel tegen deze bacteriën.

Koolgewassen
254. Onkruidbestrijdingmetkalkstikstof inbloemkool

MV

J. Jeuhssen
Naar aanleiding van de positieve geluiden met betrekking tot de werking van kalkstikstof als
onkruidbestrijdingsmiddel is in 1989 onderzoek gestart naar de benodigde hoeveelheid en
het tijdstip van toedienen. Dit onderzoek zal worden voortgezet in 1990.
255. Reguleringvandegroeiduur bijbloemkool inrelatietotdeoogstplanning

78.4.06

C.P. deMoei, A.P. Everaarts
In een continuteelt van bloemkool, waarbij verschillende rassen worden gebruikt, zal de toepassing van GA 4/7 worden getoetst. Door bespuitingen uit te voeren op verschillende tijdstippen,waarbijtevens hetontwikkelingsstadiumvandeplantenwordtvastgelegd,kanmogelijk
een relatie worden gelegdtussen de ontwikkeling en het effect van de bespuiting op degroeiduur.
256. Verbeteringoverwinteringsmogelijkheidvandeteeltvanwinterbloemkool nieuw NH/ZW
G.J.M. Schroën enA. Embrechts
- Deoverwinteringbijdeteeltvanwinterbloemkoolgaatgepaard metsomsveeluitvalindewinterdoorvorst ofwateroverlast. Omde overwinteringsomstandigheden van hetgewas teverbeteren ishet mogelijk hetgewasaanteaarden,tijdensvorsttebedekken metafdekmaterialenviavolveldsbedekking of onder eentunnel,aanbrengenvan eenwindscherm, hettoedienenvan eenvroege bemesting met stikstof. Een aantal van deze aspecten zullen in hetonderzoekvan 1990/1991wordenopgenomenterverbetering vandeteeltvan winterbloemkool
(Proefplaatsen Zwaagdijk enWestmaas).
- InWestmaas zal ook een proef worden uitgevoerd met zeer late herfstbloemkool waarin het
effect van planttijdstip enplantafstand opopbrengst enkwaliteit wordt beproefd.
257.

Invloedgrondbewerking opdeteeltvanbloemkool

nieuwNH

G.J.M. Schroën
In het onderzoek wordt nagegaan de invloed van de grondbewerking vlak voor het planten
op de hergroei, de opbrengst en de kwaliteit van bloemkool. Als grondbewerking voor het
planten wordt uitgegaan van frezen, cultivateren en schudeggen. (Proefplaats Zwaagdijk)
258. Optimalisatievandeteeltvan broccoli

NH/KP

G.J.M. Schroën, K.H. Wijnholds
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De proef met verschillende rijenafstanden en plantdichtheden op het ROC Zwaagdijk wordt
in 1990 herhaald, opnieuw in een vroege teelt. Ook de stikstofbemestingsproef met giften
variërend van 0 tot 300 kg N per ha wordt herhaald. Behalve het grondonderzoek zullen ook
gewasmonsters genomen worden om de nutriëntenopname te kunnen bepalen. De stikstoftrappenproef wordt ook op ROC 't Kompas uitgevoerd.
259.

Invloedteeltmethodeopdeopbrengst endebewaringvanspitskool

NH

G.J.M. Schroën
Nagegaan zal worden via zaai- c.q.plantdatawat de opbrengst en de kwaliteit is inde herfstteelt. De belangstelling in de praktijk gaat vooral uit naar de bewaarmogelijkheden van dit
project. Via oogsttijden en bewaarduren zal worden nagegaan of de bewaarverliezen te beperken zijn en of de kwaliteit behouden blijft.
260.

Bestrijding knolvoet inkoolgewassen

NB

H.C.H. Pijnenburg
In Breda zal het onderzoek naar de chemische bestrijding van knolvoet worden voortgezet;
vermoedelijk met broccoli als toetsgewas.
261. CA-bewaringvanspruitkool

WG

CT. Enserink
Van vier spruitkoolrassen wordt de geschiktheid voor CA-bewaring onderzocht. Gekozen is
voor rassen die bij het begin van de proef (1988) het meest door detelers in de CA-bewaring
werden gebracht: Tardis, Rampart, Edmund en Igor.
262. Optimalisatie plantdatumspruitkool lateoogstperiode

WS

H.P. Versluis
Als vervolg op het opkweekonderzoek zullen een aantal spruitkoolrassen in de kas worden
opgekweekt en op verschillende data worden uitgeplant. Het onderzoek is gericht op het behalen van een optimale opbrengst en kwaliteit in de oogstperiode vanaf medio november.
263.

Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool

83.4.06

AP. Everaarts, C.P. deMoei
Voor de advisering betreffende teeltmaatregelen is een goed inzicht in het verloop van groei
en ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In 1990 zullen de in de
veldproeven van 1988 en 1989, met betrekking tot planttijdstip, plantdichtheid en opbrengst
verkregen gegevens nader uitgewerkt worden. Met behulp van de gegevens zal getracht worden een simulatiemodel van de groei van het gewas op te stellen.
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264. Optimalisatie vanteelt,gewasbescherming enbewaringvanwitte kool

NH

G.J.M. Schroën
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola).
Onderzoek wordt verricht naardeeffectiviteit vanfungiciden,verbetering vandetoepassingstechniek viaverlaging vandedoseringen ende hoeveelheid water en naar het meest
gunstige toepassingstijdstip ter bestuderingvan bladvlekkenziekten. Dekool zal ookworden bewaard omde nevenwerking vandeveldbespuitingen opde bewaarbaarheid nate
gaan.
b. Bestrijding vanthrips tervoorkoming van roest inwitte kool.
Voortzetting van het onderzoek naardeoorzakenvan hetoptreden van intumescenties
(roest),vermoedelijk veroorzaakt doorthrips. Het onderzoek richt zichop middelenonderzoek enspuitintervallen.
c. Vergelijking koelhuisbewaring metCA-bewaring.
Opde proeftuin inZwaagdijk zullen beide koelsystemen metelkaarworden vergeleken.
Ookdekwaliteit gedurende hetuitstalleven nabewaring zal beproefdworden.
d. Plantafstanden bijdeteeltvan witte kooivoorde lange bewaring.
Om intespelen opdevraag naar kleinere kolen moetde plantdichtheid wordenaangepast. Nagegaan zal worden watde invloed isvanplantafstanden opde sortering,deopbrengst ende bewaarverliezen bijtwee rassendievanelkaarverschillen inbladrijkheid.
265.

Bestuderingvandegroei enontwikkelingvanwitte kool

84.4.11

C.P. deMoei, A.P. Everaaris
Het onderzoek wordt in 1990 met een verslag afgesloten.

Bol-,knol-enwortelgewassen
266.

Bestuderingvangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bijkroot

57.4.02

M.H. Zwart-Roodzant, J.A. Schoneveld
Opsystematische wijze is hetverloopvandeopbrengst, desortering ende kwaliteit nagegaan
onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. In het jaarboek
1987/'88 is de plantdichtheid bij boskroten beschreven. Voor jaarboek 1989/'90 zal een samenvattende publikatie geschreven worden overde plantdichtheid ensortering bij kroten zonder loof.
267.

Bepaling enverbeteringvandeveldopkomstvanpeen

58.4.05

J.A.Schoneveld, K.H. Wijnholds
De variatie in veldopkomst bij peen is zeer groot. Er zijn geen kwantitatieve richtlijnen die
op het moment van zaaien de beslissing over de standdichtheid kunnen ondersteunen. Nu
de ontwikkeling gaat in de richting van hoogwaardiger zaad en mogelijk minder zaadverbruik,
is kennis gewenst over de samenhang tussen de gebruikte hoeveelheid zaaizaad en develd87

opkomst, met daarbij de omgevingsfactoren. In 1990 zal, in veldproeven op lichte zavel en
zandgrond, de invloed van een aantal zaadkwaliteiten onderzocht worden. Proefplaatsen:Lelystad en 't Kompas.
268.

