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WEGWIJZER
Het PAGV-werkplan beoogt een overzicht te geven van alle prakti|konderzoek dat door het PAGV en.de Regionale
Onderzoekcentra gepland is voor uitvoering in 1 986
Bij de indeling van het werkplan is tegemoet gekomen aan de wens van vele gebruikers van het werkplan, het
onderzoek te rangschikken naar gewas en onderwerp. Hierbij is de volgorde van het organisatieschema
aangehouden, namelijk:
akkerbouwgewassen, groentegewassen, bedrijfstechnisch onderzoek, bedrijfseconomisch onderzoek.
De meeste proeven zijn administratief ondergebracht in onderzoekpro|ecten met proiectnummer. Voor de
volledigheid van het overzicht zijn ook de regionale proeven zonder projectnummer in het werkplan opgenomen.
De namen van degenen die fungeren als projectleider worden steeds het eerst vermeld.
Bijdeprojectenvande RegionaleOnderzoek Centraisaangegeven opwelke proefboerderijen enproeftuinen!*) het
onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende afkortingen gehanteerd:
AGM
BEM
FH
GV
KB
KL
MV*
NB*
NH*
RH
VP
WG
WR
WS

A.G. Mulderhoeve (Emmercompascuum), gefuseerd in proefboerderij Valthermond (VM)
Prof. dr. J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf)
Feddemaheerd (Kloosterburen)
Geert Veenhuizenhoeve (Borgercompagnie), gefuseerd in proefboerderij Valthermond (VM)
Kooyenburg (Rolde)
De Kandelaar (Biddinghuizen)
Proeftuin " Noord-Limburg " (Meterikse Veld)
Proeftuin " Noord-Brabant" (Breda)
Proeftuin voor de Vollegrondsgroenteteelt in de provincie Noord-Holland (Zwaagdijk)
Rusthoeve (Colijnsplaat)
Vredepeel (Vredepeel-Venray)
De Waag (Creil)
Wiinandsrade (Wijnandsrade)
Westmaas (Westmaas)

Naast deze Regionale Onderzoek Centrazijn bij de groentegewassen ook de proeftuinen van Ens en Sappemeer
vermeld,waar proeven met vollegrondsgroenten worden uitgevoerd.
Niet opgenomen in dit werkplan zijn de projecten van het proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) te
Nagele.
N.B.Bijhetterpersegaanvanwerkplan1986zijndeprojectenmetdevolgendevolgnummersvervallen :58,66,105,
106,107 en 253.

zuurstofgebrek optreden.DitjaarzalopnieuwophetPAGV-bedrijf enopderegionale proefboerderijenFeddemaheerd,DeWaag,enProf.vanBemmelenhoeveeenproefaangelegdworden,waarbij
enkele systemenvanvoorjaarsgrondbewerking enrugopbouw wordenvergeleken.Heteffectvan
dematevanverslempingenzuurstofgebrek opdegewasgroeivanaardappelenzalhierbijworden
nagegaan.
7.

Opstellenvanmodellenvoorcomputerprogramma's voordiverseaspectenvandeaardappelteelt,
nieuw,54.4.18

C.B.Bus, CD. van Loon
Binnenditkaderzalin1986ophetPAGV-bedrijf bijenkelepootaardappelrassen derelatieworden
nagegaantussenhetaantalknollenperplantvroeginhetseizoenendeopbrengst persorteringop
een zestal tijdstippen. Mede op basis hiervan wordt een adviesmodel opgesteld met behulp
waarvan, afhankelijk van de prijs per sortering, het meest gewenste oogsttijdstip kan worden
geschat.
8.

Verbetering perspectieven AM-resistente consumptie-aardappelrassen.

nieuw,54.4.19

CD. van Loon,J.F.Houwing
Erbestaateentoenemende belangstellingvoordeteeltvanAM-resistenteconsumptie-aardappelrassen. Om dergelijke rassen op grote schaal te kunnen telen dienen ze geschikt te zijn voor
industriële verwerking en mogen ze niet te vroeg afrijpen. Dethans beschikbare rassen die aan
bovengenoemde criteriavoldoen,zijnergblauwgevoelig.Tegendezeachtergrondzalinveldproevenworden onderzocht:
—in hoeverre een in het voorjaar toegediende chloormeststof de blauwgevoeligheid op economisch verantwoorde wijze kan beperken (PAGV-bedrijf, DeKandelaar en Rusthoeve);
—hoegeschikt lijkende nieuwerassenoptimaal kunnenworden geteeld (bemesting,standdichtheid).DitonderzoekzalplaatsvindenopdeProf.vanBemmelenhoeve,DeKandelaarenWestmaas.
9.

Verbetering vandeverwerkingskwaliteit vanconsumptie-aardappelen.

nieuw,54.7.20

CD. van Loon,J.F.Houwing
Er zijn aanwijzingen dat beregening in combinatie met ruime kaligiften bij sommige rassen de
blauwgevoeligheid aanzienlijk kanbeperken.SamenmethetIBVLzaldaaromophet PAGV-bedrijf
eenveldproef worden uitgevoerd met kalitrappen en beregening.Verschillende aspecten vande
verwerkingskwaliteit zullen worden bepaald.
10. Optimalisering van het gebruik van minerale olie bij de bestrijding van niet-persistente
virusziekten in pootaardappelen.
nieuw,54.3.21
C.B.Bus,A. Schepers
Hetonderzoek naarhetspuitenvanmineraleolieopafroep - inafhankelijkheidvandevectorendruk
— ter beperking van niet persistente virusziekten wordt in 1986voortgezet op het PAGV-bedrijf,
ValthermondenVredepeel.SamenwerkingvindtplaatsmethetIPO.Tevenszullendevirusproeven
van 1985worden nageteeld om de matevanvirusbesmetting te kunnen beoordelen.
11. Testenvaneentoetsmethodevoor snelle indicatie AM-situatie.

nieuw,54.3.22

CD. van Loon
Er bestaat behoefte aan een eenvoudige methode om geringe AM-besmettingen te kunnen
aantonen. Eenpraktische methode lijkt hettelenvanaardappelen gedurende twee achtereenvol-
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gende jaren in bakken met sorteer- of zeefgrond. Deze methode zal worden uitgevoerd op
proefboerderijen Prof.vanBemmelenhoeve,Feddemaheerd,DeWaag,DeKandelaar,Westmaas,
alsmede op het PAGV-bedrijf.
12. Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctonia solani inaardappelen.

34.3.02

J.G. Lamers
Erworden veldproeven aangelegd om Rhizoctonia te bestrijden op deVan Bemmelenhoeve, De
Waag,OBSenVredepeel. DeantagonistVerticillium biguttatumwordt incombinatie meteenlage
dosering moncereen of rizolex vergeleken met een hoge dosering en met onbehandeld. Dit
onderzoek geschiedt in samenwerking met IBenHilbrandslaboratorium.
13. Rhizoctonia-bestrijding inpootaardappelen.

BEM,FH,WG

N.H.J.N. van denEijnden,J.K.Ridder, A.H.J.RopsinsamenwerkingmetPD.
Inhet kader van de PAGV/PD-serieproeven worden op Prof.van Bemmelenhoeve, DeWaag en
Feddemaheerdzowelmiddelenvoorknolbehandelingalsmiddelenvoorgrondbehandeling(rijenenvolveldstoediening)beproefd.Indezeproevenwordttevensdeinteractiemetlooftrekken/doodspuitennagegaan.
14. Pootgoedbewaring envoorkiemen bijdeteeltvanpootaardappelen.

54.4.53FH

J.K. Ridder
Op Feddemaheerd wordt het onderzoek naar de invloed van diverse bewaarmethoden voor
pootgoedopdegroeienopbrengstvanpootaardappelenvoortgezet.Vergelekenwordenbewaring
inschuurkas, in"tonskisten",mechanische koeling endetraditionele methode.
15. Methodenvangrondontsmetting incombinatiemettoepassingvangranulatenter bestrijding
vanaardappelmoeheid opzavelgrond.
16.3.50FH
J.K. Ridder
Debestrijdingvanaardappelmoeheidopzavelgrondengeeftnogaleensteleurstellingen.Vooralop
zwaarbesmettepercelenishetdevraagofhetinjecterenmetfumigantiaalleenvoldoende is;mede
omdat de bestrijding in de toplaag te wensen overlaat. Nagegaan wordt in hoeverre door een
aangepaste grondbewerking (onder anderetweefasenploeg) endoor combinatie met granulaten
het bestrijdingseffect kanworden versterkt.
16. Bestrijdingvangangreen(Phomaexiguavar.faveata)metgrond-enpootgoed behandelingen
bijdeteeltvanpootaardappelen.
54,3.64FH
J.K. Ridder
Besmetting met Phoma maakt pootgoed ongeschikt voorvermeerdering,waardoor op besmette
percelen de teelt van pootaardappelen onmogelijk is geworden. Voortgezet wordt een drietal
lopende proeven in het noordelijke kleigebied, gericht op de invloed van vruchtwisseling op
besmette percelen enopdebestrijdingsmogelijkhedendoor middelvangrond-enknolontsmetting. Ditonderzoek wordt door de "werkgroep Phoma"begeleid.
17. Invloedvanhetsnijdenvanpootgoedopdeopbrengst,sorteringengezondheidvanpootaardappelen.
nieuw,54.4.68FH
N
ke
In

J.K. Ridder
Hetpotenvanknolstukken isinnoordwest-Europavooralombedrijfshygiënische redenenweinig
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bestaande proeven aangewas- engrondmonsters getoetst worden.
— Evaluatievanderesultatenvanbemestingsproevenmetbetrekkingtotdeinvloedvanbemesting
(onder andere drijfmest) op de kwaliteit.
39. Onderzoek naardevormenvan schade inde bietenteelt door Aphanomyces cochlioides en
de bestrijding ervan.
nieuw,56.3.16
Al. Smit, J.G.Lamers enR. Meier(gezamenlijkproject met1RS)
Aphanomycesveroorzaakt kiemplantwegval.Uitkiemproevenmetgronduitvruchtwisselingsproevenblijktereenverbandtebestaanmetdefrequentievanbietenteelten/of hetaantaljarengeleden
daterbietenverbouwdzijn.Bekend isdatookoudereplantensymptomenvaneenAphanomycesbesmetting kunnen vertonen, bijvoorbeeld vertakking. In een kasproef zal vooral onderzoek
plaatsvinden naarhettijdstipwaaropdezeoudere plantengeïnfecteerdworden.Intweeveldproeven(VP,AGM)zalgetrachtwordenmethogeredoseringenvanhetmiddelhymexazoolinpillenzaad
de planten langer te beschermen tegen de schimmel.
40. Drogestof-produktieen-distributiebijsuikerbieteninfunctievanmeteorologischeomstandigheden envoedingstoestand;experimentele en modelmatige benadering.
nieuw,56.8.17
Al. SmitenJ.J. Tick(gezamenlijkproject metKath.UniversiteitLeuven en 1RS)
Simulatiemodellen kunnen een bijdrage leveren in devoorspelling van de eindopbrengst en het
suikergehalte,watvooreengoedecampagneplanningvanbelangis.Deinhetverledenontwikkelde
modellen inAmerikazijn onder andere door deKath.Univ.Leuvengewijzigd voor West-Europese
omstandigheden. De dynamiek en beschikbaarheid van stikstof worden in dit model verder
uitgebouwd.In1986zullenoptweeproefplaatsen(PAGVen1RS)waarnemingengedaanwordenin
eenproefmet4N-trappen. Indeze proevenzullennaasttwee-wekelijkse oogstenterbepalingvan
hetproduktieverloopook bemonsteringen indebodemplaatsvinden.Degegevenszullengebruikt
worden ter toetsing van het simulatiemodel. Daarnaast zullen ook bestaande gegevens over het
groeiverloopwordenbewerktvoordeontwikkelingvaneenvoudigemethodenvooropbrengstprognoses.
41. Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de
opbrengst en kwaliteit bij suikerbieten op zandgrond.
28.4.51VP
P.M.T.M. Geelen
Ineenmeerjarige proefwordensinds 1977drietweejarige rotatiesvergeleken,namelijkaardappelen-suikerbieten,snijmaïs-suikerbietenengranen-suikerbieten. Ditter bestudering vandemogelijkhedenvanzeer intensieve bouwplannen annex enge gewasrotaties enter bestudering vanhet
voorvruchteffect vansnijmaïs. Gezien detoenemende Rhizoctonia-aantasting, met name navoorvruchtaardappelen,wordtdeproefwataangepastenmeergerichtopdezeRhizoctonia-problemen.
42. Zaaibedbereiding op leemhoudendezand-en zavelgronden.

nieuw,56.1.61WR

P.M.T.M. Geelen,J.Alblas
Opde lichte lemigezavelgronden,metweinig humus inde bovengrond,inhetstroomgebied van
Maas en Roer treedt regelmatig verslemping en structuurverval op. De grondbewerking en
zaaibedbereidingvormen hiereenbelangrijk probleem.Degevolgenzijneenslechteopkomst en
eenslechtegroei.Nagegaanwordthoeopdezegrondeneenzaaibedgemaaktkanwordenwaarbij
een bedrijfszekere teeltvan suikerbieten mogelijk is.
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43. Brekenvaneen korst naverslemping bij deopkomst vansuikerbieten.

56.4.62FH

J.K. Ridder(gezamenlijkproject met1RS)
Vee! zavelgronden in het noordelijke akkerbouwgebied zijn zodanig slempgevoelig dat dit in
sommigejarentot ernstige opkomstproblemen bij suikerbieten leidt.Onderzoek naarhetvoorkomenvankorstvormingheeftnoggeenbevredigendeoplossinggeleverd.Uit praktijkwaarnemingen
blijkt dattijdig brekenvande korst op de bietenrijen mogelijkheden biedt de opkomstproblemen
tebeperken.Nagegaanzalworden opwelkewijze(typewieltjes,tijdstip) dit brekenvaneen korst
het beste kanworden uitgevoerd. Inverband met deze opkomstproblemen wordt op Feddemaheerd tevens het onderzoek over het perspectief van papierkluitplanten voortgezet.
44. Onkruidbestrijding insuikerbieten.

BEM,FH, EH,KL,WG,VM

N.H.J.N, van denEijnden,J.K.Ridder, A.H.J.Rops, T. Rozenveld
Enkele proeven gericht op regionale onkruidproblemen (onder andere grassen,kleefkruid).
45. Bestrijding bietenkevertje.

KL

A.H.J.Rops
In de IJsselmeerpolders wordt een vrij groot deel van het bietenareaal aangetast door het
bietenkevertje. Oorzaak hiervan is de intensieve bietenteelt. Daardoor zijn erveel aangrenzingen
metpercelenvanvorigjaar.Diversepreven-tieveencuratievebestrijdingsmogelijkhedenworden
vergeleken.

GRANEN
Afgesloten projecten:
*

Teelttechniek van hoogproduktieve wintertarwegewassen (A. Darwinkel).

41.4.10

*

Mogelijkheden voor verbetering van de brouwgerstteelt (R.D.Timmer). Voortzetting in proj.
42.7.05,volgnr. 54(R.D.Timmer).
42.8.03

Lopendeennieuweprojecten:

TARWE
46. Opbrengstanalytisch onderzoek bij graangewassen.