Bestuderingvangroei-,sorterings- enkwaliteitsverlies bijschorseneren

59.4.01

M.H. Zwart-Roodzant, J.A.Schoneveld, T.Enserink, P.M.T.M. Geelen
Opsystematische wijze is hetverloopvandeopbrengst,desortering ende kwaliteit nagegaan
onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. In 1990 zullen de
resultaten van de diverse proefjaren worden uitgewerkt. Er zal een samenvattende publicatie
geschreven worden voor het Jaarboek 1989/1990.
269. Verbeteringvandechemische bestrijdingvanbladvlekkenziekte in
zaaiuien enhetneveneffect hiervanopkoprot

nieuw65.3.10

D.Hoek, L.Hoekstra,C.L.M. de Visser
In veldproeven op de ROC's te Colijnsplaat, Wieringerwerf en Biddinghuizen/Creil zal een
aantal middelen en doseringen van middelen onderzocht worden op hun effect van bladvlekkenziekte en koprot, zoals zich dat in de bewaring openbaart. Resultaten van dit onderzoek
kunnenvan nutzijnbijeensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziekte (effectievere
middelen).
270. Verbeteringvandebestrijdingvanthripsinuien

nieuw65.3.12

D.Hoek, L Hoekstra, C.L.M. de Visser
Thrips heeft recentelijk bij massale aanwezigheid inde praktijk problemen veroorzaakt, omdat
uitgevoerde bespuitingen onvoldoende effect hadden. Het vermoeden dat het bespuitingssysteem, méér nogdan de middelkeuze, hiervoor verantwoordelijk is,zal in eenveldproef worden
getest, wanneer in 1990 het weer gunstig is voor thrips.
271.

Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuien

65.4.03

C.L.M, de Visser, L Hoekstra, D. Hoek
De resultaten van de veldproeven zullen dit jaar in een verslag worden vastgelegd. De resultaten zullen bovendien gebruikt worden voor de bouw van een simulatiemodel voor de
gewasgroei.
272. Onkruidbestrijding inuien

65.3.05

D.Hoek, L. Hoekstra
Op de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve en de Rusthoeve zullen enkele onkruidbestrijdingsproeven in zaaiuien worden aangelegd. Het doel hiervan is het bestrijden van onkruid in een
jong uigewas. Indeze proeven zal een aantal middelen en mengsels van middelen opdiverse
tijdstippen worden aangewend. Bijdit onderzoek wordt getracht het onkruid op zodanige wijze
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te bestrijden dat geen gewasbeschadiging optreedt en dat het onkruid met zo weinig mogelijk
middel kan worden bestreden.

Algemeen
273.

Incidenteel entomologisch onderzoek

35.3.08

A. Ester, H.C.H. Pijnenburg, A. Embrechts, J. Jeurissen
- Diagnostisch onderzoek aan Insektenplagen inakker- entuinbouwgewassen, waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
- Onderzoek bladluisbestrijding in ijssla door middel van een selectief bestrijdingsmiddel in
combinatie met eenalarmferomoon("Panic")wordt met een publikatieafgesloten.
- Praktijkonderzoek van geleide bestrijding van de melige koolluis en rupsen inwitte- en rode
koolwordt meteen publikatieafgesloten.
- Uienvliegbestrijding inpreidoor middelvan gecoat zaad met enkele insekticiden endoseringen. Proef teNB.
- Onderzoek naarde bestrijdingvandeaspergevlieg inaspergedoor middelvansteriele insektentechniek. Onderzoek wordt uitgevoerd in MVenPAGV.
- Bestrijding mineervlieg (Liriomyzahuidobrensis) inenkele bladgewassen (tuinbouw). Viagewasbehandeling en zaadcoating metverschillende insecticiden in enkele doseringen wordt
het bestrijdingseffect, defytotoxiciteit (zaadcoating) en het residuvan de gebruikte middelen
in het gewas onderzocht. Tevens worden de perspectieven van het insektengaas als afdekmateriaalonderzocht. Deproevenworden inderegioZWuitgevoerdeninsamenwerking met
de Proefstations Naaldwijk en Aalsmeer.
274. Onderzoek naardetoepasbaarheidvanfungiciden indekleine
groentegewassen

34.3.04

Ft. Meier
- Dooronderzoek wordt getracht omvoorde meest schadelijke schimmelziektes eengelegaliseerdetoepassing van reeds, inandere gewassentoegelaten fungiciden,teverkrijgen.
- Aantasting van snijselderij door Rhizoctonia en Sclerotinia.
- Bestrijding bladvlekkenziekte in vingerhoedskruid.
275.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

34.3.03

R. Meier
- Diagnostisch onderzoek aanschimmelziekteninakker-entuinbouwgewassen,waaruitoriënterendgewasbeschermingsonderzoek kanvoortvloeien.
- Ontwikkeling van eentoets voor hetaantonenvanknolvoetinfectie inpotgrond.
276. Onderzoek naardetoepassingsmogelijkheden vanherbiciden inkleine
groentegewassen

36.3.07

J. Jonkers
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Regelmatig worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Om deze gewassen te kunnen telen
is ook hier een goede onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek is vooral gericht op de
toepassing van middelen die in grotere gewassen reeds zijn toegelaten. Het onderzoek in
1990 wordt uitgevoerd in knolvenkel (Zwaagdijk, Klazienaveen) en rabarber (Meterik).
277. Vervangende gewassen nauitwintering

EH

H.W.G. Floot
Door het gebruik van bodemherbiciden kan bij uitwintering bij in te zaaien vervangende gewassen soms schade optreden. Hoewel hierover alveel informatie bestaat zijn ertoch enkele
leemtes in de huidige advisering. Op Ebelsheerd wordt daartoe in een proef de tolerantie
van enkele gewassen voor een aantal bodemherbiciden nagegaan.
278. Zaai-enplantbedbereidingvóórdewinter

12.1.01

J.Alblas,G.vanKruistum, J.A. Schoneveld
Kieming, opkomst en begingroei zijn goed als in goed bezakte grond wordt gezaaid. Gestart
is met het maken van ruggen in de herfst om witlof en winterpeen op te zaaien. Er worden
veel bodemkundige waarnemingen gedaan (samenwerking metde Vakgroep Grondbewerking
van de LU en ROC Westmaas).
279.

Derelatietussenwieldruk, bodemdichtheid enplantengroei

17.1.04

J.Alblas,LM. Lumkes, S.R.M. Janssens
De toename van de grootte en het gewicht van werktuigen en transportmiddelen heeft geleid
tot eenachteruitgang van debodemstructuur. Indit project wordt (met IMAG, StaringCentrum,
IBen LU) nagegaan ofdeachteruitgang istevoorkomen dooraanpassingen vandewieluitrustingen. In 1990 wordt gewerkt aan een economische analyse en de verslaglegging.
280.

Invloedvanhet losmakenvandeondergrondvanzavel-en
kleiplaatgronden opvochtvoorziening,bewortelingenproduktievan
landbouwgewassen

21.1.51WS/RH

J.Alblas,H.P.Versluis, J.G.N. Wander
In 1990 worden de meerjarige proefvelden te Bruinisse en Colijnsplaat (vergelijking spitten
en ploegen) intensief gevolgd. De proef in Bruinisse wordt na de oogst afgesloten. Het onderzoek geschiedt in samenwerking met het Staring Centrum.
281.

Invloedvan het losmakenvandeondergrondin hetwestenvandeNOP
opdewaterhuishouding,debeworteling endeproduktievan
landbouwgewassen

A.H.J. Flops
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21.1.52WG

In samenwerking met het PAGV, Staring Centrum en IMAG is in het najaar van 1984 een
proef aangelegd waarin wordt nagegaan:
- het effect van losmaken/breken vandeondergrond (4objecten);
- het effect vantussendrainage opdeontwatering (4en 8mdrainafstand);
- de groei en opbrengstvorming vandegewassen.
Na de gewassen suikerbieten, tulpen, uien, aardappelen en witlof in 1985 t/m 1989 zullen
er in 1990 suikerbieten op dit perceel verbouwd worden. In dit gewas zullen naast het groeiverloop, de beworteling en de grondwaterstanden worden gevolgd.

282. Verbetering doorlatendheidvaneenlichtezavelgronddooreen
dieperegrondbewerking

nieuw21.1.54WG

A.H.J. Rops
De doorlatendheid van de lichte zavelgrond in het westen van de Noordoostpolder is beperkt
als gevolg van de storende lagen tot beneden de drains. Een eerder uitgevoerd onderzoek
met grondbewerkingen tot 70 cm diepte geeft de indruk dat de vochtafvoer isverbeterd maar
deze moet nog als onvoldoende worden beoordeeld. Na advies van het Staring Centrum zal
een onderzoek worden uitgevoerd met het mengen van de ondergrond. Hierbij zal worden
nagegaan of de water toe- en afvoer zal worden verbeterd en welke invloed deze bewerking
heeft op de teelt van de gewassen.
283.

Drempelwaarden bewerkbaarheid

KL7WG

A.H.J.Ropsi.s.m. Staring Centrum
Meegewerkt wordt aan een SC-onderzoek over de drukhoogte van het bodemvocht (drempelwaarde), waarbij verschillende gronden bij een bepaalde ontwateringssituatie bewerkbaar
zijn. Door het ROC wordt in het voorjaar op enkele percelen regelmatig beoordeeld of een
zaaibedbereiding zou kunnen worden uitgevoerd.
284.

pH-trappenproef oplössgrond bijverschillende kalitoestanden vande
grond

25.2.53WR

P.M.T.M. Geelen
De laatstejaren is in het lössgebied algemeen de kalktoestand van de bodem sterkverhoogd.
Het kali-advies is hierbij maar beperkt aangepast.
- Indeze proef wordt nagegaan, welke kalitoestand gewenst is,voor een optimale opbrengst
oplössgrond, bijeenverhoogdepH.
- Nagegaan wordt bovendien, of de hoeveelheid kali, die nodig is om het kaligehalte te doen
stijgen, overeenkomt metde advieshoeveelheid.
285.

InvloedvandepHopdegroeienkwaliteitvangewassen

VP,KP

P.M.T.M. Geelen, K.H. Wijnholds
Door het 1RS zijn in 1982eenvijftal pH-trappenproeven aangelegd opdalgrond enzandgrond.
Vooral gericht opde optimale pHvoorsuikerbieten in bouwplanverband. Inde niet bietenjaren
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wordt het effect bij andere in de regio gebruikelijke gewassen gevolgd. In 1990 zijn dat de
gewassen suikerbieten (2x), aardappelen (2x) en tarwe.
286. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opkalkrijkezeeklei inhet
zuidwesten

25.2.51RH

J.G.N. Wander
In drie meerjarige proeven wordt in samenwerking met het IB onderzocht in hoeverre het in
1984 ingevoerde nieuwe fosfaatbemestingsadvies ook voor de kalkrijke zeekleigronden geldt.
In 1990 worden de resultaten in samenwerking met het IB verslagen.
287. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

KL

A.H.J. Rops
Op het fosfaattrappenproefveld op De Kandelaar dat in 1971 in samenwerking met het IB is
aangelegd, zal in overleg met het PAGV een gewas getoetst worden om het effect van de
P-niveaus na te gaan op de opbrengst en kwaliteit. Het proefgewas in 1990 is graszaad.
288. Kalihoeveelheden-enkalitoestandenproeven opkalifixerende grond

25.2.50WS

H.P. Versluis
In het estuariumgebied lijkt het moeilijk de kalitoestand van de grond te verhogen tot een
peil dat gezien de opbrengsten optimaal is.Opvier kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven wordt in samenwerking met het IB nagegaan in hoeverre de nieuwe adviesbasis voor
kalibemesting opde betreffende gronden toepasbaar is. Drie proeven zijn in 1989afgesloten.
Eén proef wordt nog korte tijd vervolgd.

LEI-Detachement
289.

ProefstationvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond (347)

09.0.50

P.M.Biesheuvel, J.G.Groenwold, R.H. Lalkens
Onder dit project vallen alle werkzaamheden van LEI-gedetacheerden bij het PAGV op het
gebied van de akkerbouw en de akkerbouwmatige groenteteelt, voorzover deze een gevolg
zijn van de detachering, met uitzondering van werkzaamheden waarvoor een afzonderlijk project is gemaakt en van werkzaamheden voor externe commissies.
Onderditprojectvaltookdeeconomische evaluatievanhetbedrijfssystemenonderzoek.Hierbij
worden verschillende bedrijfssystemen, zoals het gangbare, geïntegreerde en biologisch dynamische bedrijfssysteem ieder jaar met elkaar vergeleken. Behalve de jaarlijkse verwerking
van al deze gegevens zal tevens worden gewerkt aan een evaluatie van 10 jaar OBS te
Nagele.
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290.

Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven (334)

03.8.51

J.G.Groenwold, R.H. Lalkens
Nog nader zal worden bezien op welke manier het ontwikkelde liquiditeitsbewakingssysteem
in de praktijk zal worden gebracht.
291.

Veranderingen indeVeenkoloniale akkerbouw (348)

02.8.56

P.M.Biesheuvel, J.G. Groenwold
Met deze studie wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de dynamische aspecten van alternatieve bedrijfsopzetten in het fabrieksaardappel-telend gebied. De basis hiervoor vormt
een onderzoek met behulp van lineaire programmeringsmodellen naar de toekomstige ontwikkeling van het betreffende gebied. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
afdeling Bedrijfssynthese van het PAGV.
De resultaten van het onderzoek zullen begin 1990worden gepubliceerd,waarmee het project
wordt afgesloten.
292. Ontwikkeling representatief bedrijfsmodelakkerbouw (349)

03.8.57

P.M.Biesheuvel, J.G.Groenwold, R.H. Lalkens
De akkerbouwer is genoodzaakt zijn bedrijfsvoering voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals de sterke prijsdaling van granen en andere produkten, beperkingen om het milieu in stand te houden, etc.
Daarnaast is het interessant om te weten hoe op bedrijfsniveau op bepaalde maatregelen
zal worden gereageerd en wat de consequenties van deze maatregelen zijn.
Omsnel opdeze actuele ontwikkelingen envragen inte kunnen spelen,zal in samenwerking
met het PAGV een representatief bedrijfsmodel ontwikkeld worden voor de akkerbouwgebieden. Dit onderzoek wordt expliciet afgegrensd tot het onderzoeksveld.
293. Economische perspectievenvangeïntegreerde plantaardige produktie

(350)

01.8.50

P.M.Biesheuvel, J.G. Groenwold
De ontwikkeling in het onderzoek met betrekking tot geïntegreerde bedrijfssystemen in de
akkerbouw is op een punt gekomen dat introduktie op bredere schaal aan de orde komt.
Deze introduktie vindt plaats op 25 tot 40 studiebedrijven verspreidt over alle belangrijke akkerbouwgebieden.Teneinde inzichttekrijgenindebedrijfsuitkomstenvandezebedrijvenwordt
door het LEI gedurende vier jaar een bedrijfseconomische boekhouding bijgehouden.
Opbasisvandeze bedrijfsuitkomsten zal vervolgens een bedrijfseconomische analyse plaatsvinden, waarbij ook technische kengetallen zullen worden betrokken die door anderen in het
kadervandit onderzoek zijnverzameld.Voortszaljaarlijks eenbedrijfsvergelijkend onderzoek
worden uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze bedrijven worden vergeleken met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven.
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294.

Perspectief-onderzoek ecologische enbiologisch-dynamische land-en
tuinbouwprodukten (4523)

03.4.54

J.G. Groenwold
In het kader van een marktonderzoek wordt meegewerkt aan een enquête onder ecologische
en biologisch-dynamische bedrijven. Het marktonderzoek heeft als doel de produktie, verwerking en afzet van ecologische en biologisch-dynamische produkten in kaart te brengen. Het
LEI-detachement zal zich vooral met de produktie bezighouden.
295.