41.4.09

A. Darwinkel
Uitbestaande proevenmetwintertarwe(project41.4.10en41.7.11)enmettriticale(project 45.4.01.
volgnr. 55)zullen gewasmonsters worden genomen om de opbrengstvorming te analyseren. De
resultaten vormen een belangrijk gegeven voor deteelttechniek van nieuwe(bak)tarwerassen en
van triticale. Voor de ontwikkeling van een snelle, betrouwbare aarbepalingsmethodiek zijn de
gegevens vanhetgewasanalytisch onderzoek in1984verwerkt enverslagen(Interne Mededeling
367).Metbehulpvanverzameldegewasmonsters in1985zaldebetrouwbaarheidvandemethodiek
aandeordekomen.Deresultatenvanbeideonderzoeksjarenzullengezamenlijkwordenverslagen.
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47. Teeltvan bakwaardigewintertarwe.

41.7.11

A. Darwinkeli.s.m.B.Belderok (IGMB),Gl. Peels(Maneba)enL.A.J. Prins(NGC)
In 1986wordt het onderzoek voortgezet op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad enop de regionale
proefboerderijen Ebelsheerd enWestmaas. Gezien detoenemende druk op kwaliteitsteelt is het
aantalkwaliteitsrijke buitenlandse rassenopdeze proetplaatsen uitgebreid.Bijeenbeperktaantal
rassenwordensoortgelijke proevenaangelegdopdeproefboerderijenValthermondenWijnandsrade. Als regionale proef zijn ook op de proefboerderijen Feddemaheerd en Prof. J.M. van
Bemmelenhoeveeenbeperktaantalkwaliteitsrassenuitgezaaid.InalleproevenwordtdeN-bemesting inhoogte gevarieerd door eenderde N-gift ingewasstadium F9vanresp.0,40of80kg N/ha.
Te Lelystad wordt tevens nagegaan hoe de aanwendingswijze van de stikstofbemesting de
opbrengst,deN-opnameendekorrelkwaliteitvanhetrasObelisk beïnvloedt.Het kwaliteitsonderzoek geschiedt door het IGMBte Wageningen.Vanwege de hoge kosten is het aantal monsters
beperkt.Eenaantalmaalindustrieënheefttoegezegd hetkwaliteitsonderzoek vanenkele regionale
proeven gratis uittevoeren.
48. Bestrijding blad- enaarziekten inwintertarwe.

BEM,FH,EH,VM,VP,WR

N.H.J.N.van denEijnden,P.M.T.M. Geelen,J.K. Ridderen T. RozenveldinsamenwerkingmetPD
Indeze PAGV/PD-serieproef ligt de nadruk opcombinaties vaneenaantal nieuwefungiciden.Dit
komtmededoorhettezijnertijdwegvallenvanCaptafol.OpWijnandsradewordtookheteffectvan
de spuittechniek, met namevandezogenaamde "strijkijzer toepassing",op het bestrijdingseffect
nagegaan.
49. Onkruidbestrijding inwintertarwe.

BEM, KL

N.H.J.N. van denEijnden,A.H.J.Rops
Devoortzettingvandeproevenisgericht opbestrijdingvanregionaleonkruidproblemen,namelijk
akkerdistel(KL)enkleefkruid(BEM).DaarnaastwordtalsPAGV/PD-serieproef opWestmaas,Prof.
van Bemmelenhoeve enWijnandsrade het effect van nieuwe groeistoffen (onder andere Starane)
voor de bestrijding vanwortelonkruiden inde stoppel nagegaan.
50. Onderzoek groeiregulatoren ter beperking van legering.

VP

P.M.T.M. Geelen
MedeinverbandmethetlateretoedieningstijdstipvanCerone,wordtopVredepeelhetperspectief
vanCerone invergelijking metchloormequat indetarweteelt opzandgrond onderzocht.
51. Bespuiting met sporenelementen intarwe.

FH, RH

J.K.Ridder, J.G.N. Wander
Inverband metde relatief lageCu-gehalten inde bodem wordt op Feddemaheerd de invloedvan
Cu-bespuitingen (tijdstippen)optarwenagegaan.OpRusthoevewordtdeinvloedvanMn-bespuitingen (tijdstippen) onderzocht.
52. Perspectieven Belgische tarweteeltadviezen voorde lössgrond.

WR

P.M.T.M. Geelen
InhetkadervandeonderzoekssamenwerkingmethetP.I.B.O.teTongerenwordenopWijnandsrade ook veelbelovende Belgische wintertarwerassen in het rassenonderzoek opgenomen. Ook
wordentweestikstofproeven inwintertarwe uitgevoerd(naaardappelenennasuikerbieten) omna

te gaan of het Belgische N-advies voor de lössgronden beter voldoet dan het huidige advies.
Daarnaast wordt ook het bemestingsadvies voor suikerbieten en aardappelen getoetst, waartoe
bestaande proefvelden (1RS,regio) gebruikt kunnenworden.
* Zieook project41,3.07,volgnr.313(Epipré),41.2.08,volgnr.257(N-adviesmodel),39.8.08,volgnr.
314(teeltbegeleidingssysteem),39.8.14,volgnr.318(geïntegreerde teeltwijze).

GERST
53. Teeltonderzoek naaroptimalisatie vanopbrengst en kwaliteit bij wintergerst.

42.8.04

R.D.Timmer, A.Darwinkel,N.H.J.N.van den Eijnden,J.K. Ridder,enP.M.T.M. Geelen
Bij wintergerst is de produktiviteit het grootst bij de 6-rijige rassen,terwijl de brouwkwaliteit zich
beperkt tot de 2-rijige rassen. Gezocht wordt naar een teeltwijze die enerzijds gericht is op het
verkrijgenvanhogeopbrengsten(6-rijigerassen),enanderzijdsmeerafgestemd isopbrouwkwaliteit(2-rijige rassen).Erwordendaartoeopdeproefboerderijen Ebelsheerd,VanBemmelenhoeve,
WijnandsradeenhetproefbedrijfteLelystadproevenaangelegdmetvariërendeplantdichthedenen
N-bemestingen. Door middel vanopbrengstanalyses zalinzichtverkregenworden inde optimale
gewasstructuur enopbrengstvorming bij2-en6-rijige wintergersten. Kwaliteitsaspecten zullen in
samenwerking met het NIBEM worden onderzocht. Op Ebelsheerd wordt tevens een regionale
proefoverhetoptimaletoepassingstijdstip vanTiltvoordebestrijdingvanbladziekten voortgezet.
54. Invloedvanteeltmaatregelenop de kwaliteit vanzomergerst.

nieuw,42.7.05

R.D.Timmer, J.G.N.Wander(RH), S. Duynhouwer(NIBEM)
Hogere N-giften en deling van de N-bemesting kunnen bij zomergerst tot een verhoging van de
korrelopbrengst leiden.Derisico's voor het optreden vanlegering endoorwas,eneen verhoging
vanheteiwitgehalte nemen hierdoor echtertoe.Dezefactoren beïnvloeden alleendekwaliteitvan
degerst.Ineen2-talproeven,éénopzandgrond(Vredepeel)enéénopkleigrond(Lelystad),zalhet
effectvanongedeelde engedeelde N-bemestingen worden nagegaan op de gewasontwikkeling,
deopbrengstvorming endekorrelkwaliteitvanzomergerst.Ookzullenbewortelingendoorwasvorming op verschillende tijdstippen worden vastgelegd. Nieuwe rassen die voor de teelt van
brouwgerst perspectieven bieden zullen inde proefopzet worden opgenomen.Op Rusthoevezal
een regionale proef aangelegd worden die aansluit bij de proefopzet inVredepeel en Lelystad.In
samenwerking met het NIBEM zal het effect van teeltmaatregelen op de brouwkwaliteit worden
nagegaan.
* Zie ook proj.ziekteinventarisatie bij gerst; projectnummer 34.4.05,volgnr.283.

TRITICALE
55. Teelttechniek bij triticale.

nieuw,45.4.01

A. Darwinkel,P.M.T.M. Geelen,H.J.HoutmanenJ.K. Ridder
Hetonderzoek bijtriticale,datdeels oriënterendvanopzet indeafgelopenjarenwerd uitgevoerd,
wordt in 1986gebundeld.Aspecten die aandacht krijgenzijn rassenkeuze, zaaizaadhoeveelheid,
stikstofbemesting, groeiregulatie en ziektebestrijding. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de
regionaleproefboerderijen Ebelsheerd,Kooijenburg,VredepeelenWijnandsradeenophetPAGVproefbedrijf te Lelystad. Naast korrelopbrengst zal middels gewasanalystisch onderzoek (zie
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65. Schadedrempel voor GBCA bij erwten.

nieuw,87.3.51VP

P.M.T.M. Geelen,J.G. Lamers
Nietduidelijk is bijwelke populatiedichtheid vanhetgele bietencystenaaltje schade inde erwtenteeltoptreedt.Voorditdoelwordthetbestaande proefveld "bestrijding GBCA insuikerbieten"(VP
398),waarinverschillende populatiedichtheden aanwezigzijn,inaangepastevormvoortgezetvoor
erwtenteelt. Dit gebeurt insamenwerking metPD.

VELDBONEN
67. Onderzoek naarde invloed van het plantaantal op deopbrengst vanveldbonenrassen.
88.4.50WR
P.M.T.M. Geelen
Bijeengrof-,eenmiddenfijn-eneenfijnzadig raswordt nagegaanhoedeopbrengst zichgedraagt
bij diverse plantaantallen enwelke oogstcomponenten (aantal peulen, peulgrootte, zaadgrootte)
hiervoorverantwoordelijk zijn.
68. Bestrijding vanziekten en plagen inveldbonen.

88.3.05

P.H.M. Dekker, J.J.Neuvel,P.M.T.M. Geelen
Deopbrengstzekerheid vanveldbonen isnogonvoldoende.Behalvefysiologische achtergronden
veroorzaken ook schimmelziekten grote opbrengstsreducties. Het onderzoek is gericht op de
chemischebestrijdingvanchocoladevlekkenziekte,grauweschimmel,roestenbladvlekkenziekte.
Hiertoe wordt de proef op het PAGV-bedrijf metde rassen Minica enAlfred voortgezet.
Daarnaast wordt in een regionale proef op Wijnandsrade de schade door en de bestrijding van
afrijpingsziekten bijveldbonen onderzocht.

BRUINE BONEN
69. Standdichtheid en N-bemesting bij bruine bonen.

RH

J.G.N. Wander
HetonderzoekoverdeoptimaleN-bemesting inrelatietotdestanddichtheid bijbruinebonenwordt
in1986nietuitgevoerd.Naevaluatievandetot nutoeverkregen resultatenwordtde proef zonodig
in 1987voortgezet.

HANDELSGEWASSEN
Afgesloten projecten:
*

Invloed stikstofbemesting op degroei enzaadopbrengst van Engels raaigras
(W.J.M. Meijer).

Lopendeennieuwe projecten:
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47.2.01

GRASZAAD
70. Detoepassing ende effecten van groeiregulatoren bij graszaadgewassen.

46.4.02

W.J.M. Meijer.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 enweinig zaden aanleggen. Doorde legeringwordt ook minder
drogestof geproduceerd.Beperkingvandie produktie kanbetekenen datalvroegeengroter deel
vandejongezadenwordt afgestotenofdateendeelvandezadenslecht wordtgevuld.Bij drogen
enschonengaandielichtezadenverloren.Metenkeleexperimentele groeiremmersisaanzienlijke
halmverkorting en beperking van de legering te bereiken. Bij roodzwenk en veldbeemd zijn
duidelijke opbrengstverhogingen gevonden;bij Engels raainiet. Naast die praktijkaspecten zalin
de proeven in 1986vooral gelet worden op de verklaring van de effecten. Bij Engels raai lijkt de
invloed van de groeiremmers op het tijdstip en de regelmaat van afrijpen belangrijk. De proeven
worden uitgevoerd op het PAGV-proefbedrijf enop proefboerderij Rusthoeve.
71. Deinvloedvandegewasstructuur op de produktie vanbloeihalmenenzaad bij graszaadgewassen.
46.4.03
W.J.M. Meijer,S. Vreeke
Zowel bijeerstejaars als bijoverjarige gewassen ishetgunstigomindeherfst hetgewas kortafte
maaieneneventueeldegewasresten aftevoeren.Bijveldbeemdenroodzwenk isaangetoonddat
daardoor hetaantalbloeihalmenendezaadproduktieaanmerkelijkverhoogdkunnenworden.Inde
proevenvan 1986wordt getracht ook voor eerstejaars enoverjarige gewassen Engels raaivastte
stellenwelkeffectdiebehandeling heeft.Bijoverjarige gewassenwordttevensgeletopde invloed
vandeopslagvanuitgevallengraszaad.Deverklaringvoordepositieveeffectenvandeherfstbehandeling is altijd gezocht in de invloed op spruitaantallen en spruitdichtheid. Uit waarnemingen in
voorgaande proeven iszichtbaar te makendatde invloedenvooral inhetvoorjaar doorwerkenvia
de verschillen in gewasstructuur. In niet gemaaide, ruige gewassen ontstaat een meer gestrekt
spruittype. In de periode van schieten vermindert de lichtperceptie daardoor sneller dan in
kortgemaaide gewassen. Latere generaties generatieve spruiten ondervinden daardoor sterkere
competitieomlicht.Voordemanierwaaropdeherfstbehandeling uitgevoerddientteworden,isde
juisteverklaringvandeeffectenvanbelang.Daaromwordtdaaraanindeproevenin1986nogmaals
aandacht gegeven.Deproevenworden uitgevoerd op hetPAGV-bedrijf, Feddemaheerd,Prof. van
Bemmelenhoeve en Rusthoeve.
72. Deinvloedvandebestrijdingvanschimmelziektenopdegewasontwikkelingenopbrengstvan
graszaadgewassen.
46.3.05
S. Vreeke,W.J.M. Meijer
Bij Engels raai en bij veldbeemd kunnen enkele roestziekten regelmatig gevonden worden.
Duidelijk isdatvroegeaantastingenvanstengels enbloeiwijzen schade geven.Niet duidelijk isin
hoeverreaantastingvanhetbladschadelijk is.Graszaadgewassenwijkenfysiologisch belangrijkaf
van de granen. In de praktijk echter worden de resultaten van ziektebestrijding in de granen
gemakkelijk overgeheveld naar graszaad. Om snel duidelijkheid te bereiken wordt in 1986 de
proefserie voortgezet die in 1985 samen met het IPO is gestart. In Engels raai en in veldbeemd
wordendrieproevenaangelegdmetdemeestwerkzamefungiciden.Naastopbrengstenwordthet
verloop van de ziekten in de gewassen vastgelegd. De proeven worden uitgevoerd op de
proefboerderijen Rusthoeve en Prof.van Bemmelenhoeve.
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73. Criteriavoorenbepalingvandegunstigste periodevoorhetzwadmaaienvangraszaadgewassen.
46.6.04
S. Vreeke,W.J.M. Meijer
Graszaadgewassen rijpenonregelmatigenzijnbovendienweinigvastzadig.Datmaakthetmoeilijk
omhetbesteoogsttijdstiptekiezen.Invroegeronderzoek iseengoedverbandvastgelegdtussen
vochtgehalte enrijpheid.Inhet onderzoek wordt geprobeerd vasttestellen bijwelk vochtgehalte
vanhetzaadmetzwadmaaienbegonnenkanworden inverbandmetkiemkrachtenopbrengst.Aan
de andere kant zal ook een vochtgehalte aangegeven kunnen worden waarbij het zwadmaaien
teveeluitvalverlieszalveroorzakenenmaaidorsengunstigerzalzijn.Indeproevenin1984en1985
is geprobeerd de perjaar wisselende zwadperiode onder geconditioneerde omstandigheden te
latenverlopen.Afhankelijk vande resultaten van 1985 behoeft deze opzet mogelijk bijstelling.De
proeven metvijf oogsttijdstippen worden uitgevoerd op het PAGV-proefbedrijf.

VLAS
74. Dezaadproduktievanvezelvlas.

51.6.01

S. Vreeke
DeproduktieenexportvanzaailijnzaadiseenbelangrijkepeilervoordeNederlandsevlasteelt.Door
nieuwe oogstmethoden middels veldrepelen wordt dezaadwinning ontkoppeld vande vezelvorming, die dan vervolgens in het dauwrootproces wordt verwerkt. Om het dauwrootproces te
versnellen wordt beregening uitgevoerd. Ook door het toepassen van suiker en stikstof kan het
dauwrootprocesversneldworden.Daarnaastwordthetdauwrootprocesvertraagdviakerenvande
zwaden ofvia hettoepassen vanfungiciden. Bij zowel hetversnellen als bij hetvertragenvanhet
dauwrootproces gaat het om het beheersen van het dauwroot onder praktijkomstandigheden. In
eentweetal proeven wordt getracht de zaadproduktie met groeiregulatie en stikstofgiften op een
hoger niveaute brengen.Hetonderzoek wordt op de Rusthoeve ende Prof.vanBemmelenhoeve
verricht.

KOOLZAAD
75. Onderzoek naarinvloedvandegewasstructuur opdeopbrengstcomponenten bijwinterkoolzaad.
50.4.02
S. Vreeke, J.K. Ridder
Deopbrengstverschillen zijnbijkoolzaadtussendepercelenentussendejarengroot.Volgensde
literatuurzouvooral dezaadzetting eenkritisch proces zijn,waaropviadegewasstructuur invloed
uitteoefenen is.Op de proefboerderij Ebelsheerd wordt middels detoepassing vangroeiregulerendemiddelendezeopbrengstfactor bestudeerd.Hetonderzoek naardeinvloedvaninsektenen
schimmels op de zaadproduktie wordt voortgezet, eveneens op Ebelsheerd. Daarnaast wordt in
eenregionaleproefopEbelsheerddemogelijkheidvanstamdorseninvergelijkingmetzwaddorsen
onderzocht.
76. Bestrijding Cylinderosporium concentricum bij winterkoolzaad.

nieuw,FH

J.K. Ridder
Op eenbesmet perceelworden insamenwerking met RIVROdiverse rassen getoetst opvatbaarheidvoor deze intoenemende mateoptredende schimmelziekte.
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77. Bestrijding Sclerotinia sclerotiorum bijwinterkoolzaad.

EH

J.K. Ridder
Insamenwerking met IPOwordt nagegaan inhoeverre kalkstikstof eenvoldoende bestrijding kan
geven.

BLAUWMAANZAAD
78. Stikstofbemesting voor blauwmaanzaad.

50.2.51 KL/WS

A.H.J.Rops,H.P. Versluis
Het onderzoek naar de stikstofbemesting voor blauwmaanzaad zal in 1986insamenwerking met
DiosynthB.V.wordenvoortgezet.Getrachtzalwordenhetverbandtevindentussendestikstofvoorraad indegrond endeoptimale stikstofhoeveelheid bij hetnieuwe ras Marloes, bestemd voor de
farmaceutische industrie. Hoewel de resultaten in 1985 geen duidelijke aanwijzingen gegeven
hebben, gavende cijfers voldoende aanleiding om hetonderzoek voort tezetten.

TEUNISBLOEM
79. Teeltoptimalisatie bij teunisbloem.

52.8.01

J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen,T. Rozenveld, H.P. Versluis,S. Vreeke
Omtrent deteeltvandit nieuwe akkerbouwgewas is nogweinig bekend.Hetonderzoek richtzich
erop de geschiktheid voor akkerbouwmatige teelt, de oogstzekerheid en de rendabiliteit te
verhogen. Hiertoewordt inverschillende proeven aandacht besteed aande bemesting (RH, WS),
zaaitijd(WS),plantdichtheid(WS),gewasstructuur(PAGV),teeltonderfolie(PAGV),onkruidbestrijding (RH, VP), zaaddoosregulatie (RH), toppen (VP), doodspuittijdstip/oogsttijdstip (RH), en in
samenwerking met IMAG aan oogstmethoden (VM) ter beperking van de oogstverliezen. Hierbij
wordt ook de invloed op hetoliegehalte onderzocht.

KARWIJ
80. Dekvruchtenonderzoek bij karwij.

nieuw,52.4.02

S. Vreeke, J.K. Ridder, J.G.N. Wander
De praktijkervaringen met de teelt van karwij zijn gebaseerd op het telen van het gewas in
voornamelijk landbouwerwtenalsdekvrucht.Hetoveralgeteeldegewaswintertarwekaninprincipe
ook geschikt zijn als dekvrucht, gezien de ervaringen bij graszaadgewassen. De veldproef die
aangelegd wordt op Ebelsheerd is er op gericht om in de voorjaarsperiode in de dekvrucht
wintertare meer lichttoetreding te krijgen. Inde herfst zullen planttellingen endiktemeting aan de
karwijwortels verricht worden. Beoogd wordt omeen stabiel produktieniveau teverkrijgen.
81. Onderzoek naarde schade door ende bestrijding vanwollige karwijluis inkarwij.
nieuw,52.3.51 EH/RH
J.K.Ridder, J.G.N. Wander
Met behulp van vangbakwaarnemingen wordt de vlucht van de wollige karwijluis (Pemphigus
passeki)gevolgd.Aandehandhiervanwordtinenkeleproevenhetoptimalebestrijdingstijdstipen
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-middel onderzocht. Onderzoek insamenwerking met IPO.
82. Stikstofbemesting bij karwij.

EH

J.K. Ridder
Indeze proef wordt het effect van N-deling/overbemesting op opbrengst en kwali-teitnagegaan.
83. Onkruidbestrijding inkarwij.

RH

J.G.N. Wander
Voortzetting PAGV/PD serieproef gericht op bestrijding gedurende herfstenwinter.

VOEDERGEWASSEN
Afgesloten projecten:
*

Invloedvandezaaitijdopdeopbrengstenkwaliteitvansnijmaïs(H.M.G.vanderWerf).96.4.09

Lopendeennieuweprojecten:

EIWITHOUDENDE VOEDERGEWASSEN
84. Onderzoek naareiwithoudende voedergewassen.

95.8.01

J.J.Schröder
Naasterwtenenveldbonenvoordrogeoogst,vallenookzoete lupinenonderdeEG-steunmaatregelen.Hetgaathierbijvoornamelijk omwittelupinenwaarmeeinNederlandgeenervaringis.Opde
proefboerderij Kooyenburg en Vredepeel wordt het oriënterend onderzoek voortgezet naar de
opbrengst enoogstzekerheidvaneentweetalrassen.Verderwordendeontwikkelingen inandere
voedergewassen als luzerne,zon-nebloemen,deegrijpe granen endergelijke actief gevolgd.

(SNIJ)MAÏS
85. Effectvaneenaanvullendestikstofbemesting incombinatiemetrijenfrezenbijsnijmaïs,96.2.19
J.J.Schröder
Mechanischegrondbewerking inmaïsvindt,nietalleenalsonkruidbestrijding,steedsmeeringang.
Inde praktijk wordt bij eendergelijke bewerking soms tegelijkertijd stikstof ingewerkt. Inproeven
opdeROC'sHeino,MaarheezeendeVlierdwordtnagegaaninhoeverreeendergelijkeaanvullende
gift,alofnietgecombineerd metrijenfrezen,perspectief biedt.OpVredepeelwordtineenregionale
proefnagegaaninhoeverre bijstikstofoverbemestinginmaïsinverband metbladverbranding een
speciale strooier vereist is.
86. Invloedvandrijfmesttoepassing inhetmaïsgewasopdeopbrengstenopdestikstofbenutting,
-uitspoeling en-vervluchtiging.
92.2.20
J.J.SchröderinsamenwerkingmetL.C.N. delaLandeCremer(IB)enJ.H.A.M. Steenvoorden(ICW)
Gezien de te verwachten wetgeving zal een zo goed mogelijke benutting van een beperkte
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drijfmestgiftmeteenminimalebelastingvanhetmilieubelangrijkworden.Insamenwerkingmetafd.
TOB, IB,NMI, ICW,IMG-TNO,wordt ineenmeerjarige proefteHeino nagegaanopwelkewijzetot
een maximale stikstofbenutting kan worden gekomen met minimale uitspoelings- envervluchtigingsverliezen. Daarbij worden verschillende toedienings- en conserveringswijzen van stikstof
vergeleken, te weten: wel/niet delen van de drijfmestgift, oppervlakkige toediening en injectie,
wel/geen winteroverblijvend volggewas.
87. Optimale plantgetal van snijmaïsrastypen.

nieuw,96.8.21

J.J.Schroder
Het huidige adviesvoor het optimale plantgetal (9à10planten/m2) isvoornamelijk gebaseerd op
vroegereproevenmetderassenLG11 enFronica.Eenbelangrijkdeelvanhethuidigesnijmaïsareaal
echter wordt bezet door bladrijkere en langere rassen. Onderzocht zal worden of het optimale
plantgetal zichvoor dit rastype op een lager niveau bevindt (Rusthoeve,Vredepeel,Kooyenburg).
88. Invloed van plantgetal enoogstwijze op de opbrengst vanCorn Cob Mix.

98.0.01

J.J. Schröder
Veel informatievoor deteelt van CCM berust op gegevens over de kolfopbrengst, die insnijmaïsproeven dikwijlswordt bepaald.Hierbijworden de kolven,groot enklein,metde hand geoogst.
BijdeteeltvanCCMworden kolvenmechanischgeoogstwaarbijhetdenkbaar isdat bijvoorbeeld
kleinekolvenslechtoogstbaarzijn.OnderzochtwordtopKooyenburghoehandoogstenmachinale
oogst zich qua opbrengst tot elkaar verhouden in relatie tot het plantgetal. Hiermee kunnen
resultatenuitgenoemdesnijmaïsproevenmetmeernauwkeurigheidnaardeteeltvanCCMvertaald
worden.
89. Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs.

96.0.08

H.M.G.van der Werf, B.A.tenHag,J.Hoek
Middels onderzoek in samenwerking met voerbanken en loonwerkers zullen de mogelijkheden
onderzocht wordenvaneenverdere verfijningvandezogenaamdevolumemethode. Het ligt inde
bedoelingnauitvoeringvanditonderzoektoteendefinitieveevaluatietekomenvandenauwkeurigheid en bruikbaarheid vandiverse opbrengstbepalingsmethoden.
90. Grondbewerking enzaaibedbereiding bij snijmaïs.

96.1.10

H.M.G.van der Werf, J.Hoek
Medemetbehulpvandeinzichtendiein1985indegezamenlijke proef PAGV,CABO,IMAGen LH
werden verkregen, zal het onderzoek naar oppervlakkige grondbewerking in het gewas worden
geëvalueerd. Deresultaten zullen ineeneindverslag besproken worden. Daarnaastwordt ineen
regionale proef op Rusthoeve onderzoek over mechanische onkruidbestrijding inmaïsgedaan.
91. Snijmaïs incontinuteelt opzandgrond bijverschillende behandelingenvandebodem.96.4.16
H.M.G.van der Werf, J.Alblas, WA. Dekkers,J.Hoek
Praktijkervaringen wijzen op een teruglopen van de maïsopbrengst bij de veel voorkomende
continuteelt. In vruchtwisselingsproeven met optimale teeltomstandigheden wordt dit niet of
nauwelijksgevonden.Mogelijkspelenindepraktijkhierbijnegatieveinvloedenvanbodemverdichting,verslempingenonjuistegrondbewerking eenrol.SamenmetdeafdelingTOB,hetICWende
vakgroep Grondbewerking van de LHwordt dit onderzoek voortgezet in proeven met een viertal
systemen van boaembehandeling tussen oogst en zaai. Naast de mate van bodemverdichting
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Meterik

127.Onderzoek naardeeffectenvanhetafdekkenvanpreiindewinter.
F.M.L. Kanters
Indewinterperiodekanpreinietgeoogstwordenalsdegronden/ofhetgewasbevrorenis.Indeze
situatiewordthetgewasbijdeoogstteveelbeschadigd,waardoordekwaliteitsterkachteruitgaat.
Met het oog op de planning en de prijsvorming zou het een goede zaak zijn als de oogst niet
uitgesteldmoestworden.Hetonderzoekiseropgerichtdemogelijkhedentotoogstentevergroten
door hetgewastegenvorstte beschermen door bedekking metplasticfolieenvezeldoek.
128.Plantmethodenvergelijking bijwinterprei.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Eenvergelijkingzalplaatsvindentussenterplaatsezaaien,denormaleponsgatenmethodeenhet
ondieperplanteninponsgaten.Bepaaldebehandelingenmoetenwordenaangeaardomvoldoendelengtewitteverkrijgen.
Meterik

129.Onderzoek naardetoepassingvankluitplantenvoor deteeltvanbosprei.
F.M.L. Kanters

Voordevroegsteteeltvanprei,diealsbospreiwordtaangevoerd,wordenperspotplantengebruikt.
Doorditdureplantmateriaallopendekostenervansterkop.Uitonderzoek moetblijkenofvoorde
bospreiteelt metkluitplantengoede resultatenbehaaldkunnenworden,waardoor dekostenvoor
hetplantmateriaal aanmerkelijk zoudendalen.
130.Onderzoek naardeoptimale stikstofbemesting bij laat-winterprei.

Meterik, Breda

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Hetinzicht inde hoeveelheden stikstof,die zowel als basis- enbijbemesting inhet najaar enhet
daaropvolgende voorjaar moetenwordengegeven,varieert sterk.Ook het moment waarop moet
wordenbijbemest,istamelijkwillekeurig.Mogelijk kaneenverbandworden gevondentussende
hoeveelheidstikstofindegrondendestikstofbehoeftevanhetgewas.Onderzoekmetverschillende stikstofniveau's, zowel als basis- en bijbemesting, ingedeelde giften moet bijdragen tot een
beter afgestemde stikstofvoorziening. Hierbij zalde snelle N-bepalingsmethode met behulpvan
Merckoquant staafjes worden getoetst.
131. Bestrijdingvanbladvlekkenziekte in prei.

Meterik, Breda

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Voordebestrijdingvanhetcomplex bladvlekken inpreimoetzeerfrequentwordengespotenom
het gewas zoveel mogelijk vrij te houden. Voor de winter- en laatwinterprei loopt het aantal
bespuitingendanwelzeer sterkop.Devraagisofdebladvlekkenziektebestrijding gedurende de
winterzinvolis.Bijeenvergelijkingvanspuitschema's,waarbijgedurendedewinterperiodewelen
nietgespotenwordt, moetblijkenofbestrijdingvanbladvlekken noodzakelijk isofdathieropkan
wordenbezuinigd.
132.Geleide bestrijdingvanbladvlekken inprei.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Erwordt (op waarneming )alleen bespoten als het echt nodig is,zodat met een geringer aantal
bespuitingen wordt volstaan. Het onderzoek moet een schadedrempel aandragen voor een
verantwoorde bestrijding.Onderzoek insamenwerking methetIPO.
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133. Bladvlekken en roestbestrijding in prei.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Door het beperkt aantal middelen voor de bladvlekkenbestrijding en het niet voorhanden zijnvan
een roestbestrijdingsmiddel dient een middelen-screening plaats tevinden.
134. Bestrijding van Fusarium culmorum in prei.