Bodemgezondheidopakkerbouwbedrijven:aardappelmoeheid (352)

03.4.53

P.M.Biesheuvel, L.B.vanderGiessen, J.G. Groenwold
Intensieve bouwplannen hebben geleidtot steeds grotere bodemgezondheidsproblemen. Middels een integrale aanpak van deze problematiek zal in dit project een begeleidingssysteem
voor de ondernemer worden ontwikkeld dat hem in staat stelt het verloop van de bodemgezondheid te volgen en te sturen. Belangrijk daarbij is dat afstemming plaatsvindt met de in
ontwikkeling zijnde teeltbegeleidingssystemen. Daarna zal worden getracht een instrument
te ontwikkelen waarmee de gevolgen op regionaal en nationaal niveau kunnen worden geanalyseerd. Inverband metdeomvangvandeproblematiek zal hetonderzoek indelenworden
uitgevoerd. In dit project zal de aardappelmoeheid centraal staan.
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OVERZICHT VAN PROJECTENPER
GEWASGROEP / DISCIPLINE
Akkerbouwgewassen
Aardappelen
Volg- Titel
nr.
12 Toepassing van groeiregulerende stoffen bij pootaardappelen
209 Opstellen van modellen voor computerprogramma's voor diverse
aspekten van de aardappelteelt
14 Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspekten bij de aardappelteelt
107 Rhizoctoniabestrijding in de fabrieksaardappelteelt
11 Beïnvloeding van knoltal en sortering van aardappelen
15 Beregening van pootaardappelen en het optreden van Phoma exigua
var. foveata en bacterieziekten
1 Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe
AM-resistente consumptie-aardappelrassen
16 Invloed wijze van bewaring en voorbehandeling van pootaardappelen
op de bezetting met Phoma exigua var. foveata van de knol
18 Optimalisering van de teelt bij de vermeerdering van pootaardappelen
uit miniknollen
212 Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te
voorkomen
213 Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding van
aardappelen
19 Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het
bacterieziekteprobleem bij pootaardappelen
210 Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen
2 Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te
voorspellen
3 Invloed van voorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van
consumptieaardappelen
214 Chemische bestrijding van Phytophthora in consumptieaardappelen
110 Ontwikkeling van een geautomatiseerd begeleidingssysteem in het
kader van de bodemgezondheid
189 Invloed van gebruik van dierlijke mest op de opbrengst en kwaliteit
van aardappelen
93 Voorvruchteffect van vlinderbloemigen voor aardappelen
169 Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
105 Beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
170 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen

proj.nr.
54.4.11
54.4.18
54.3.23
54.3.24
54.4.25
54.3.26
54.7.27
54.3.28
54.4.29
54.3.30
54.3.31
54.3.32
54.4.33
54.7.34
nw 54.2.35
nw 54.3.36
nw 03.4.10
26.2.09
28.4.57
32.4.03
33.3.10
34.3.02
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180 Vermeerdering herbicidengebruik
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
17 Bestrijding van gangreen (Phoma exigua var. foveata) met gronden pootgoedbehandelingen bij de teelt van pootaardappelen
9 Invloed van teeltvervroegingsmaatregelen op de opbrengst en de
kwaliteit van fabrieksaardappelen
10 Onderzoek naar bewaarbaarheid van fabrieksaardappelrassen
168 Mogelijkheden voor aanaarden van pootaardappelen op zand- en
dalgrond
7 Optimale N-gift op consumptieaardappelen op sterk mineraliserende
gronden
216 Stikstofdeling bij pootaardappelen
13 Invloed voorbehandeling van grote maat pootgoed op de opbrengst
en sortering van pootaardappelen
108 Rhizoctoniabestrijding in consumptieaardappelen d.m.v.
knolbehandeling
215 Onderbladbespuiting in aardappelen
4 Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptieaardappelen
door aanleg van spuitbanen
5 Effect van "Vario-tarra" op de stortbak op de kwaliteit van aardappelen
6 Aardappelteelt voor industriële verwerking op de zuidelijke
zandgronden
8 Verbetering van de kwaliteit van consumptieaardappelen op lössgrond
112 Onderzoekprojecten H.L Hilbrands laboratorium voor bodemziekten

nw 36.3.11
nw 36.3.12
54.3.64, KW
55.4.55 KP/KB
KP
KB
nw KL
54.3.69 WG
54.4.72 WG/KW
BEM
KL,BEM,KW,VP
54.7.73 RH
nw RH
VP
WR

Suikerbieten
20 Onderzoek naar mogelijkheden van teeltvervroeging bij suikerbieten
56.4.14
21 Onderzoek naar tarravermindering via een gewijzigde bietvorm
56.6.19
181 Perspectief van de LDS-methode bij de onkruidbestrijding in
suikerbieten
56.3.20
187 Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de
stikstofbenutting bij de suikerbietenteelt
56.2.21
159 Voorstudie geïntegreerde teelt van suikerbieten
nw 56.0.22
164 Zaaitechniek en onkruidbestrijding bij suikerbieten op erosiegevoelige
gronden
nw 56.8.23
201 Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
suikerbieten
03.8.03
183 Invloed gebruik dierlijke mest op de opbrengst en kwaliteit van
suikerbieten
26.2.09
104 Bestudering van factoren die de symptoomexpressie en ontwikkeling
van Rhizomanie in het veld beïnvloeden
34.3.11
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
36.3.12
220 Breken van een korst na verslemping bij de opkomst
van suikerbieten
56.4.62 KW/BEM
211 Toetsing adviesmodule onkruidbestrijding in suikerbieten
KW
189 Stikstofrijenbemesting bij suikerbieten
nw KW,KL,BEM,RH
96

221 Bestrijding van aardappelstengelboorder in suikerbieten
109 Grondontsmetting tegen bietecysteaaltjes op zware zavel
219 Methoden van voorbewerking ploegsneden en zaaibedbereiding op
opkomst en opbrengst bij suikerbieten
162 Optimalisatie van geïntegreerde teeltwijze van akkerbouwgewassen
in zw-kleigebied
163 Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-Limburg
188 Onderzoek naar het tijdstip van de stikstofbemesting
voor suikerbieten
217 Zaaibedbereiding op leemhoudende zand- en zavel-gronden
218 Zaaibedbereiding voor suikerbieten op lössgrond
126 Perspectieven van mengteelt van populieren met
akkerbouwgewassen en gras

KP
16.3.52, WS
WS
nw 39.8.50 RH
15.1.50, WR
56.2.64, WR/VP
56.1.61 WR
WR
97.4.01

Granen
22
160
114
200
183
169
158
161
24
97
222
223
226
277
225
227
167
23
25
224
26
113

Teelt van bakwaardige wintertarwe
41.7.11
Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensivering van de teelt
41.4.12
Perspectieven van agrorefinery
41.8.13
Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
granen
03.8.02
Invloed gebruik dierlijke mest op opbrengst en kwaliteit van granen
26.2.09
Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
32.4.03
Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
36.3.12
Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied 41.4.56 KW/EH
Invloed van zwavel op de bakkwaliteit van wintertarwe
EH
Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
EH
Bestrijding van blad- en aarziekte in wintertarwe
EH
Zaaizaadontsmetting en opkomst bij wintertarwe
EH
Chemische bestrijding van duist in wintertarwe
nw EH
Vervangende gewassen na uitwintering
EH
Rasgevoeligheid voor bodemherbiciden bij granen
KW
Chemische bestrijding overblijvende wortelonkruiden
WS
Mogelijkheden voor de teelt van groenbemesters onder bladrijke
wintertarwe
nw WS/BEM
Teelt van tarwe voor zetmeel-en glutenproduktie
41.7.55 RH
Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst
42.7.05
Bestrijding van gerstvergelingsvirus
RH/WS
Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver
44.7.50
Teeltonderzoek bij rogge en triticale
45.4.01

Peulvruchten
228 Bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten
115 Vergelijkend onderzoek naar het opbrengstvermogen en de
opbrengstvariabiliteit bij erwten en veldbonen
27 Optimalisering van de zaaizaadproductie bij erwten

87.3.09
87.8.11
87.7.12
97

229 Invloed van fosfaatrijenbemesting op de opbrengst van veldbonen
93 Voorvruchteffect vlinderbloemigen voor aardappelen
96 Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal
akkerbouwmatige teelten
172 Bladrandkeverbestrijding in peulvruchten
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
180 Vermindering herbicidegebruik
235 Geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor graszaad
230 Onderzoek naar de invloed van het plantgetal op de opbrengst
van veldbonenrassen
231 Ziektebestrijding bij veldbonen
232 Onkruidbestrijding in erwten en veldbonen

88.2.07
28.4.57
28.4.09
35.3.09
nw 36.3.12
nw 36.3.11
46.4.07
88.4.50 WR/VP
KP/RH
KP/KUBEM

Handelsgewassen
32 Toepassing en de effecten van groeiregulatoren bij graszaadgewassen
33 Invloed van de gewasstructuur op de productie van bloeihalmen en
zaad bij graszaadgewassen
235 Geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en
roodzwenk
234 Fosfaatbemesting graszaadgewassen
116 Graszaadteelt op lichte gronden
233 Inventarisatie van ziekten in graszaadgewassen
236 Onkruidbestrijding in de graszaadteelt
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
28 Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van koolzaad
29 Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van vezelvlas
119 Optimalisering van de teelt van hennep als grondstof voor de
papierindustrie
96 Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal
akkerbouwmatige teelten
129 Mogelijkheden voor de vlasteelt in de veenkoloniën
237 Onkruidbestrijding in vlas
117 Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit bij karwij
118 Onderzoek naar beperking van het optreden van en de schade door
vroege verbruiningsziekte in karwij
120 Oriëntatie "nieuwe" gewassen
121 Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor
de industrie
125 Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
en nieuwe akkerbouwgewassen
122 Verbetering van de opkomstzekerheid en de begin-groei bij de
kruidenteelt
30 Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden
123 Teeltperspectief van nieuwe kruidgewassen
124 Teelt- en oogstoptimalisatie bij wortelkruiden
130 Gebruikswaardeonderzoek hazelaars
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46.4.02
46.4.03
46.4.07
46.2.08
46.4.09
46.3.10
nw 36.3.14
nw 36.3.12
50.4.03
51.6.02
nw 51.7.03
28.4.09
nw KP
RH/BEM
52.4.03
nw 52.3.11
52.0.04
nw 52.0.09
36.3.10
52.4.05
52.8.06
52.0.07
52.6.08
KP

Voedergewassen
190 Effect van aanvullende stikstofbemesting in combinatie met
rijenfrezen bij maïs
238 Optimale plantgetal van snijmaïsrastypen
101 Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs
34 Opbrengst- en kwaliteitsverioop van nieuwe rastypen snijmaïs tijdens
de rijpingsfase
191 Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van
wintergewassen bij continuteelt van snijmaïs
192 Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs
194 Invloed van een beperkte bemesting op de opbrengst en kwaliteit
van snijmaïs en op de verliezen naar het milieu
193 Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot
gewasgroei en meststofbenutting
126 Perspectieven van mengteelt van populieren met
akkerbouwgewassen en gras
127 Invloed van plantgetal en oogstwijze op de opbrengst van Corn Cob
Mix
128 Teeltoptimalisatie bij luzerne
111 Effect van beworteling op het instandhouden van de structuur van de
ondergrond
96 Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal
akkerbouwmatige teelten
158 Ontwikkeling van geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
180 Vermindering herbicidegebruik
195 Inzaai van gras onder snijmaïs
239 Onkruidbestrijding in maïs
163 Bestrijding watererosie in de akkerbouw in Z.Limburg

96.2.19
96.0.21
96.4.22
96.6.23
96.2.24
96.2.25
nw 96.2.26
nw 96.2.27
97.4.01
98.0.01
98.4.02
21.4.02
28.4.09
nw 36.3.12
nw 36.3.11
96.4.50 RH/VP
VP,WR,HN,VI,CR
15.1.50 WR

Vollegrondsgroenten
Blad-, stengel- en vruchtgroenten
Andijvie
140 Bestrijding van "rand" bij diverse kleine gewassen
171 De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
240 Afdekken van andijvie ter verkrijging van een geel hart

76.4.04
36.3.06
ZW

99

Asperge
34
102
132
133
171
241
242
273

Gebruikswaardeonderzoek nieuwe aspergehybriden
Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge
Forceren van asperge
Perspectieven van de teelt van groene asperges
De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
Teeltoptimalisatie van asperge
Verbetering van de gewasbescherming in asperge
Incidenteel entomologisch onderzoek

MV
32.4.07
69.4.02
69.4.03
36.3.06
69.4.53 MV
69.3.54 MV
35.3.08

Augurk
35 Gebruikswaardeonderzoek bij augurk
83 Bemesting van vollegrondsgroenten
243 Bestrijding valse meeldauw in augurk

93.9.05
25.2.07
NB/MV

Bladselderij
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
274 Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine
groentegewassen

76.4.03
34.3.04

Courgette
136 Verlating bij courgette

zw

Groenselderij
142 Lange bewaring van groenselderij

ZW/NB

Peterselie
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

Prei
36
37
38
39
100

Gebruikswaardeonderzoek bij prei
Bewaring winterprei
Invloed van stikstofbemesting op bladvlekkenziekte bij prei
Bestrijding bladvlekkenziekten in prei

66.9.03
66.7.05
66.3.06
34.3.13

83 Bemesting van vollegrondsgroenten
171 De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
273 Incidenteel entomologisch onderzoek

25.2.07
36.3.06
35.3.08

Rabarber
40 Gebruikswaardeonderzoek bij rabarber
143 Vermeerderingsmethode van rabarber
276 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in
kleine groentegewassen

CRZ
MV
36.3.07

Radicchio rosso
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
140 Bestrijding van "rand" bij diverse kleine gewassen

76.4.03
76.4.04

Roodlof
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

Sla (kropsla, rode sla, ijssla)
41
42
43
44
83
97
139
140
17
178
244
273

Bestrijding bolrot en rand in sla (ijssla)
Bestrijding van valse meeldauw (Bremia Lactucae) in kropsla en ijssla
Gebruikswaardeonderzoek bij kropsla
Gebruikswaardeonderzoek sla (ijssla-) Saladin-selecties
Bemesting van vollegrondsgroenten
Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve
vollegrondsgroenteteelt
Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
Bestrijding van "rand" bij diverse kleine gewassen
Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding
Aanpassing teelttechniek van bladgewassen om de ziektedruk te
verlagen
Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)
Incidenteel entomologisch onderzoek

nw ZW/KW
34.3.08
72.9.03
ZW
25.2.07
28.4.12
76.4.03
76.4.04
nw, 535.3.10
nw NB/ZW
ZW
35.3.08

Spinazie
45 Oorzaken en bestrijding van het "wit" in spinazie
245 Pythiumbestrijding bij spinazie

70.2.02
NB/ZW

101

Suikermaïs
141 Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen met name
suikermaïs

94.4.01

Witlof
46 Gebruikswaardeonderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond
47 Optimalisatie proeftechniek bij witlof
48 Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit
van witlof beïnvloeden
49 Onderzoek gericht op het voorkomen en het bestrijden van natrot in
witlof
50 Onderzoek gericht op het voorkomen van lage temperatuurbederf bij
witlof
51 Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op
het veld te voorkomen
169 Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
171 Optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
199 Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in
afvalwater bij hydrocultuur van witlof
278 Zaai- en plantbedbereiding vóór de winter
246 Verbetering van de opkomst bij witlof door ruggenfrezen in het najaar
en teelt op ruggen van 50 cm
247 Verbetering van de veldopkomst bij witlof
248 Teeltmethoden voor de extra- vroege trek van witlof
249 Onderzoek naar groeistofschade bij witlof
250 Verbetering van de trekrijpheid van fijne witlofwortels in de vroege trek
251 Invloed van sorteren van de wortels op de lofopbrengst en de
kwaliteit van witlof
252 Bestrijding van Phytophthora spp. bij de trek van witlof op water
253 Bestrijding van Erwinia-bacteriën bij de trek van witlof op water

73.9.04
73.9.14
73.2.13
73.3.15
73.2.16
34.3.06
32.4.03
36.3.06
73.3.17
12.1.01
WS
73.4.09
73.4.11
73.4.12
nieuw NH
WS/NH
nw 73.3.18
nw 73.3.19

Koolgewassen
Algemeen
59
171
173
197
205

Bladvlekkenziekten in kool
Optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
Optimalisatie van de koolvliegbestrijding
Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen
Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem
voor koolgewassen
275 Incidenteel planteziektekundig onderzoek
102

34.3.12
36.3.06
35.3.06
77.2.06
nw 03.8.11
34.3.03

Broccoli
53 Gebruikswaardeonderzoek broccoli
183 Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke
mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroetenteelt
258 Optimalisatie van de teelt van broccoli
260 Bestrijding knolvoet in koolgewassen

78.9.05
KW
NH/KP
NB

Bloemkool
52 Gebruikswaardeonderzoek bij bloemkool
97 Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve
vollegrondsgroenteteelt
134 Onderzoek naar de mogelijkheden van verlenging van het
aanvoerseizoen van bloemkool door bewaring
254 Onkruidbestrijding met kalkstikstof in bloemkool
255 Regulering van de groeiduur bij bloemkool in relatie tot de
oogstplanning
256 Verbetering overwinteringsmogelijkheid van de teelt van
winterbloemkool
257 Invloed grondbewerking op de teelt van bloemkool