Meterik, Breda

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Omaantasting door deze ziekte tevoorkomen wordt het plantmateriaal ineenfungicide (Benlate)
gedompeld envervolgens indeponsgatenuitgeplant.Tegendezedompelmethode bestaannogal
wat bezwaren. In een proef zal worden nagegaan of het mogelijk is de Fusarium-bestrijding te
combineren met het aangieten van de planten in de ponsgaten, zodat de dompelmethode kan
vervallen.
135. Onkruidbestrijding in prei opveenkoloniale grond.

VM

T. Rozenveld
Gezien de belangstelling voor de preiteelt op de veenkoloniale grond wordt op Valthermond
nagegaan hoe op deze gronden met een hoge onkruiddruk de bestrijding het best kan worden
uitgevoerd.
136.Onkruidbestrijding op de plantenbanen van prei.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Nagegaanwordt wat heteffect isvandetoepassing vanmiddelen op het plantenbed dat ontsmet
is met Metam-natrium,alsmede de invloed op de groeivanenkelevolggewassen.
137. Gebruikswaarde-onderzoek van prei.

Breda,Zwaagdijk, Meterik

Y.W. Aalbersberg(RIVFiO),H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën,F.M.L. Kanters
In1986zalonderzoek plaatsvinden aandevolgendeteelten:
a.vroege herfst: Breda,Veghel(RIVRO);
b. normaal wintervooronderzoek: Breda, Meterik, Heemskerk (Zwaagdijk),Veghel(RIVRO);
c. laatwintervooronderzoek: Breda,Meterik,Veghel(RIVRO).

RABARBER
138.Onderzoek naar het effect van kunstmatige koude op het verbreken van autonome rust bij
rabarber.
nieuw,75.4.01
F.M.LKanters, C.A.Ph. van Wijk
Om rabarber met goed resultaatte kunnenforceren moeten de pollen een bepaalde hoeveelheid
koude gehad hebben. Tot nu toe moest deze koudesom op natuurlijke wijze te velde worden
verkregen.Hierdoor ismenafhankelijk vandenatuurlijke omstandigheden,waardoor de mogelijkhedenvanforcerenbeperktworden.OpproeftuinMeterikzalonderzochtwordenofindekoudebehoefte op kunstmatige wijze kanwordenvoorzien,zodat nieuwe perspectieven ontstaanvoor het
forcerenvanrabarber.Eensortimentvanmogelijk geschikterassenzalinstandwordengehouden.
Een- en tweejarige pollen van het ras Frambozen-Rood zullen worden opgekweekt voor de
forceerproeven.
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169.Toetsing van doorwasgevoeligheid van bloemkool.

78.4.08

R.Booij,C.P. deMoei
Doorwasisteinducerendoormiddelvaneenbespuitingmetethephon.Dematevanoptredenblijkt
rasafhankelijktezijn.ineenproefmeteenbeperktaantalrassenzullendeverschillenindoorwasgevoeligheid worden getoetst. De concentratie en het toepassingstijdstip zullen eveneens worden
gevarieerd.
170.Onderzoek aannieuwe plantopkweeksystemen bij deteelt van bloemkool.

78.4.09

R.Booij,C.P.deMoei
Degroeivandeplant,opgekweekt alskluitplant,blijkttijdens deopkweek goedteregulerendoor
dehoeveelheid Ninhetberegeningswater aftestemmenopdegewenstegroei.Deinvloedvande
N-hoeveelheid in combinatie met de zaaidatum op de groei tijdens de opkweek zal worden
nagegaan. Door na het uitplanten de aanslag en de uiteindelijke opbrengst vast te stellen zal
getracht worden de "ideale" kluitplant te karakteriseren.
171.Vergelijkingopkweeksystemenopdegroeiduur endelengtevandeoogstperiodebijdeteelt
vanwinterbloemkool.
Zwaagdijk
G.J.M. Schroën
Behalve de losse plant zal er een type kluitplant in het onderzoek worden opgenomen. Beide
opkweeksystemen zullenmetelkaarwordenvergelekenvia4plantdataalsmede heteffect hiervan
op de matevanoverwintering,de groeiduur, de lengte vande oogstperiode ende kwaliteit.
172. Bestrijding made van de koolvlieg bij het gebruik van kluitplanten bij bloemkool. Zwaagdijk,
Breda,Ens
G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg, P. Mantel
Het beschermen van de koolplanten tegen de made van de koolvlieg kan thans het beste
plaatsvinden viaeen plantvoetbehandeling nahet uitplanten. Met diverse middelen zal nagegaan
worden wat de mogelijkheden zijn om de planten al vóór het uitplanten te behandelen op de
kweekplaten. In verband met problemen van fytotoxiciteit van de middelen op het gewas zal
uitgegaanwordenvanverschillendedoseringen.Vanbelangisdanwelofdewerkingtegendemade
vande koolvlieg nogvoldoende effectief is.Zieook 35.3.06,volgnr.284.
173. InvloedvanVydate en Curater op de groei enopbrengst van bloemkool.

78.4.10

C.P.deMoei
In een veldproef zal de invloed van de granulaten Vydate en Curater op de groei en opbrengst
(kwaliteit)vanbloemkoolworden nagegaanopeenmetbietecyste-en/of koolcysteaaltjes besmet
perceel.
174.Onderzoeknaardemogelijkhedenvanverlengingvanhetaanvoerseizoenvanbloemkooldoor
bewaring,
nieuw,78.6.11
C.P.deMoei,R.Booij
Nagegaanzalwordenwelkeinvloeddebewaartemperatuurendebewaaromstandigheden(alofniet
bevochtigen, in fust en los bewaren, veel en weinig blad) hebben op de bewaarbaarheid van
herfstbloemkool.
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175. P-bemesting inde herfst en inhetvoorjaar bij deteelt vanwinterbloemkool.
Zwaagdijk, Westmaas
G.J.M. Schroën,CA.E. Rijkers
Hetonderzoek gaatnawatde invloed isvanP-giftenopdegroei inde herfsten inhetvoorjaar, op
dematevanoverwintering,opdehergroeinadewinter,opdegroeiduur,opdeoogstperiodeenop
de kwaliteit. Dehoogtevande giften hangt afvan het Pw-getal. Naast de P-gift inde herfstzalook
gekekenworden naardeinvloedvaneen P-gift inhetvoorjaar van50kgP205perha.InWestmaas
wordt een proef met5fosfaatgiften uitgevoerd op twee praktijkbedrijven.
176. Effectvangrondontsmetting op met knolvoet besmette percelen.

Meterik, Breda

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Metnameopdelichterezandgrondenvormthetoptredenvanknolvoeteensteedsgroter probleem
bij deteelt vankoolgewassen. Inbuitenlands onderzoek werd melding gemaaktvan verbluffende
resultatennaontsmettingvandegrond.Nagegaanzalworden inhoeverregrondontsmetting enhet
tijdstip vantoepassing een bijdrage kan leveren aande oplossing vandezekwaal.
177.Onderzoeknaar methoden enmiddelenterbestrijdingvandemadevandekoolvlieg.Meterik
F.M.L. Kanters
Voor de bestrijding van koolvliegmaden in bloemkool zijn diverse middelen toegelaten die als
plantvoetbehandeling kunnenwordentoegepast. Daarnaast bestaanerdiverseandere methoden
omdebestrijdingsmiddelentoetepassen.Vergelijkingvanmiddelen,doseringenenmethodenbij
perspotplanten moet uitwijzen welke methode het best voldoet.Zie ook 35.3.06,volgnr.284.
178. Bestrijding madevande koolgalmug inbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Naast het middelenonderzoek zalaandacht besteed worden aandefrequentie van spuiten ende
spuitmethodiek,namelijkvolvelds-enrijenbespuitingen eneenbespuiting inhethartvandeplant.
179.Onkruidbestrijding bij deteeltvanwinterbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelenonderzoek ter bestrijding van onkruiden bij de teelt van winterbloemkool. Naast de
werking in de herfst zal nagegaan worden wat het effect is van de middelen op de mate van
onkruidgroei indewinter en inhet voorjaar.
180.Gebruikswaarde-onderzoek bloemkool.

Zwaagdijk,Westmaas, Breda

Y.W. Aalbersberg (FlIVRO), G.J.M. Schroën,C.A.E. Rijkers,P. Mantel
a. winterbloemkool,vooronderzoek: Zwaagdijk,Westmaas enVrouwenpolder (RIVRO);
b. vroege teelt met januari- of februari-zaai, voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Westmaas, Ens,
Breda, Ridderkerk (RIVRO);
c. zomerteelt,vooronderzoek: Zwaagdijk,Westmaas, Ridderkerk (RIVRO);
d. vroege herfstteelt,vooronderzoek: Zwaagdijk, Ens,Ridderkerk (RIVRO);
e. late herfstteelt,vooronderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO).
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BROCCOLI
181.Winterteelt van broccoli.

nieuw,78.4.12

C.A.Ph. van Wijk
Vooraltervervroegingvandeaanvoervanbroccoli inhetvoorjaar zullendemogelijkhedenvaneen
overwinterteelt bij broccoli getoetst worden.Hiervoor worden twee rassen bij diverse plantdatain
het najaar uitgezet. Ter bevordering van hergroei zal het gewas eventueel in het voorjaar met
geperforeerd plastic folie worden afgedekt.
182. Bestrijding vanvalse meeldauw (Peronospora parasitica).

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelenonderzoek met nieuwe middelen,doseringen enfrequentie van spuiten ter voorkoming
vanvalse meeldauw.

CHINESE KOOL
183.Onderzoek naaroptimale bewaring vanChinese kool.

80.4.06

C.A.Ph. vanWijk, F.Ml. Kanters,CA.E. Rijkers
DelateteeltvanChinesekoolendebewaringvanhetproduktneemtnogsteedstoe.Totnutoewerd
de kool voor kortere of langere tijd opgeslagen in koelcellen. Al naar gelang de bewaarperiode
kunnen de bewaarverliezen sterk oplopen. Het aspect oogstrijpheid krijgt daarbij speciale aandacht. De teelt van het te bewaren produkt vindt plaats op proeftuin Meterik en te Lelystad. In
Westmaas zaleen houdbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd met hybriderassen indezomerteelt ende herfstteelt.

GROENESAVOOIE KOOL
184. Bewaaronderzoek bij deteelt vangroene savooie kool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaan zalworden wat de invloed isvanverschillende temperaturen onder nulop de bewaarbaarheid ende bewaarverliezen. Hiervoorzaldegroene savooie koolopverschillende tijdstippen
uitdebewaringwordengehaald.IndienmogelijkzalerookonderzoekplaatsvindeninCA-bewaring.
Ook zalde matevanaflevingvan het produkt worden nagegaan.

RODEKOOL
185. Gebruikswaarde-onderzoek rode kool voor lange bewaring.

81.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Vooronderzoek naardegebruikswaarde vanrode koolrassenvoor de lange bewaring.Het onderzoek vindt plaats op de proeftuin te Zwaagdijk en in het Geestmerambacht (via het PAGV).Sterk
bepalendvoordegebruikswaardevanderassenzijndeproduktiviteitendekwaliteitvanderassen
nabewaring. De bewaring wordt voortgezet tot inmei.
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SPITSKOOL
186.Gebruikswaarde-onderzoek spitskool.

77.9.04

A.R.Biesheuvel, CA.E.Rijkers
Voortgezetonderzoek naardegebruikswaardevanspitskoolrassen indeherfstteeltindebewaring.
Hetonderzoek vindt plaats op het PAGVenop de proeftuin teWestmaas.

SPRUITKOOL
Afgesloten projecten:
*

Plantgatbemesting bij spruitkool (J.Alblas).

83.2.52WS

*

Invloed van de stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit van spruitkool (J.J. Neuve!, R.
Booij, H.H.H.Titulaer).
83.4.04
Project met hetvroeg,stuggroeiende rasTiturel enhet middenvroegevlot groeiende ras Lunetop
lichte klei.
Lopendeennieuweprojecten:
187.Optimalisatie van planttijd en plantgetal van late spruiten.

Ens

P. Mantel
In dit onderzoek wordt nagegaan of de produktie van late spruiten, ras Rampart, verbeterd kan
worden door vroeger te planten endoor een hoger plantgetal tegebruiken.
188.Opkweekmethodenvan spruitkool.

Westmaas

H.P. Versluis
Nagegaan wordt, wat de rentabiliteit is van het gebruik van kluitplanten invergelijking met losse
planten.
189.Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit bij diverse
spruitkoolrassen.
83.2.51WS
H.P.Versluis
Hethuidige N-advies isgebaseerd oponderzoek meteenbeperkt aantalrassen.Indit onderzoek
wordt in één proef voor 5 rassen de optimale N-gift in relatie tot de bodemvoorraad nagegaan.
Daarnaastwordtaansluitendoprecentonderzoek bijvroegeenmiddenvroegespruitkool,heteffect
vandedeling vande N-giftop de opbrengst enkwaliteit bij late spruitkool onderzocht.
190.Onderzoek naardeinvloedvanstikstofbemesting opdeopbrengst enkwaliteitvanspruitkool
op zandgrond.
Meterik
F.Ml. Kanters
Recent onderzoek met de rassenTiturel enLunet heeft plaatsgevonden op lichte klei. Devraagis
ofdezeresultatenopzandgrondookvantoepassingzijn.DaaromisinMeterikeenstikstof-trappenproef opgezet bij een laagenstevigtypealsTitureleneenhoogenslaptype als Lunet. Uitgaande
vanN-minwordt gekeken naarheteffectvanstikstofniveaus enrelatietotdeproduktieenkwaliteit.
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KROOT
213. Bestudering vangroei-,sortering-en kwaliteitsverloop bij kroot.

57.4.02

JA. Schoneveld, M.H. Roodzant
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden
nagegaan onder invloed vanverschil ingroeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. Getracht zal
worden een groeimodel te formuleren, waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de
opbrengst ensortering voorspeld kunnenworden.
214. Invloed standdichtheden en zaaidata op de groei, de opbrengst en de sortering van kroten.
Zwaagdijk
G.J.M. Schroën
Eenmeerkiemingeneenmonogerm raszullenwordenvergeleken bijverschillende standdichtheden(30,60,90en 120kroten per m2)met2à3zaaidata.Om hetgroeiverloop te kunnen bepalen
zullen de rassenende standdichtheden perzaaidatum op 3tijdstippen worden geoogst.
215.Testenvaneengeventileerde kuil(IBVL)voor het lang bewarenvankroten,

nieuw,57.6.03

M.H.Roodzant,JA. Schoneveld
Het lang bewaren van kroten geschiedt momenteel in de Noordhollandse kuil (goedkoop, maar
arbeidsintensief) ofindemechanische koeling(kapitaalsintensief).UitEngelsonderzoek blijktdat
hetmogelijk isdebewaarkosten teverlagen met behulpvaneengeventileerde kuil.Nagegaanzal
wordenofdeIBVL-kuilzodaniggeventileerdkanwordendatdekrotenlang(mei-juni)goedblijven.
216. Bestrijdingvan bietecysteaaltjes bij deteeltvan kroten.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaanzalwordenwatdeinvloedisvandiversemiddeleningranulaatvorm,envanverschillende
doseringenopdebestrijdingvanbietecysteaaltjeenheteffectopdeopbrengstendesorteringvan
kroten. Hetonderzoek zalplaatsvinden op eenzwaar besmet perceel.