78.9.01
28.4.12
78.6.11
MV
78.4.06
nw NH/ZH
nw NH

Chinese kool
137
138
175
178

Stikstof en kalibemesting bij Chinese kool
Onderzoek naar optimale bewaring van Chinese kool
Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding
Aanpassing teelttechniek van bladgewassen om de ziektedruk te
verlagen

MV
80.4.06
nw 35.3.10
nw NB/ZW

Rode kool
54 Gebruikswaardeonderzoek rode kool

81.9.01

Spitskool
55 Gebruikswaardeonderzoek bij spitskool voor de herfst en bewaarteelt
259 Invloed teeltmethode op de opbrengst en de bewaring van spitskool

77.9.01
NH

Spruitkool
56 Gebruikswaardeonderzoek bij spruitkool

83.9.01
103

57 Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en
kwaliteit bij diverse spruitkoolgewassen
179 Verbetering toedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen
261 CA-bewaring van spruitkool
262 Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode
263 Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkooL

83.2.51 WS
38.3.01
WG
WS
83.4.06

Witte kool
58 Gebruikswaardeonderzoek witte kool voor de verse markt
264 Optimalisatie van teelt, gewasbescherming en bewaring van witte kool
265 Bestudering van de groei en ontwikkeling van witte kool

84.9.01
NH
84.4.11

Bol-, wortel- en knolgewassen
Knolvenkel
83 Bemesting van vollegrondsgroenten
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
276 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in
kleine groentegewassen

25.2.07
76.4.03
36.3.07

Knolselderij
60 Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van
kluitplanten bij knolselderij
61 Bestudering van de schietgevoeligheid van knolselderij
62 Bewaarbaarheid knolselderij

nw 62.4.06
62.4.05
WS

Kroot
63 Gebruikswaardeonderzoek bij kroot
64 Zwart in kroten
90 Testen van een geventileerde kuil (IBVL) voor het lang bewaren van
kroten
266 Bestudering van groei-, sortering- en kwaliteitsverloop bij kroot

57.9.01
57.3.04
57.6.03
57.4.02

Peen
65 Gebruikswaardeonderzoek bij peen
66 Vergelijken van de kwaliteit van fijne peen bij bewaring op het veld
of in de natte koeling
67 Invloed van zaaitijd, zaadhoeveelheden en-verdeling op opbrengst,
sortering- en kwaliteitsverloop bij peen
104

58.9.01
58.6.06
58.4.04

68
103
135
174
278
267

Invloed van het vochtregime op het optreden van schurft in peen
Bestudering van het verschijnsel cavity spot bij peen
Zeer voege zaai van bospeen
Optimalisatie van de wortelvliegbestrijding
Zaai- en plantbedbereiding vóór de winter
Bepaling en verbetering van de veldopkomst van peen

58.3.07
32.3.06
MV/NB
35.3.07
12.1.01
58.4.05

Rettich
139 Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
144 Plantafstanden bij de beddenteelt van rettich
175 Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

76.4.03
MV
nw 35.3.10

Schorseneer
171 Optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
268 Bestudering van groei-, sorterings- en kwaliteitsverlies bij
schorseneren

36.3.06
59.4.01

Sjalot, Ui
69 Gebruikswaardeonderzoek bij ui en sjalot
70 Beïnvloeding van drogestofgehalte, bewaarbaarheid en
opbrengstniveau van uien door teeltmethoden
71 Tarrering en kwaliteitvaststelling van partijen uien, bij levering af land
en uit de bewaring
72 Onderzoek naar ventilatieregiems, ventilatiecapaciteiten en
automatische besturing van bewaaromstandigheden bij zaaiuien
73 Reductie dosering maleïne hydrazide (MH) bij zaaiuien
74 Onderzoek naar de mogelijkheden van voorspelling van koprot in uien
75 Kwaliteitsverbetering zaaiuien door teelt op ruggen
76 Stikstof- en kalibemesting bij zaaiuien op lichte zavelgronden
77 Verbetering van de kwaliteit van zaaiuien
177 Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekten in zaaiuien
269 Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien en het neveneffect hiervan op koprot
270 Verbetering van de bestrijding van thrips in uien
271 Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien
272 Onkruidbestrijding in uien

Snuif/NH
65.4.06
65.7.08
65.6.07
65.4.09
nw 65.3.13
KW
65.2.51 WG
65.4.53 BEM
nw 65.3.11
nw 65.3.10
nw 65.3.12
65.4.03
65.3.05
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Groen te oogsten peulvruchten
Doperwt
78 Gebruikswaardeonderzoek bij doperwt
79 Verbetering van de helderheid van de opgiet bij doperwt

87.9.02
nw 87.7.13

Stamslaboon
80
81
171
176

Gebruikswaardeonderzoek bij stamslabonen
Verbruining bij slaboon
De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van
Botrytis-aantasting bij stamslaboon
198 Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van
Rhizobium bacteriën bij stamslaboon

89.9.04
89.7.09
36.3.06
nw 89.8.11
nw 89.2.10

Groenten algemeen
82 Algemene oriëntatie omtrent de kwaliteit van vollegrondsgroenten,
speciaal ten aanzien van de kwaliteit in de na-oogstfase
83 Bemesting van vollegrondsgroenten
145 Invloed van folie op de vervroeging, opbrengst en kwaliteit van
groentegewassen
146 Produktverbreding in Noord-Holland
147 Produktverbreding in noordoost-Nederland
180 Vermindering herbicidegebruik

99.7.12
25.2.07
99.4.11
NH
nw KP
nw 36.3.11

Bodem
111 Effect van beworteling op het instandhouden van de structuur van de
ondergrond
131 Verruiming van de gewaskeuze op zware klei door het lichter maken
van de bouwvoor
157 Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid
163 Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-Limburg
164 Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbezetting
bij suikerbieten op erosiegevoelige gronden
217 Zaaibedbereiding op leemhoudende zand- en zavelgronden
218 Zaaibedbereiding voor suikerbieten op lössgrond
219 Methoden van voorbewerking ploegsneden en zaaibedbereiding
op opkomst en opbrengst bij suikerbieten
220 Breken van een korst na verslemping bij de opkomst van
suikerbieten
279 De relatie tussen wieldruk, bodemdichtheid en plantengroei
106

21.4.02
21.1.53 KL
10.1.03
15.1.50 WR
56.8.23
56.1.61 WR
WR
WS
56 4.62 KW/BEM
17.1.04

278 Zaai- en plantbedbereiding vóór de winter
246 Verbetering van de opkomst bij witlof door ruggenfrezen in het
najaar en teelt op ruggen van 50 cm
247 Verbetering van de veldopkomst bij witlof
280 Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en
kleiplaatgronden op vochtvoorziening, beworteling en produktie
van landbouwgewassen
281 Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de
NOP op de waterhuishouding, de beworteling en de produktie
van landbouwgewassen
282 Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een
diepere grondbewerking
283 Drempelwaarden bewerkbaarheid

12.1.01
WS
73.4.09
21.1.51 WS/RH
21.1.52 WG
nw 21 .1.54 WG
KL/WG

Mechanisatie

72
156
179
184
185
186
279
124

Effect van de "Vario-tarra" op de stortbak op de kwaliteit van
aardappelen
Onderzoek naar ventilatieregiems, ventilatiecapaciteiten en
automatische besturing van bewaaromstandigheden bij zaaiuien
Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie t.b.v. geïntegreerde
bedrijfsvoering
Verbetering toedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen
Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere
kleigronden, de effecten op bewerkbaarheid, berijdbaarheid en
structuur van de bodem
Onderzoek naar de ammoniak emissie en de landboukundige waarde
van toedienings- en inwerktechnieken van dierlijke organische
mest in de akkerbouw
Optimalisering van de toedieningstechniek van dierlijke mest in de
akkerbouw
Relatie tussen wieldruk, bodemdichtheid en plantengroei
Teelt- en oogstoptimalisatie bij wortelkruiden

nw RH
65.6.07
17.5.05
38.3.01
nw 27.2.02
nw 27.2.01
17.2.02
17.1.04
52.6.08

Bemesting
3 Invloed van voorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van
consumptie-aardappelen
7 Optimale N-gift voor consumptie-aardappelen op sterk
mineraliserende gronden
38 Invloed van stikstofbemesting op bladvlekkenziekte bij prei
57 Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en
kwaliteit bij diverse spruitkoolrassen
76 Stikstof- en kalibemesting bij zaaiuien op lichte zavelgronden
83 Bemesting van vollegrondsgroenten
137 Stikstof en kalibemesting bij Chinese kool
166 In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van
organische mest