PEEN
Afgeslotenprojecten:
*

Rijenafstanden enzaaidichtheid bij waspeen (A.H.J. Rops).

58.4.55WG

Lopendeennieuweprojecten:
217. Bepaling enverbetering indeveldopkomst van peen.

58.4.05

JA. Schoneveld, J.J.Neuvel
Devariatieinveldopkomstbijpeeniszeergroot.Erzijngeenkwantitatieverichtlijnendieopmoment
vanzaaiendebeslissingoverdestanddichtheidkunnenondersteunen.Nudeontwikkelinggaatvan
minder zaadverbruik naar kwalitatief hoogwaardiger zaad, is kennis over de samenhang tussen
gebruikte hoeveelheid zaaizaad en veldopkomst met daarbij de omgevingsfactoren gewenst. In
1986zalvooralhetaccentliggenopliteratuurstudie,deelnameaandealgemene projecten99.4.06,
volgnr. 250en99.4.10,volgnr. 245envastleggen vanzaadverbruik, omstandigheden enveldopbrengst bij peenproeven inden lande.
50

218. Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheden en-verdeling op opbrengst, sortering-en kwaliteitsverloop bij peen.
nieuw,58.4.04
JA. Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en de
sortering onder invloed vanverschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid bij alle typen
peen. Deeerste jaren ligt hetaccent op vervroeging van Amsterdamse Bak(DeWaag)enop het
gebruikvanNanteshybriden(Lelystad).Getrachtzalwordeneengroeimodelteformulerenwaarbij
onderverschillende groeiomstandighedendeopbrengst ensorteringvoorspeld kunnenworden.
Op deze wijze kan worden voorkomen dat er steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven
nodigzijnbijzichwijzigendeomstandigheden,zoalsandereteeltgebieden,prijsveranderingenvan
de sorteringen,nieuwe rassenenz.
219.Zaaidichtheid inrelatietotdeoogsttijd bijwaspeenteelt opveenkoloniale grond.

VM

T. Rozenveld
Deindruk bestaatdatdeveldopkomstvanpeenopdeveenkolonialegrondenzodaniggoedisdat
metminder kgzaaizaaddannormaalkanwordenvolstaan.Zaaizaadisnamelijkvrijduur. Gebruikt
wordt ongeveer 20 kgzaaizaad per ha.Inde proef zullen de objecten 8, 12,16 en 20 kg worden
gerealiseerd.
220. Invloedvandezaaitijd bij deteeltvanwaspeen.

WG

A.H.J.Rops
Waspeenwordtalgemeenrondhalfaprilgezaaid.Deoogsttijdvarieertevenwelsterk.Omdatbijlater
oogsten de ziekteproblemen (Alternaria, Sclerotinia etc.) toenemen en omdat de opbrengst na
september nauwelijks toeneemt lijkt meer afstemming van de zaaitijd op de oogsttijd gewenst.
Daartoewordt op DeWaagde invloedvandezaaitijd - inrelatietot de oogsttijd - op opbrengst,
sorteringenkwaliteit onderzocht.
221. Onderzoek naarde invloedvanvervroegd zaaienvanbospeen.

Meterik

F.L.M. Kanters
Voordevroegeteeltvanbospeenwordtinfebruari/maartgezaaid.Delaatstejarenheeftbijdezeteelt
bedekking met plasticfolie ofagryldoek opgang gemaakt. Bij deze methode kaneen vervroeging
van8-10dagenworden bereikt. Inproevenzalworden onderzocht ofhetmogelijk isdeoogst nog
meertevervroegen doorvroeger tezaaien.
222. N-bemestingbijdeteeltvanwinterpeen.

Zwaagdijk, Westmaas

G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
Nagegaanwordtwatde invloed isvandeN-bemesting- toegepast als basisenalsgedeelde giftopdeopbrengst,desorteringenendebewaarbaarheid bijdeteeltvanwinterpeen.Onderzoek in
samenwerking met IB.
223. Bestrijdingvanschimmelziekteninwaspeen.

58.4.54WG

A.H.J.Rops
Uiteerderonderzoekisgeblekendatdevroegeloofverbrandinginwaspeenwordtveroorzaaktdoor
een aantasting van Altenaris en/of rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotum).Aangezien in 1985is
geblekendatmetgewasbespuitingen(RonilanenRovral)positieveresultatenzijntebehalen,zalhet
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GROENTEGEWASSEN -ALGEMEEN
243.Aspecten vanfotoperiodiciteit envernalisatie van groentegewassen.

99.4.05

R.Booij
De literatuur op dit onderzoeksgebied zalworden gevolgd.
244. Bestudering van nieuwe opkweeksystemenvangroentegewassen.

99.4.09

R.Booij
Deuittevoerenwerkzaamhedenzullenvoornamelijk bestaanuithetcoördinerenvanhetonderzoek
aannieuwe opkweeksystemen (kluitplanten). Ditonderzoek zal in 1986worden uitgevoerd zowel
door de regionale proeftuinen en -boerderijen als door het PAGV. Dediverse voorstellen dienen
zoveelmogelijk opelkaarafgestemdteworden.Ziehiervoordeonderzoekprojecten onderandere
bij bloemkool,sluitkool,witlof, knolselderij, prei,knolvenkel.
245.Verbetering van de veldopkomst van normaal, omhuld en gecoat zaad bij groentegewassen,
nieuw,99.4.10
J.J.NeuveI
Bij omhulde en gecoate groentezaden, die worden gebruikt bij precisiezaai, kunnen fungiciden
en/of insekticiden worden aangebracht om de opkomst en verdere ontwikkeling van het gewas
zeker te stellen. Over de te gebruiken middelen, doseringen, de mogelijke fytotoxiciteit en de
effectiviteit van de bestrijding leven veel vragen. Het is gewenst om deze problemen te gaan
onderzoeken.Daartoewordendeontwikkelingenindepraktijkgevolgdenhetonderzoek,datdient
omdeveldopkomst teverbeteren,gecoördineerd.Erwordt deelgenomen aanonderzoek bijwitlof
(73.4.09,volgnr. 157),bij peen(58.4.05,volgnr.217),enpeenvliegbestrijding (35.3.07,volgnr.285).
Hetonderzoek vande SNUiFop dit gebied,metzaaiui,wordt gevolgd.

56

BODEM EN MECHANISATIE
Afgesloten projecten:
*

Effectenvanhet losmaken vancompacte lagen inzand-enzavelgronden (P.Nicolai). Onderzoek vindt plaats in project 21.1.52WG,volgnr. 252.
21.1.02

*

De invloed van tractie, werktuigen en bewerkingstechnieken op grond en gewas (L.M.
Lumkes).
10.1.02

Lopendeennieuweprojecten:
246.Ontwikkeling vaneenadviesmodel voor bodemgebruik.

20.0.01

W.A. Dekkers
Innauwesamenwerking metSTIBOKA,deCAD'svoor BodemaangelegenhedenenhetICWwordt
gewerktaaneenmodeldatbruikbaar isomeenadviesuittebrengenoverdegeschiktheidvaneen
bodemvooreenbepaaldgewas.Metnamezaleronderzoekwordengedaanaandeeisendieeen
gewas aande grond stelt. Erzal echter worden bestudeerd of het mogelijk is kwantitatief aante
gevenwathetafwijkenvaneenbodemeigenschap vaneenoptimale bodemeigenschap,teelttechnisch betekent.
247. Invloedvanhetlosmakenvandeondergrondvanzavel-enkleiplaatgronden opvochtvoorziening, beworteling en produktie van landbouwgewassen.
21.1.51WS/RH
J.Alblas, H.P. Versluis,J.G.N. Wander
Inhet zuidwesten van Nederland is de ondergrond vaneen deel vande gronden moeilijk of niet
doorwortelbaar voor aardappelen. Nagegaan wordt of het diep losmaken van deze gronden een
gunstige invloedheeftopdegewasproduktie.Opdein1978aangelegdeproevenopdeproefboerderijenWestmaas enRusthoevewordenterafsluiting intensiefwaarnemingen gedaaningronden
gewas.HetproefveldteBruinisse,waarverschillende methodenvanlosmakenvandeverdichting
onderdebouwvoorwordenvergeleken,wordt metaardappelen beteeld.Hetproefveldvraagtveel
aandacht. De proef te Werkendam wordt gevolgd, evenals de vergelijking spitten en ploegen te
Colijnsplaat. (Samenwerking met Regio's, Stiboka, ICWen IMAG)
248. Derelatietussen wieldruk, bodemdichtheid en plantengroei.

nieuw,17.1.04

J.Alblas, L.M. Lumkes,H. Preuter
Detoenamevangrootte engewichtvanwerktuigen entransportmiddelen leiddetoteenachteruitgangvande bodemstructuur. Indit projectwordt (met IMAG,Stiboka,ICW,IBenLH)nagegaanof
de achteruitgang istevoorkomen door aanpassingen vande wieluitrustingen.
249. Mechanisatiesystemen gericht op de instandhouding van een optimale bodemconditie,
afgestemd op de bedrijfsgrootte indeakkerbouw en indevollegrondsgroenteteelt. 17.1.02
L.M.Lumkes,Al. Smit
In het project wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van mechanisatiesystemen,
afgestemdopbedrijfsgrootteenaardvanhetbedrijf.Voordegroenteteeltwordteenbeperkingvan
de investering in machines en werktuigen nagegaan.Aandacht krijgen voorts specifieke problemen, zoals het transport van kool in het najaar onder natte omstandigheden. Zowel voor de
akkerbouw, als voor de groenteteelt wordt de mogelijkheid bekeken van aanvullingen op de
hoofdgrondbewerking inhetnajaar. Doel isdaarmee inhetvoorjaar dezaai-/pootbedbereiding te
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beperken. Voorts om een synchronisatie van besporing in het voorjaar te kunnen realiseren. In
veldproeven wordt dit onder anderevoor bietengetoetst.Aard en intensiteit vanberijding worden
vandiverseplaatsenvastgelegd.DitgebeurtinprincipemethetFieldTrafficcomputer Model(FTM),
dat verder operationeel wordt gemaakt. Het moet - in samenhang met andere modellen en
computerprogramma's - gebruikt kunnen worden bij de selectie-criteria voor een bepaalde
werktuigenkeuze.
250.Verbeteringvandeveldopkomst metgrondbindende engrondbedekkende middelen.99.4.06
J.J.NeuveI, L.M. Lumkes,J.J. Tick
Deopkomstvanterplaatsegezaaidegewassen laatsomstewensenover.Onderzoek isnodigom
hierinverbeteringtebrengen.In1984isgestartmetproevenmetgroentegewassenensuikerbieten
inde kas. Dit onderzoek zal in 1986worden voortgezet.
251.Toepassing vaneenvorenpakker op kleigronden.

11.1.50RH

J.G.N.WanderenLM. Lumkes
Oplichtezavelgronden kanmetbehulpvaneenvorenpakker opeenvoudigewijzeeenaangedrukt
envoldoende fijn zaaibed voor wintertarwe verkregen worden. Op zware kleigronden worden de
ploegsnedendoordevorenpakkerdoorgesneden,waardoordeverweringvandegrond bevorderd
enverderegrondbewerkingvergemakkelijktwordt.Nagegaanwordtwat,invergelijkingmetandere
grondbewerkingssystemen, het effect is op de ligging vande grond en de gewasreactie.Tevens
wordt,insamenwerking methetIMAG,nagegaanhoeveel brandstof bijdeverschillende grondbewegingen nodig is.
252. Invloedvanhetlosmakenvandeondergrond inhetwestenvande NOPopdewaterhuishouding, de beworteling ende produktie van landbouwgewassen.
21.1.52WG
A.H.J.Rops
Insamenwerking metPAGV,ICW.StibokaenIMAGisinhetnajaarvan1984opDeWaageenproef
aangelegd waarin gekeken wordt naar heteffectvanlosmaken/breken vandeondergrond,enhet
effectvantussendrainageopontwatering,groeienopbrengstvormingvandegewassen.Nadeteelt
van suikerbieten in 1985, waarin hoofdzakelijk verschillen te zien waren tussen wel en niet
tussendraineren,zijn op het proefperceel inhet najaarvan 1985tulpen gepland.Ook indit gewas
zullenhetgroeiverloop,debeworteling endegrondwaterstanden wordengevolgd.Geziendeaard
van hetgewas worden deonderzoekaspecten innader overleg met het LBOuitgevoerd.
254. Bezanding vanzware kleigrond.

FH

J.K. Ridder
Innoord-Friesland ligt circa4000 hazware klei die potentieel geschikt is omte bezanden. Ditkan
inruilverkavelingenmetsubsidiewordenuitgevoerd.Optweepercelendievooreendeelwelenniet
bezand zijn,wordt heteffect hiervan op de opbrengst van pootaardappelen nagegaan.

BEREGENING
255.Ontwikkeling entoetsing van eenadviesmodel voor beregening vangewassen.

23.8.03

WA. Dekkers,H.Drenth
HetSWATREmodelzalinsamenwerking methet ICWworden aangepast toteenmodel,waarmee
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het mogelijk is praktijkadviezen uitte brengen. Dit model wordt dit jaar ook inde praktijk getoetst
voor beregening van het gewas aardappelen. Dat gebeurt in samenwerking met de regionale
proefboerderijen Vredepeel en Rusthoeve en met de sectie aardappelen van de afdeling Teelt
Akkerbouw.Eenzelfdetoetsingvindt plaatsvoorhetgewasbietenopdeproefboerderijVredepeel.
* Beregening bij maïs:zie23.8.04,volgnummer 94.
* Beregening bij zaaiuien:zie23.8.05,volgnummer 107.
* Beregening bijtuin- enveldbonen:zie88.1.06,volgnummer 241.

ANORGANISCHE BEMESTING
256.Ontwikkelingvaneencomputer-modelvoordeoptimaliseringvandebemestinginbedrijfsverband.
25.8.06
WA. Dekkers,H.H.H. Titulaer
Een adviesmodel zal worden ontwikkeld, waarmee een optimaal bemestingsadvies kan worden
uitgebracht op basis van de bodemvoorraad,verwachte onttrekking, uitspoeling,denitrificatie en
gewaseisen.Hetonderzoekzalzichditjaarbeperkentotliteratuuronderzoek enhetbestuderenvan
de inpasbaarheid vanreeds verzamelde gegevens inhetmodel.
257. Deopzetvaneenstikstofadviesmodel voor wintertarwe.

41.2.08

H.F.M. Aarts,W. Stol
Hetstikstofadviesmodel zalworden afgeleidvaneenontwikkelings- enproduktie-simulatiemodel
dat in samenwerking met het CABO, IB en de Kath. Universiteit van Leuven wordt ontwikkeld.
Vooruitlopendhieropwordtgewerktaaneenvoorlopigadviesmodeldatpraktischhanteerbaarisen
dat kanworden ingebouwd ineentarweteeltbegeleidingssysteem.
258.Onderzoek naarde invloed van het stikstofgehalte vandegrond ende stikstofbemesting op
het nitraatgehalte ende opbrengst vangroentegewassen.
25.7.05
H.H.H. Titulaer
Op ROCVredepeel wordt de invloedvaneen bemesting metvarkensdrijfmest incombinatie met
kunstmest onderzocht voor achtereenvolgens de gewassen spinazie, slaen andijvie.De invloed
vaneenkunstmestbemestingophetN-gehalteendeopbrengstvanijsbergslaenwinterpeenwordt
voortgezet. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met IB-project 785 en LH-vakgroep
Bodemkunde en Plantenvoeding.
259. Bemesting vollegrondsgroentegewassen.

25.2.07

H.H.H. Titulaer
De P-K-behoeftevangroentegewassen zalaande handvan proefveldgegevens uit de zeventiger
jaren (Alkmaar, Wieringerwerf) worden geëvalueerd. Erzal getracht worden de efficiency van de
bemesting te verbeteren door toepassing van fertigatie (bemesting via de regenleiding). Het
stikstofbemestingsadviesvoorvollegrondsgroenten zalworden uitgebreid.Zie70.2.03,volgnummer 151.
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260. pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden vande grond.

26.2.52WR

P.M.T.M. Geelen
Dooraanlegvandezeproefzalwordengeprobeerdaanwijzingentekrijgenoverdejuistheidvanhet
huidigekali-enpH-adviesbijeenbouwplanvanwintertarwe,wintergerst,aardappelenensuikerbieten.OnderzoekinsamenwerkingmetIB.Mogelijkkaneenverklaringwordengevondenvoordelage
aardappelopbrengsten op lössgrond bij hoge pH's.
261. Fosfaattoestanden/fosfaathoeveelheden op kalkrijke zeeklei inhetzuidwesten. 25.2.51RH
J.G.N. Wander
Ineendrietal meerjarige proevenwordt insamenwerking met het IBonderzocht inhoeverre hetin
1984ingevoerde nieuwefosfaatbemestingsadvies ookvoor de kalkrijke zeekleigronden geldt. In
1986wordendeproeven(fosfaattrappen bijverschillende Pw-getallen)inaardappelenuitgevoerd.
262. Fosfaattoestanden/hoeveelheden onderzoek op zware klei.

KL

A.H.J.Rops
De in 1971 in samenwerking met het IB gestarte fosfaattrappenproef op De Kandelaar is in 1983
zodaniggewijzigddatmeer informatieverkregenwordt overderelatietussen deopbrengst enhet
Pw-getal met enzonder verse fosfaatbemesting.
263. Kalihoeveelheden-enkalitoestandenproeven op kalifixerende grond.

25.2.50WS

H.P.Versluis
Inhetestuariumgebied lijkt het moeilijk de kalitoestand vandegrondteverhogen tot een peil dat
gezien de opbrengsten optimaal is. Op 4 kalihoeveelheden-, kalitoestandenproeven wordt in
samenwerking methet IBnagegaan inhoeverre denieuwe adviesbasis voor kalibemesting opde
betrefffende gronden toepasbaar is.In1986liggen de proeven inhet gewas aardappelen.
264. Kalihoeveelhedenproefvelden.

BEM

N.H.J.N. van denEijnden
Op de Prof. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en Wieringerwerf (sinds 1959) wordt in een
kalitrappenproef insamenwerking metIBhetverloopvanhetK-gehalteindegrondenheteffect op
opbrengst en kwaliteit vande gewassen gevolgd.
265. pH-proefveld op lössgrond.

WR

P.M.T.M. Geelen
Ineenin1966aangelegdeproefmetpH-trappenvan5tot7,5wordtbij4gewasseninsamenwerking
metIBonderzocht inhoeverreeenverhogingvandepH(onderandereviaeenstructuurverbeterendewerkingvangrond) gunstig isop lössgrond.

ORGANISCHE BEMESTING
Afgesloten projecten:
*

Onderzoek naar de nawerking van hoge giften afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw
(H.H.H.Titulaer).
26.2.04
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Lopendeennieuwe projecten:
266. Optimalisering van detoediening vandierlijke organische mest inde akkerbouw.
nieuw, 17.2.03
L.M. Lumkes
Afgestemd op IMAG-project 315enverdere samenwerking inwerkgroepsverband wordtveldonderzoek nagestreefd met betereverdeelmechanismenvoor mengmest,gekoppeld met inwerkapparatuur.Aansluiting zal hierbij worden gezocht bij het onderzoek inWest-Duitsland.
267. Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van nitrificatieremmers bij diverse
soorten organische mest.
26.2.05
H.H.H. Titulaer
Hetonderzoek zalnogéénjaarwordenvoortgezet op loss(aardappelen,suikerbieten). Daarnaast
zalonderzoek plaatshebben opdeproefboerderijen Kooyenburg,ValthermondenVredepeelnaar
deeffectenvaneennitrificatieremmerincombinatiemetkunstmestmetalstestgewasaardappelen.
Zie26.2.06,volgnummer 95.
268. Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke organische mest in de
akkerbouw.
nieuw,26.2.09
H.H.H. Titulaer
Inhet kadervanhet ROM-plan zalhet komende jaareenaanvangworden gemaakt metdit project
omte komentot eenadviessysteem voor de inpassing vandierlijke mest inhet bedrijfssysteem.
269.Verhogingvanhetproduktievermogenvanlössgronddoorverbeteringvandestructuurd.m.v.
organische stof bijviervruchtopvolgingssystemen.
27.2.50WR
P.M.T.M. Geelen
OpdeZuidlimburgseakkerbouwbedrijven isdeslechtestructuurenslempgevoeligheid(watererosie)éénvandegrootste knelpunten.Inditonderzoek wordt nagegaan inhoeverretoepassingvan
organische stof de opbrengst en kwaliteit van de gewassen en de bodemstructuur blijvend kan
verbeteren.
270.Toepassing afvalwaterzuiveringsslib inde akkerbouw.

26.2.50 BEM/AGM

A. deJong, N.H.J.N, van denEynden,T. Rozenveld
Door de toenemende produktie van afvalwaterzuiveringsslib is steeds meer de vraag actueel in
hoeverre dit slib in de akkerbouw kan worden toegepast. In een zestal regio's is sinds 1977
onderzoekverrichtaandehakvruchtenmethoeveelhedenslibvan0,10en20tonds/ha.Tevenszijn
perslibtrap5N-hoeveelhedengegevenomdestikstofwerkingvanhetslibvasttestellen.Naasthet
bepalen van landbouwkundige waarde wordt nagegaan in hoeverre zware metalen in gewas en
grond een rol kunnen gaan spelen. Bij dit onderzoek wordt met enkele landelijke instellingen
samengewerkt.Deresultatenvandezeproefseriezijnineenrapportsamengevat.Sinds1984wordt
dit onderzoek nog op2proefvelden (Wieringerwerf en Emmercompascuum)voortgezet.
271.Toepassing van ingedikte,dunnevarkensmest indeakkerbouw.

27.2.51 RH/WS/AGM

HP. Versluis,J.G.N.Wander, T. Rozenveld
In meerjarige veldproeven in 3 regio's wordt de landbouwkundige waarde van ingedikte, dunne
varkensmest(circa25%ds)onderzocht. Daarbijgaathetvooralomdefosfaatwerkingendeinvloed
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van de in de mest aanwezige metalen (Cu,Zn) op de gehalten in het gewas en inde grond. De
voorlopige resultaten zijn in een tussentijds verslag samengevat. Op Westmaas en Rusthoeve
worden de proeven nog eenjaarvoortgezet inaardappelen.
272. Instandhouden van de bouwvruchtbaarheid met behulp vanorganische mest.

BEM

N.H.J.N.van denEijnden
Ineenmeerjarig proefveldwordensinds 1933eenzeventalvormenvanorganische stofvoorziening
vergelekentenaanzienvandebodemvruchtbaarheid,deopbrengst enkwaliteitvandegewassen.
Eentussentijds verslagvande resultaten is invoorbereiding.
273.Onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van inpassing van organische bemesting/groenbemesting op intensieve vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
MV
F.M.LKanters
Doortoenemende specialisatie ontstaat opde intensieve bedrijven nietalleeneensteeds nauwer
teeltplan,maarooktoenemende mechanisatie.Hetgebruik vanstalmest komtsteeds mindervoor.
Dezeontwikkelingenhebbenuiteraardconsequentiesvoordeproduktiefactorgrond,zowelfysisch
als chemisch. Beide factoren spelen een belangrijke rol voor een optimale produktie. In een
vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre de toepassing van stalmest of het
inpassenvangroenbemesting bijdraagt hetproduktievermogenvandegrondoppeiltehoudenof
teverbeteren.

BEDRIJFSHYGIENE
274.Onderzoek naarde overdracht vanziekten en plagenviadierlijke organische mest.
nieuw,26.3.07
CD. van Loon,H. Elema
Het gebruik van dierlijke organische mest houdt in principe het gevaar in van verspreiding van
ziekten enplagen.Hierover isechter nogweinig bekend.Ineerste instantie zalworden nagegaan
inhoeverre eenaantalgevaarlijke pathogenen en nematoden indrijfmest kunnenoverleven.
275.Onderzoek naar de overdracht van onkruiden resp. onkruidzaden via dierlijke organische
mest.
nieuw,26.3.08
CD. van Loon,H. Elema
Indierlijkeorganischemestkunnenonkruidenenonkruidzadenvoorkomen.Nagegaanzalworden
of en zo ja hoe lang zaden van enkele gevaarlijke onkruiden als hanepoot, herbicide-resistente
melganzevoet en zwarte nachtschade alsmede knolletjes van knolcyperus in runderdrijfmest
kunnenoverleven.
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GEWASBESCHERMING
276.Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
32.4.03
J.G.Lamers, O. Hoekstra
Terbestrijdingvantarwehalmdoder kunnenuitstekend bacterie-isolatenvanhetgeslacht Pseudomonas gebruikt worden. Het bestrijdingseffect lijkt met name in het tweede jaar op te treden.
Vandaardatdeproef PAGV 1361wordtvoortgezet.OpDeSchreefwordende bacterisatieproeven
terbestrijdingvanhetvruchtwisselingseffect inaardappelenvoortgezet. Intensieve samenwerking
vindt plaats met het Phytopathologisch Laboratorium teBaarn.
277.Verbeteringvangewasbeschermingstechnieken.

38.3.01

L.M. Lumkes,J.Jonkers, Ft. Meier
Voor de praktijk wordt getoetst welke spuittechniek op grondvandepositie van het middel en in
biologisch effect het gunstigste is. Samenwerking met instituten en inwerkgroepsverband staat
hierbijvoorop.Inhetonderzoekprogrammazitdevergelijkingvantypenspuitdoppen,typenspuiten
endetoevoegingvanmiddelenaandespuitvloeistofomdewerkingteverbeteren.Hierondervallen
ook plantaardige oliën. In kasproeven vinden voorstudies plaats. Naast veldspuiten zullen ook
spuitvliegtuigen in het onderzoek worden betrokken. Het veldonderzoek vindt in verschillende
gewassen plaats enomvatzowel onkruid-als ziektenbestrijding.
278.Verbetering vanapplicatietechnieken voor de bestrijding van bodempathogenen.

38.3.02

LM. Lumkes
Het resultaat van grondontsmetting verdient inveel gevallen verbetering.Voor het PAGV ligt - in
werkgroepsverband - de nadruk ook in 1986 op onderzoek op zware klei. Hier levert een
voorbewerking voor de natte grond grote problemen op; andere werkwijzen zullen worden beproefd. Ook met de ontsmettingstechniek en -wijze zal verder worden geëxperimenteerd. Zie
16.1.51 KL,volgnummer 18en 16.3.50FH,volgnummer 15.
279. Incidenteel mycologisch onderzoek.

34.3.03

Ft. Meier
—Diagnostisch onderzoek aanschimmelziekten inakker- entuinbouwgewassen,waaruitoriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
—Rhizoctonia-bestrijding schorseneer en suikerbiet.
—Meeldauwbestrijding schorseneer.
280.Onderzoek naardetoepasbaarheid vanfungiciden inde kleine groentegewassen. 34.3.04
Ft. Meier
Dooronderzoekwordtgetrachtomvoordemeestschadelijkeschimmelziekteneengelegaliseerde
toepassing van,reeds inandere gewassen toegelaten,fungiciden teverkrijgen.
-Smetbestrijding in roodlof.
281. Bladvlekkenziekte inspruitkool.

34.3.05

Ft. Meier
Onderzoek wordt verricht naarde effectiviteit vanfungiciden en de meest gunstige toepassings63

techniekterbestrijdingvanMycosphaerella,bladvlekkenziekte.Tevenswordtonderzochtotaande
hand van relatieve luchtvochtigheidsgegevens, gecombineerd met de (reeds bekende) infectievoorwaardenvandeziekte,voorspeldkanwordenwathetmeestgunstigebestrijdingstijdstipis.Zie
volgnummer 199,Zwaagdijk.
282. Voorstudie naar de beheersingsmogelijkheden van bodemgebonden schimmels in vollegrondsteelten.
nieuw,34.4.07
G.Dijst
Inoverleg metdiverseteeltdeskundigen enmycologenzalworden bestudeerd opwelkewijzeen
metwelkeperspectievendebelangrijkebodemschimmels bijvollegrondsteelten beheerst kunnen
worden.
283. Inventarisatie graanziekten.

34.4.05

W. Stol
Inoverleg met het NGC en de werkgroep graanziekten zal het inventarisatie-onderzoek bij tarwe
geheel inEpiprégeïntegreerdworden.Voordeziekte-inventarisatie bijgerstzullenapartewaarnemingsrondengedaanworden.Alsafgeleideactiviteitzalwordenonderzochtwaareninwelkemate
afnemende gevoeligheid vande Pseudocercosporella schimmel tegen benzimidazolen optreedt.

PLAGEN
284.Optimalisatie vande koolvliegbestrijding.

nieuw,35.3.06

A.Ester
Ondanks vele proeven in de afgelopen periode is een bedrijfszekere koolvliegbestrijding nog
steeds niet mogelijk. Middels bestuderingvanproefresultaten enliteratuurzullen proefvoorstellen
worden geformuleerd om te komen tot aanveranderende teelttechnieken aangepaste bestrijdingen.Zievolgnummers 172,177en 201.
285.Optimalisatie vandewortelvliegbestrijding.

nieuw,35.3.07

A.Ester
De resultaten van de vele proeven met betrekking tot wortelvlieg in de afgelopen periode zullen
worden geëvalueerd. Op basis hiervan en een literatuurstudie zal worden vastgesteld op welke
wijzetotoptimalisatievandewortelvliegbestrijding kanwordengekomen.ZieMeterik,volgnummer
225.

AALTJES
Afgesloten projecten:
*
Bestrijding van bieten-en koolcysteaaltjes (C.P.de Moei ).
Het onderzoek wordt inproject 78.4.10(volgnr. 173)voortgezet.
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33.3.08

Lopendeennieuweprojecten:
286. Incidenteel nematologisch onderzoek.

33.3.03

C. Kaai
In het kader van dit project zijn er mogelijkheden tot het doen van onderzoek naar onverwacht
optredende problemen.
287. Bietencysteaaltjes inakkerbouw- engroentegewassen.