nw 54.2.35
nw KL
66.3.06
83.2.51 WS
65.2.51 WG
25.2.07
MV
27.2.53 BEM
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183 Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke
26.2.09
mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroetenteelt
184 Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere
kleigronden, de effecten op bewerkbaarheid, berijdbaarheid en
nw 27.2.02
structuur van de bodem
185 Onderzoek naar de ammoniak emissie en de landboukundige waarde
van toedienings- en inwerktechnieken van dierlijke organische
nw 27.2.01
mest in de akkerbouw
186 Optimalisering van de toedieningstechniek van dierlijke mest in de
17.2.02
akkerbouw
187 Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de
56.2.21
stikstofbenutting bij de suikerbietenteelt
188 Onderzoek naar het tijdstip van de stikstofbemesting
56.2.64 WR/VP
voor suikerbieten
nw KW/KL/BEM/RH
189 Stikstofrijenbemesting bij suikerbieten
190 Effect van aanvullende stikstofbemesting in combinatie met
rijenfrezen bij maïs
191 Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van
96.2.24
wintergewassen bij continuteelt van snijmaïs
96.2.25
192 Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs
193 Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot
gewasgroei en meststofbenutting
194 Invloed van een beperkte bemesting op de opbrengst en
nw 96.2.26
kwaliteit van snijmaïs en op de verliezen naar het milieu
96.4.50 RH/VP
195 Inzaai van gras onder snijmaïs
25.2.52 BEM
196 Kalihoeveelhedenproefvelden
77.2.06
197 Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen
198 Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van
nw 89.2.10
Rhizobium bacteriën bij stamslaboon
199 Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in
73.3.17
afvalwater bij hydrocultuur van witlof
54.2.69 WG
216 Stikstofdeling bij pootaardappelen
88.2.07
229 Invloed van fosfaatrijenbemesting op de opbrengst van veldbonen
46.2.08
234 Fosfaatbemesting graszaadgewassen
284 pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van
25.2.53 WR
de grond
VP/KP
285 Invloed van de pH op de groei en kwaliteit van gewassen
286 Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden op kalkrijke zeeklei
25.2.51 RH
in het zuidwesten
287 Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden op zware klei
KL
288 Kalihoeveelheden- en kalitoestanden op kalifixerende grond
25.2.50 WS

Gewasbescherming
14 Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt
15 Beregening van pootaardappelen en het optreden van Phoma exigua
var. foveata en bacterieziekten
16 Invloed van bewaring en voorbehandeling van pootaardappelen op de
bezetting met Phoma exigua var. foveata van de knol
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54.3.23
54.3.26

17 Bestrijding van gangreen (Phoma exigua var. foveata) met grond- en
pootgoedbehandelingen bij de teelt van pootaardappelen
54.3.64
19 Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het
bacterieziektenprobleem bij pootaardappelen
54.3.32
38 Invloed van stikstofbemesting op bladvlekkenziekte bij prei
66.3.06
39 Bestrijding bladvlekkenziekte in prei
34.3.13
41 Bestrijding bolrot en rad in sla (ijssla)
nw WS/KW
42 Bestrijding van valse meeldauw (Bremia lactucae) in kropsla en ijssla
34.3.08
49 Onderzoek gericht op het voorkomen en het bestrijden van natrot in
witlof
73.3.15
51 Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op
het veld te voorkomen
34.3.06
59 Bladvlekkenziekte in kool
34.3.12
64 Zwart in kroten
57.3.04
68 Invloed van het vochtregime op het optreden van schurft in peen
58.3.07
74 Onderzoek naar de mogelijkheden van voorspelling van koprot in uien
nw 65.3.13
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
nw 36.3.12
169 Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
32.4.03
170 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen
34.3.02
171 Optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
36.3.06
172 Bladrandkeverbestrijding in peulvruchten
35.3.09
173 Optimalisatie van de koolvliegbestrijding
35.3.06
174 Optimalisatie van de wortelvliegbestrijding
35.3.07
175 Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding
35.3.10
176 Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van
Botrytis-aantasting bij stamslaboon
nw 89.8.11
177 Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekten in zaaiuien
nw 65.3.11
178 Aanpassing teelttechnisch van bladgewassen om de ziektedruk te
verlagen
nw NB/ZW
179 Verbetering toedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen
38.3.01
180 Vermindering herbicidegebruik
nw 36.3.11
181 Perspectief van de LDS-methode bij de onkruidbestrijding in
suikerbieten
56.3.20
182 Een risico-analyse voor de verspreiding van onkruiden en
planteziekten met dierlijke mest
26.3.10
212 Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te
voorkomen
54.3.30
213 Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding van
aardappelen
54.3.31
214 Chemische bestrijding van Phytophthora in consumptieaardappelen
nw 54.3.36
215 Onderbladbespuiting bij aardappelen
KL, BEM, KW, VP
221 Bestrijding van aardappelstengelboorder in suikerbieten
KP
222 Bestrijding van blad- en aarziekten in granen
EH
223 Zaaizaadontsmetting en opkomst bij wintertarwe
EH
224 Bestrijding gerstvergelingsvirus
RH/WS
225 Rasgevoeligheid voor bodemherbiciden bij granen
KW
226 Chemische bestrijding van duist in wintertarwe
nw EH
227 Chemische bestrijding overblijvende wortelonkruiden
WS
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228
231
232
233
235
236
237
239
259
260
261
262
266
269
270
271
277
281
286
287
118
125

Bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten
87.3.09
Ziektebestrijding bij veldbonen
KP/RH
Onkruidbestrijding in erwten en veldbonen
KP/KL/BEM
Inventarisatie van ziekten in graszaadgewassen
46.3.10
Geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en
roodzwenk
46.4.07
Onkruidbestrijding in de graszaadteelt
36.3.14
Onkruidbestrijding in vlas
RH/BEM
Onkruidbestrijding in maïs
VP/WR/HN/VL/CR
Invloed teeltmethode op de opbrengst en de bewaring van spitskool
NH
Bestrijding knolvoet in koolgewassen
NB
CA-bewaring van spruitkool
WG
Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode
WS
Bestudering van groei-, sortering- en kwaliteitsverloop bij kroot
57.4.02
Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien en het neveneffect hiervan op koprot
nw 65.3.10
Verbetering van de bestrijding van thrips in uien
nw 65.3.12
Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien
65.4.03
Vervangende gewassen na uitwintering
EH
Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de
NOP op de waterhuishouding, de beworteling en de produktie
van landbouwgewassen
21.1.52 WG
Fosfaattoestanden en -hoeveelheden op kalkrijke zeeklei in het
zuidwesten
25.2.51 RH
Fosfaattoestanden en -hoeveelheden op zware klei
KL
Onderzoek naar beperking van het optreden en de schade door
vroege verbruiningsziekte in karwij
nw 52.3.11
Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
en nieuwe akkerbouwgewassen
36.3.10

VruchtwisselingenBodempathogenen
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
110

Onderzoek naar onderlinge relaties van gewassen
28.4.01
Vruchtwisselingsonderzoek i.v.m. bouwplanvernauwing
28.4.50 WS/KW
Inpassing van vlinderbloemigen in een rotatie met aardappelen
28.4.57
Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid
door toepassing van braak
28.4.14
Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op
akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt
28.4.06
Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal
akkerbouwmatige teelten
28.4.09
Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
EH
Het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisseling) problemen
in de intensieve vollegrondsgroenteteelt
28.4.12
Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond
28.4.53 AGM
Effecten van intensieve bouwplannen op lichte zavelgronden
in de Noordoostpolder
28.4.56 WG
Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs
96.4.22
Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge
32.4.07
Bestudering van het verschijnsel cavity spot bij peen
32.3.06