33.3.04,IPO4-4-4

C. Kaai
Dit project zalworden afgesloten met enige publikaties.
288.Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van crucifère groenbemesters in het bouwplan.
33.4.06
C.Kaai, O. Hoekstra
In een veldproef zal de waardplantstatus van zowel vatbare als resistente cultivars van crucifère
groenbemesters(onderanderebladrammenasengelemosterd)metbetrekkingtothetbietecysteaaltje worden onderzocht. In zuidwest-Nederland wordt de voorvruchtwaarde van resistente
cultivars van bladrammenas en gele mosterd voor suikerbieten vergeleken met die van een
grasgroenbemester envanstoppelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd insamenwerking met het
1RS.
289. Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotyle gewassen.

33.3.07

Th. Hulskamp,T. Zondervan
Invervolgophetin1985uitgevoerdeonderzoekzalinLimburginsamenwerking met proefboerderij
Vredepeeleentweetalproevenwordenaangelegd.Hierinzullenindeeersteplaatsdebestrijdingsmogelijkheden van Meloidogyne hapla met granulaten en fumingantia worden bekeken.In de
tweede plaats zullendewaardplantgeschiktheid enschadekansen ineenaantalgewassen onder
deloupewordengenomen.Vrijwelidentiekeproevenzulleninsamenwerkingmetdeproefboerderij
teValthermond inhet Drents/Groningse zandgebied worden uitgevoerd. Naast genoemde veldproevenzalaandachtbesteedwordenaandeontwikkeling/verfijning vaneenbiotoetsom(noordelijke)wortelknobbelalen aantekunnentonen ineengrondmonster.

ONKRUIDEN
290. Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding inde grote akkerbouwgewassen.

36.3.05

H.F.M. Aarts
Kennisvanonkruidbestrijding indegroteakkerbouwgewassenzalwordeningebouwdinteeltbegeleidingssystemen. Hiernawordt het project afgesloten.
291. De beïnvloeding vandeonkruidvegetatie door teelt- en bedrijfssystemen.

36.4.08

H.F.M. Aarts
Het onderzoek naar de invloed van het teeltsysteem van snijmaïs op de samenstelling van de
onkruidvegetatiewordtvoortgezetopproefveldenteDenHamenteMaarheeze.Hetonderzoeknaar
de invloed van het bedrijfssysteem op de aanwezigheid van kleefkruid wordt afgerond met een
publikatie.
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292. Onderzoek naareigenschappen engedragvanakkeronkruiden.

36.4.04

W.G.M, van denBrand
Hetonderzoek naareigenschappenvanakkeronkruidenwordtin1986beperkttotenkeleeenjarige
soorten,waarbijcontinuteelt wordtvergeleken metafwisselende teelt.Hetonderzoek naargedrag
vanakkeronkruiden blijft beperkt tot de akkermelkdistel (op de OBS te Nagele). In 1986zal weer
sterk denadruk gelegdworden opverslaglegging vaneigenonderzoeksresultaten, incombinatie
met literatuurstudie.
293. Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding ingroentegewassen.

36.3.06

J.Jonkers
Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in. Naast de
herbiciden die inveel gewasen inzetbaar zijn, komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Belangrijke factoren hierbij zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing,minder belastingvoor hetmilieu,bestrijding overblijvende ofmoeilijk tebestrijden onkruiden
envoorkomen van resistentie. Ook detoepassingstechniek is daarbij belangrijk. In 1986worden
proeven aangelegd inwitlof, prei, wortelen, stamslabonen, kool, en asperges. Onderzoek wordt
gedaan naarvervangende gewassen namislukken vaneenteelt.
294.Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine groentegewassen.
36.3.07
J. Jonkers
Regelmatigwordennieuwegewassen geïntroduceerd.Omdezegewassentekunnentelenisook
hier onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek is vooral gericht op de toepassing van
middelen die in andere, grotere gewassen reeds zijn toegelaten. In 1986 voortzetting van het
onderzoek metmetam-natriumen basamidbijonder andere ijsbergsla, knolvenkel,prei enwitlof.
Tevens middelenonderzoek bij roodlof. Zie Breda,volgnr. 148.
295.Optimalisatie vanonkruidbestrijding inkleine akkerbouwgewassen (CABO 663).

36.3.09

P.M.Spoorenberg, P.C.deMan
Deonkruidbestrijding inkleineakkerbouwgewassen,zoalsgraszaad,blauwmaanzaadenvlas,laat
in de praktijk nogal te wensen over aan effectiviteit en/of rendement. Onderzoek binnen deze
gewassen naar methoden vanonkruidbeheersing zal in1986vervolgd worden.
296.Onderzoek naartoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine, nieuwe akkerbouwgewassen en(bloem)zaadteelten(CABO 664).
36.3.10
P.M.Spoorenberg, P.C.deMan
Deteeltvanveelkleineennieuwegewassenkamptvaakmetonkruidproblemen,omdatgeenofveel
teweinigherbicide-toepassingenzijntoegelaten.Veelalzijnherbicidenechternoodzakelijkomeen
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 zogenaamd "screeningsonderzoek" in te verrichten. Ook in 1986 zal dit
onderzoek derhalve binnen dit project worden uitgevoerd voor de gewassen teunisbloemen,
bernagie en tuinbouwzaadteelt.
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297.Teelt vanvervangende gewassen namislukken eerste gewas.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Teeltvanvervangendegewassennamislukkingvanhetgewasdatdooreenherbicideisbehandeld.
Voorhetzaaienc.q.plantenvanhetvervangendegewaswordteengrondbewerking uitgevoerd.Als
herbiciden worden opgenomen metamitron, metazachloor,dimethachloor en pendimethalin. Als
vervangende gewassen worden gezaaid of geplant: witte kool, witlof, kroot, slaboon, peen en
bloemkool.

VRUCHTWISSELING
Afgesloten projecten:
*
Bouwplanvergelijking met 66en 100%rooivruchten (A.H.J. Rops).
Voortzetting in28.1.55WG(A.H.J.Rops).

28.4.54WG

Lopendeennieuwe projecten:
298.Onderzoek naarde gevolgen vangrondontsmettingvoor het bouwplan.

16.4.01

O. Hoekstra
Hetonderzoek naardeeffecten vangrondontsmetting inhet bouwplan zalwordenvoortgezet. De
nadruk blijft liggenopdeeventuele invloedervanopdegewasopbrengsten,waaraaninbestaande
vruchtwisselingsproeven aandacht zal worden besteed. Bovendien zullen in samenwerking met
1RS, ROC Rusthoeve, de Regionale Consulentschappen, het Consulentschap voor GewasbeschermingendePDdebietenmoeheid-bestrijdingsproeveninzuidwest-Nederland worden benut
omdeinvloedvangrondontsmetting metverschillende middelenentoepassingsmethoden opde
opbrengst vanaardappelen te bepalen.
299.Onderzoek naaronderlinge relatiesvangewassen.

28.4.01

O. Hoekstra
In de vruchtwisselingsproef "De Schreef" wordt in een aantal verschillende rotaties aandacht
besteed aanhetproduktiepotentieel,alsmede aandefysische enchemische gesteldheid vande
grond.Voortswordt gezocht naarhetcomplexvanoorzakendataandegesignaleerde(frequentieenvoorvrucht-afhankelijke) opbrengstdepressies van aardappelen ten grondslag ligt. Ook wordt
bekekeninhoeverredezeongunstigefactorenzijnopteheffen.Erwordenondermeerafzonderlijke
veld-enpotproevengenomen(onderzoek insamenwerking metLH,CABO,IPO,PD,IBenWCSte
Baarn).Omdat de proef in 1986wordt afgesloten,is een planopgesteld omals extra informatie in
1986deinvloedvaneenmaliglangeredanwelkorteregewaspauzevooraardappelenbijbestaande
teeltfrequenties vasttestellen.
300. Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
28.4.05
Th. Hulskamp
Evenalsbijakkerbouwgewassen isbijgroentegewassen ook sprakevanonderlinge beïnvloeding
enteeltfrequentie-effecten. Inwelke mateenmetwelkegevolgeneenenander optreedt, is echter
nog onduidelijk. Gezien de vragen vanuit voorlichting en praktijk verdient dit onderwerp zeker
aandacht.Ditjaarzaldieaandachtvoornamelijk(nog)bestaanuitinventarisatievandeproblematiek
enhetproducerenvaneenverslag/artikelhieromtrent.Getrachtzalwordentekomentoteenbesluit
omtrent de eventuele onderzoeksaanpak.
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301. Onderzoek naar de oorzaken vanvruchtwisselingseffecten inhet bouwplannenproefveld De
Schreef. (Integratie van projecten vanCABO, IB, LHen PAGV.)
28.4.07
CA.A.A. Maenhout
In het kader van dit project worden via projectgroepbesprekingen en bilaterale contacten de
werkzaamheden indeverschillende projectenopelkaarafgestemd.Ookwordt naaraanleidingvan
de bereikte onderzoeksresultaten de richting vanhetonderzoek zonodig bijgesteld.
302. Onderzoek naarde onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt.
28.4.06
Th. Huiskamp
Het in 1982-1983 op het PAGV-bedrijf gerealiseerde vruchtwisselingsproefveld PAGV 900zal in
1986 ongewijzigd worden gecontinueerd. Via opbrengst- en kwaliteitsbepalingen zal getracht
worden verder inzicht te verkrijgen in de effecten van een aantal akkerbouwgewassen op een
zevental groentegewassen alswel omgekeerd.
303. Effecten vanteeltfrequentie bij peen.

28.4.08

777. Huiskamp
De gevolgen van (zeer) intensieve peenteelt worden sinds 1981 bekeken in een proefveld op
proefboerderij DeWaagte Creil. Naast continu waspeen wordt indeze proef waspeen geteeld in
tweejarige rotaties met een zestal andere gewassen. Ook in 1986 zullen de effecten van deze
intensieve teelt bekeken worden aande handvanopbrengst- en kwaliteitsbepalingen.
304. Onderzoek naardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten. 28.4.09
Th. Huiskamp,J.G. Lamers
Werden in 1979 continuteelten aangelegd van de gewassen snijmaïs, uien, vlas, bruine bonen,
veldbonen en erwten, in 1985werden ook 1op 6rotaties met deze gewassen aanhet proefveld
toegevoegd.Ditjaarzullendegewassen op beide rotatiesweer intensief gevolgd worden ingroei
enopbrengst. Speciale aandacht zalworden geschonken aanvoetziekten bij erwt enveldbonen,
Sclerotinia inbruine boon enVerticillium inveldboon.
305. Effecten van intensieve bouwplannen op lichte zavelgronden inde Noordoostpolder.
28.4.55WG
A.H.J.Rops,J.G.Lamers, L.M. Lumkes
Doordezeerintensieve bouwplannen(100%rooivruchten) inhetwestenvande Noordoostpolder
begint de indruk te bestaan dat de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Dit zou een gevolg
kunnenzijnvandeachteruitgangvandebodemstructuur,vanhetoptredenvanziekteaantastingen
ofvanonbekendeoorzaken.Omhierineniginzichtteverkrijgenzalin1986eenonderzoek worden
gestart waarbij drie bouwplannen met elkaar zullen worden vergeleken, te weten zeer intensief,
intensief enminder intensief. Dezeproefzalworden uitgevoerd innauwoverleg methet ICW,LBO
enPAGV.Insamenwerkingmetgenoemdeinstitutenzullenallefacettenvanteeltengrondbehandelingnauwlettendwordengevolgd.Aandehandvaneenopgestelddraaiboek,waarindeverschillende onderdelen nader zijn uitgewerkt, zalhetonderzoek worden uitgevoerd.
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306.Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond.

28.4.53AGM

T. Rozenveld
De invloed wordt nagegaanvanverschillende systemen vanvruchtopvolging op de bodemstructuur,debodemvruchtbaarheid,degezondheidstoestand enopdeopbrengstvandegewassen.Het
aandeel fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In de proef zijn 8 rotaties in
tweevoud opgenomen met wel en geen organische bemesting. De organische mest bestaat uit
grasgroenbemesting onder graan,stro, bietenblad en ingraanloze rotaties uitzuiveringsslib naar
2000kgds/ha/jaar.Viaeenbegeleidingsgroepwordterdoorlandelijkeinstellingeninditonderzoek
samengewerkt.
307.Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing.

28.4.50WS/FH

H.P.Versluis,J.K. Ridder
In de praktijk is een ontwikkeling naar bouwplanvemauwing aan de gang,vooral wat betreft de
arbeids- en kapitaalintensieve teelten (aardappelen ensuikerbieten). Devraagisof nauwe bouwplannen eengunstig financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en langetermijn.Indit onderzoek wordenvruchtwisselingssystemen met/zonder grondontsmetting(2-,3-en4-jarige rotaties)
oplangetermijnbestudeerd,waarbijperrotatiegeletwordtopopbrengst,structuurenbewerkbaarheid van de grond, plantenziekten, onkruiden en stikstofreacties. In dit onderzoek wordt met
landelijke instellingen (onder andere PD,IB) samengewerkt.

TEELT- EN BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten:
*

Onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing technieken voor landbouwkundig
onderzoek (J.G.Lamers).
39.0.03

*

Voorbereiding, invoering en begeleiding van automatiseringssystemen voor het PAGV ( A i .
Smit).Voortzetting onder diverse andere projecten.
99.0.10

Lopendeennieuwe projecten:
308. Deontwikkeling vangeïntegreerde bedrijfssystemen.

39.8.09

P.H.Vereijken, H.Preuter, B.J.M. Meijer
Voorjaar 1986 zal in Veendam op het bedrijf Borgerswold de proef op bedrijfsniveau over de
ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfsssyteem betreffende het veenkoloniale bouwplan van
start gaan. De proefopzet is zodanig gekozen, dat het geïntegreerde systeem met een achtjarig
bouwplanen25%fabrieksaardappelen wordtgetoetstaaneengangbaar 1 op2fabrieksaardappelenbouwplan eneen "gangbaar" achtjarig bouwplan met25%fabrieksaardappelen.
309. De inrichting van regionale weerstations voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
39.0.10
WA. Dekkers
Deinventarisatievanbestaandeweerstations endeinventarisatievandebestaandeeisenvoorhet
gebruik vanweersgegevens zullen metelkaarwordenvergeleken.Inoverleg metdeledenvande
werkgroepagro-meteorologiezaltoteenadviesgekomenwordenoverdeinrichtingendeplaatsing
van nieuwe ofvernieuwde stations.
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310. Begeleiding gewasstudiegroepen.

99.0.07

WA. Dekkers
De technische begeleiding van de verwerking van de gewasstudieclubformulieren zal worden
gecoördineerd. De organisatorische aspecten zullen door het CAD-AGV (K. van Bon) worden
behartigd.
311. Opsporen van valplekken in suikerbieten met gebruikmaking van remote sensing technieken,
nieuw,33.0.09
J.G. Lamers
Wanneer de omstandigheden goed zijn, worden luchtfoto's genomen van de NOP en van het
PAGV-proefbedrijf om valplekken op te sporen. Aanvullend zullen ook grondmonsters worden
genomen om de besmettingsgraad vast te stellen. Op het PAGV zal een verwerkingssysteem
opgezet worden omde langstelemetrischewegverkregen lichtmetingen ingewassen tevertalen
in landbouwkundig interessante grootheden.
312. Onderzoek naardemogelijkheden engevolgenvanhetgebruikvanafvalwarmteindeland-en
tuinbouw.
39.0.07
JA. Schoneveld
Het proefveld is eind 1985 geëindigd. De eindrapportage zal begin 1986worden afgerond. Met
betrokkenen zal een evaluatie plaatsvinden over de verkregen resultaten, waarna conclusies
kunnenwordengetrokkenenaanbevelingen gedaan.Verderzalaansluitendhieropeen beslissing
worden genomen over detoekomst vande proefaccommodatie.
313. Epipré,begeleidingssysteem voor ziekte- en plaagbestrijding intarwe.