104 Bestudering van factoren die de symptoomexpressie en ontwikkeling
van Rhizomanie in het veld beïnvloeden
105 De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
106 Bestrijding van wortelknobbelaaltje in bouwplannen met dicotyle
gewassen
107 Rhizoctonia-bestrijding in de fabrieksaardappelteelt
108 Rhizoctonia-bestrijding in consumptie-aardappelen door middel van
knoibehandeling
109 Grondontsmetting tegen bietecysteaaltjes op zware zavel
110 Ontwikkeling van een geautomatiseerd begeleidingssysteem in het
kader van de bodemgezondheid
111 Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van
de ondergrond
112 Onderzoek van het H.L. Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten
15 Beregening van pootaardappelen en het optreden van Phoma exigua
var. foveata en bacterieziekten
16 Invloed van bewaring en voorbehandeling van pootaardappelen op de
bezetting met Phoma exigua var. foveata van de knol
17. Bestrijding van gangreen (Phoma exigua var. foveata) met grond- en
pootgoedbehandelingen bij de teelt van pootaardappelen
19 Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het
bacterieziektenproblemen bij pootaardappelen
51 Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op
het veld te voorkomen
169 Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
170 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen

34.3.11
33.3.10
33.3.07
54.3.24
BEM
16.3.52 WS
nw 03.4.10
21.4.02
54.3.26
54.3.28
54.3.64 KW
54.3.32
34.3.06
32.4.03
34.3.02

Bedrijfssystemen
148 Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking
39.8.20
149 De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het
veenkoloniale bouwplan
39.8.09
150 De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het
zuidoostelijk zandgebied
39.8.22
151 Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw
nw. 39.8.23
152 Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Breda
nw. 39.8.24
153 Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Meterik
nw. 39.8.25
154 Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Westmaas
nw. 39.8.26
155 Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) Zwaagdijk
nw. 39.8.27
156 Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie t.b.v. geïntegreerde
bedrijfsvoering
17.5.05
157 Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid
10.1.03
158 Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
nw. 36.3.12
159 Voorstudie geïntegreerde teelt van suikerbieten
nw. 56.0.22
160 Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensivering
41.4.12
161 Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied 41.4.56 KW/EH
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162 Optimalisatie van geïntegreerde teeltwijzen van akkerbouwgewassen
in het zuid-westelijk kleigebied
163 Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-Limburg
164 Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbezetting bij
suikerbieten op erosiegevoelige gronden
165 Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met
op het veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het
volggewas op lössgrond
166 In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van
organische mest
167 Mogelijkheden voor de teelt van groenbemesters onder bladrijke
wintertarwe
168 Mogelijkheden voor aanaarden van pootaardappelen op zand- en
dalgrond
84 Economische perspektieven van geïntegreerde akkerbouw; een
synthese van 10 jaar OBS-resultaten
85 Onderzoek van de bedrijfsontwikkelingsmogeiijkheden in de
akkerbouw in verschillende regio's tegen de achtergrond van
lagere prijzen en strengere randvoorwaarden
86 Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
vollegrondsgroentebedrijven
88 Economische perspectieven van geïntegreerde
vollegrondsgroenteteelt
89 Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
in de vollegrondsgroenteteelt

nw. RH
15.1.50 WR
nw. 56.8.23
27.2.52 WR
27.2.53 BEM
nw. WS/BEM
KB
01.8.19
02.8.04
02.8.03
nw 01.8.21
nw. 03.8.13

Bedrijfssynthese
87 Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele
ontwikkelingen in de teelt en bewaring van vollegrondsgroenten
84 Economische perspektieven van geïntegreerde akkerbouw; een
synthesevan 10 jaar OBS-resultaten
88 Economische perspektieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
86 Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
vollegrondsgroentebedrijven
85 Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de
akkerbouw in verschillende regio's tegen de achtergrond van
lagere prijzen en strengere randvoorwaarden
114 Perspectieven van agrorefinery
89 Economische perspektieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
200 Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
granen
201 Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
suikerbieten
202 Ontwikkeling van een geautomatiseerd informatiesysteem
gewasbeschermingsmiddelen
203 Ontwikkeling van een model voor de optimalisatie van
bestrijdingsstrategieën
204 Onderzoek naar de managementvragen van de ondernemer
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01.8.18
01.8.19
nw 01.8.21
02.8.03
02.8.04
41.8.13
nw 03.8.13
03.8.02
03.8.03
03.3.04
03.3.08
03.0.09

110 Ontwikkeling van een geautomatiseerd begeleidingssysteem in het
kader van de bodemgezondheid
205 Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen
207 Vooronderzoek naar een methode om informatie als tekst optimaal
over te dragen in teeltbegeleidingssystemen
206 Het ontwikkelen van een informatiemodel "groei en ontwikkeling van
gewassen"
208 Onderzoek naar de mogelijkheden van viewdata bij teeltbegeleiding

03.4.10
nw 03.8.11
nw 03.0.12
nw 09.0.06
39.0.17

LEI-Detachement
289 Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt
in de Vollegrond (347)
290 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven (334)
291 Veranderingen in de Veenkoloniale akkerbouw (348)
292 Ontwikkeling representatief bedrijfsmodel akkerbouw (349)
293 Economische perspectieven van geïntegreerde plantaardige
produktie (350)
294 Perspectief-onderzoek ecologische en biologisch-dynamische
land- en tuinbouwprodukten (4523)
295 Bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven: aardappelmoeheid (352)

09.0.50
03.8.51
02.8.56
03.8.57
01.8.50
03.4.54
03.4.53
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van
algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft het vakterrein aan; het vierde en vijfde
cijfer (1 t/m 99) geven het volgnummer aan, dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.

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

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

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek

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

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

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

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

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overige gewassen

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

algemeen
raaigrassen
roodzwenk
veldbeemd
oliehoudende gewassen
vezelgewassen
overige gewassen

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

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

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

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

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

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

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

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

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

algemeen
snijmaïs
meng- en dubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99. Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

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

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

Enkelevoorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

118

Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven
Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven
Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de ondergrond
In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest
Forceren van asperge

Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven.
Verslagen
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen;
ing.Th. Huiskamp, september 1982
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al, januari 1983
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht)
en ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;
G.J. Bom, september 1983
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april
1984
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing. J. Alblas, april 1984
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme (Nederlands Kali Instituut), mei 1984
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir. A. J. Hellings, oktober 1984
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing. J. Alblas, november 1984
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J.
Schröder, maart 1985
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1 974 1984. Ir. J.J. Schröder, maart 1985
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 - 1980. Ir. J.J. Schröder, maart
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1985
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den
Brand, maart 1985
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts, april 1985
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de
Jong (PAGV), maart 1985
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser,
juni 1985
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42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, juli 1985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C. L.M. de Visser, augustus 1985
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M, de Visser, augustus 1985
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september
1985
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, september 1985
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand, december 1985
48. Verslag inventarisatie graanziekt en 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J.G.H.
Stassen, december 1985
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand,
juli 1986
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober
1986
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november
1986
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-Nederland. S. Vreeke , maart 1987
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria Media). Ir. W.G.M, van den Brand, september 1987
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987
71. Het Epipré-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep Epipré, december 1987
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C.
van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981
t/m 1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december
1988
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir.
H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
(PAGV)en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, juli 1989
91. Overzaaien van suiker bieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989
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92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs.
S. Cuperus, oktober 1989
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989 . . .
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, november 1989
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van den
Boon, januari 1990
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing P.M.T.M. Geelen, januari 1990 . . .
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Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; Ir. J.G. Lamers, februari 1981
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; Ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981
19. Jaarverslag 1981, mei 1982
21. Werkplan 1983, februari 1983
22. Jaarverslag 1982, juli 1983
23. Kwantitatieve Informatie 1983 - 1984; september 1983
24. Werkplan 1984, februari 1984
25. Jaarverslag 1983, juni 1984
26. Kwantitatieve Informatie 1984 - 1985; september 1984
27. Jaarverslag 1984, februari 1985
28. Werkplan 1985, februari 1985
29. Kwantitatieve Informatie 1985 - 1986; september 1985
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmais; ir. J.J. Schröder, september
1985
31. Werkplan 1986, maart 1986
32. Jaarverslag 1985, april 1986
33. Kwantitatieve Informatie 1986 - 1987; september 1986
34. Werkplan 1987, maart 1987
35. Jaarverslag 1986, april 1987
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987
37. Kwantitatieve Informatie 1987 - 1988; augustus 1987
38. Jaarboek 1986; november 1987
39. Werkplan 1988, maart 1988
40. Jaarverslag 1987, april 1988
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. C D . van Loon
en J.F.Houwing januari 1989
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 . . . .
45. Werkplan 1989, april 1989
46. Jaarverslag 1988, april 1989
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, juni 1989
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, oktober 1989
49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk. Dr. P.H. Vereijken en ir. F.G. Wijnands,
april 1990
51. Werkplan 1990, april 1990
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