41.3.07

W. Stol,H.Drenth
HetEpipré-adviessysteemzalopgelijkewijzealsin1985wordenuitgevoerd.Dithoudtindatzowel
doorCATBarendrechtalsophetPAGVhetsysteemopmicrocomputer zaldraaienendeadviezen
telefonisch worden verstrekt. In 1986 zal gewerkt worden aan het opnemen van Epipré in een
viewdata systeem enzullen dewerkzaamheden betreffende inbouw ineen teeltbegeleidingssysteemworden voortgezet.
314. Deopzetvaneengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteemvoor tarwe.

39.8.08

W. Stol
Inditproject,waarvoorfinanciële steundoorhetNederlands GraanCentrumwordtgegeven,zullen
bestaande adviesprogramma's (Epipré,COT)ennogteontwikkelen adviesprogramma's (rassenkeuze, mechanisatie, middelenkeuze, bemesting, etc.) gecombineerd worden tot een volledig
teeltbegeleidingsprogramma,datdegebruiker informatiekangevenoverallebelangrijkeonderdelenvandeteelt.Evaluatievanhetbegeleidingssysteemzalinhetgroeiseizoen 1985/1986gebeuren
metgroepen geïnteresseerde telers (bijvoorbeeld studieclubs).
315. Geautomatiseerde teeltbegeleiding akkerbouw.

nieuw,39.8.11

H.F.M. Aarts
Gewerkt wordt aan een basisstructuur voor teeltbegeleidingssystemen. Hiermee kan worden
bereikt datteeltbegeleidingssystemen op elkaar worden afgestemd. Ook wordt gezocht naar de
optimale afstemmingvanteeltbegeleidingssystemen ophettotale bedrijfsinformatiegebeuren.Dit
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projectoverkoepelt infeitehetonderzoek naardemogelijkhedenvangeautomatiseerdeteeltbegeleiding.Hoofdmootvanhetwerk isdaaromoverlegmetonderzoekers(teeltdeskundigen,informatica-deskundigen) en praktijk.
316. Ontwikkeling vaneenteeltbegeleidingssysteemvoor suikerbieten.

nieuw,39.8.12

C.L.M, de Visser, H.F.M. Aarts
Binnen het kader van dit project zal een volledig teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten
wordenontwikkeld.Attenderingenopgewasbeschermings-enbemestingsgebied zullenhierbijin
eerste instantie de meeste aandacht krijgen.Degegevens dieverzameld worden voor gewasbeschermingsattenderingenzijnwaarschijnlijk ookvannutbijdeontwikkelingvaneenvolgendefase,
het diagnose-systeem. Hiermee kanwellicht volgend jaar een beginworden gemaakt.
317.Ontwikkeling vaneenteeltbegeleidingssysteem voor aardappelen.

nieuw,39.8.13

K. Hindriks,H.F.M. Aarts
In dit project zal een volledig teeltbegeleidingsprogramma worden samengesteld van zowel
consumptie-,poot-,alsfabrieksaardappelen.Hetprogrammamoetdetelerkunneninformerenover
alle belangrijke onderdelen van de teelt. De elementen van het teeltbegeleidingssyteem zullen
worden opgesteld in overleg met een projectbegeleidingsgroep waarin teeltdeskundigen en de
voorlichting vertegenwoordigd zijn.
318. Deontwikkeling van een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de teeltvan granen in
geïntegreerde akkerbouw.
nieuw,39.8.14
P.Vereijken, F. Wijnands
Voortbouwend op de werkzaamheden in het kader van een MPW-project zal met financiële
ondersteuning van de EGhet ontwikkelen van een begeleidingssysteem voor de geïntegreerde
teelt vangranen worden voortgezet.

BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
319. Hetverrichtenvanonderzoek envandaaruithetopstellenvaneensamenvattende studieover
detoekomstige bedrijfsontwikkeling van het Veenkoloniale gebied.
02.8.02
S.Cuperus,H. Preuter
Destudiewordt samen metdeRijksuniversiteit GroningenenhetLEIuitgevoerd.In1986zullende
meest relevante bedrijfsopties nader worden bepaald.Daarnazullende regionale consequenties
vandeverschillende optiesworden nagegaan(LEIproject 348,volgnr.333).Eenbedrijfseconomischeevaluatieoverdeperiode 1982t/m 1985zalwordenuitgevoerdvande vruchtwisselingsproef
AGM 600 op de proefboerderij te Emmercompascuum. Dit proefveld valt onder de werkgroep
"Vruchtwisselingsonderzoek Veenkoloniën".
320. Onderzoek naardebedrijfseconomische effectenvan(zoet)watervoorziening inzuidwestelijk
Nederland.
09.8.02
S.Cuperus, C.F.G. Kramer
In het kader van de werkgroep Landbouwwatervoorziening Zoommeer zal desgevraagd verdere
medewerkingwordenverleendaande bepalingvandekostenenbatenvaneengoede watervoorziening via beregening voor een gebied vancirca 135.000ha.
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321. Onderzoek naarderelatietussenprijsenkwaliteitvaneenaantalvollegrondsgroenten.04.8.02
C.F.G.Kramer
Vaneenaantalveilingenwordtvaneenaantalvollegrondsgroenteprodukten gedetailleerde gegevens over de prijsvorming in relatie tot de kwaliteit in de PAGV-computer opgeslagen. De
belangrijkste aandachtspunten zijn:
— Inverbandmetdeaanschafvaneennieuwecomputer ophet PAGVzalditjaargebruik gemaakt
wordenvaneenanderdatabanksysteem(ORACLE).Bekekenwordtwelke(nieuwe)mogelijkheden
dit systeem biedt om een efficiënt gebruik te kunnen maken vande beschikbare gegevens.
—Interpretatievandebeschikbare gegevenszalplaatsvindenmetalsdoelmeerinzichtte krijgen
in de relaties tussen prijs, kwaliteit, tijdstip van afzet en sortering voor van het opstellen van
bedrijfseconomische calculaties.
322. Onderzoek naarde bedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen indeteelten
bewaringvanakkerbouw- envollegrondsgroenteteeltprodukten.
09.8.01
C.F.G. KramerenH. Preuter
— Binnenditprojectzaleeneconomischeevaluatieplaatsvindenvaneenaantalgelijkebouwplannen op de Oostwaardhoeve, waarbij de diverse bewerkingen zijn uitgevoerd bij verschillende
wieldruk peroppervlakte-eenheid. In1985is indeze proefopzet voor deeerste maalgeoogst. De
economische evaluatie zal na 4 à 5 oogstjaren worden uitgevoerd. De basisgegevens komen
beschikbaar uit dejaarlijkse registratie vankosten enopbrengsten (H.Preuter).
— Ookzullendeopzetenuitkomstenvanmogelijkgeïntegreerde bedrijfssystemen(onderandere
voor deVeenkoloniën) worden bestudeerd (H.Preuter).
— Verzamelde technische en economische data van gewasafdekkingssystemen zullen nader
worden geïnterpreteerd om te komen tot een bedrijfseconomische baten-kostenanalyse(C.F.G.
Kramer).
—Bedrijfseconomische voor-ennadelenvanhetkluitplantopkweeksysteemzullennaderworden
geïnventariseerd tenopzichte vanandere plantopkweeksystemen.
323. Het opstellen van representatieve bedrijfsopzetten voor de verschillende akkerbouwgebieden.
08.8.07
H.Preuter, S.Cuperus
HetverslagoverdebedrijfsopzettenenbedrijfsuitkomstenvoordeprovincieZeelandzalbegin1986
wordengepubliceerd.DebedrijfsopzettenvoordeWoldstreek zullenwordenuitgewerktenaande
voorlichting ter beschikking worden gesteld.
324.Onderzoek naardeopzet enexploitatiemogelijkheden vanvollegrondsgroentebedrijven met
bodemverwarming.
01.8.14
C.F.G. Kramer
Deeconomischeevaluatievanhetproject bodemverwarmingzalwordenafgerondenderesultaten
zullenworden gepubliceerd.
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BEDRIJFSBEGELEIDING
Afgesloten projecten:
*

Bedrijfseconomische adviseringvanopgroentegespecialiseerde bedrijvendoormiddelvan
teeltplanoptimalisatie.
08.8.10

Lopendeennieuwe projecten:
325. Het ontwikkelen en implementeren van een geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviseringssysteemvoor devoorlichting.
08.8.11
S. Cuperus, S.R.M. Janssens, C.F.G. Kramer, A.Krikke,B.J.M. Meijer(LEI)enR. Piepers(A/T)
Het voor de akkerbouw ontwikkelde bedrijfseconomische adviseringssysteem zal na uitvoerig
getesttezijnper1 maart1986inhetConsulentschapvoordeAkkerbouwteLelystadgeïmplementeerd worden. Na een implementatieperiode zal omstreeks de zomer een evaluatie van de
implementatie-ervaringen opgesteld worden.Aande handvanonderanderedeevaluatie-resultatenzaleenverdere planning voor dit project gemaaktworden.
326. Het ontwikkelen en introduceren van een bedrijfsregistratiesysteem voor akkerbouw- en
vollegrondsgroentebedrijven.
03.8.01
S.R.M. Janssens,A.Krikke
Deontwikkelde bedrijfsregistratie-systemenvoordeakkerbouwenvollegrondsgroenteteelt zullen
inde praktijk gevolgd worden. Desgewenst zal medewerking verleend worden bij aanpassingen
c.q.verbeteringen vandeontwikkelde systemen.
327. Hetverstrekken van bedrijfseconomische adviezen aanakkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
08.8.09
S.R.M. Janssens,K.P. Groot
Hetverwerkenvandeadviezendiedeondernemerviadevoorlichtingvraagt.In1986zalinbeperkte
mategetracht worden omopverzoek bedrijfseconomische adviezen optestellen met behulpvan
de standaardmatrices.
328. Bedrijfseconomische adviseringvanopgroente gespecialiseerde bedrijvend.m.v.teeltplanoptimalisatie.
08.8.10
C.F.G. Kramer, A.Krikke
Dit project wordt ondergebracht bij08.8.11,volgnr.325.
329.Voorbereiding, initiëring en introductie vangeautomatiseerde bedrijfseconomische begeleidingssystemen.
09.9.04
A. Krikke,S.R.M. Janssens
- Deelgenomen zal worden aan het automatiseringsoverleg binnen het PAGV (onder andere
uitvoering en beheer van het secretariaat van de interne stuurgroep).
—Medewerking zalwordenverleend aandevoordeakkerbouw envollegrondsgroenteteelt opte
stellen informatiemodellen.
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LEI-detachement
Afgesloten projecten:
*
Macro-en micro-economische aspecten vande aardappel(teelt) (340).
04.7.50
Fabrieksaardappelen (340.1).
J.G. Groenwold, D.W. de Hoop,J.Schneider, L.C.Zachariasse.
Hetbedrijfsvergelijkendonderzoekmetbehulpvanfactoranalyseisafgerond.Deconceptpublikatie
isinmiddelsmetbelanghebbenden besproken.DeStichtingInterprovinciaalOnderzoekcentrumin
middenoost- en noordoost- Nederland te Assen zalvermoedelijk nog in 1985 de eindpublikatie
uitbrengen.Daarmee zaldit onderdeel van het project worden afgesloten.
*
Bedrijfseconomische aspecten van het bewarenvanzaai-uien (345).
04.6.52
R.H.Lalkens,B.J.M. Meijer.
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het bewaren van zaai-uien aantrekkelijk is. Daarbij
wordtgebruikgemaaktvandedoorhetPAGVverwerktegegevensvanuien-studieclubs.Totdusver
isgeblekendatdezestudieclubgegevens onvoldoende houvast biedenvoorditonderzoek,zodat
is besloten dit project aftesluiten.
Lopendeennieuweprojecten:
330.Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven (334).

03.8.51

R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Gedurende 1985 is de verdere ontwikkeling van een systeem voor liquiditeitsbewaking tijdelijk
stilgezet. Er is namelijk besloten aansluiting te zoeken bij het onlangs gestarte pilotproject
"Automatisering Bedrijfseconomisch Advies (BEA)"(zie projectnr.347,volgnr.332)toen duidelijk
werd dat de financieringsbegroting en de liquiditeitsbegroting onderdeel van dit project zouden
worden.Welisineenconceptnotaeenformelebeschrijvingvaneensysteemvoor liquiditeitsbewaking opgesteld. In 1986zalverder worden gewerkt aandetechnische realisatie vaneen begeleidingssysteemvoorliquiditeitsbewakingenfinanciëleplanning.Indeloopvan1986zalvermoedelijk
begonnen worden met de toetsing in de praktijk, waarna een publikatie zal worden opgesteld.
Vervolgenswordtgetracht hetsysteemverderuittebreidenmetextrafaciliteiten,onderandereop
het gebied van investeringsplanning en belastingverplichtingen. Het tijdstip waarop dit gaat
geschieden issterk afhankelijk vandetoetsingvanhetteontwikkelen begeleidingssysteem inde
praktijk envandevoortgangvan het pilotproject BEA.
331. Analyse vandewerktuiginventaris op steekproefbedrijven(344).

03.5.52

R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Op basis van de werktuiginventaris van de akkerbouwsteekproefbedrijven is begonnen met een
onderzoek naar de omvang, samenstelling en gebruiksduur van het werktuigenpark. Daarbij is
vooralaandacht besteedaanderelaties metbouwplan,regio,bedrijfsgrootte,arbeidsbezetting en
financiële positie. Deanalyseresultaten welketot dusver zijnverkregen geven geenaanleiding dit
onderzoek verder voort tezetten.In 1986zullen de resultaten worden gepubliceerd,waarmee dit
project wordt afgesloten.
332. Proefstationvoor de akkerbouw ende groenteteelt indevollegrond (347).

09.0.50

J.G.Groenwold, R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Onderdit projectvallenallewerkzaamheden vanLEI-gedetacheerdenbij het PAGVophet gebied
van de akkerbouw en de akkerbouwmatige groenteteelt, voor zover deze een gevolg zijn van de
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detachering,metuitzonderingvanwerkzaamhedenwaarvooreenafzonderlijk projectisgemaakten
van werkzaamheden voor externe commissies. Inhet afgelopen jaar is een aanzienlijke bijdrage
geleverd aanhet pilotproject "Automatisering Bedrijfseconomisch Advies",een samenwerkingsproject tussen vier proefstations met ondersteuning vanuit LEI en IMAG (zie PAGV-projectnr.
08.8.11,volgnr.325).Ook in1986zalaandit projecteenbijdragewordengeleverdmetnameophet
gebied vandefinancieringsbegroting ende liquiditeitsbegroting.
333.Veranderingen indeVeenkoloniale Akkerbouw (348).

02.8.56

J.G. Groenwold,R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Metdezestudiewordt beoogdmeerinzichtteverkrijgenindedynamischeaspectenvanalternatievebedrijfsopzetten inhetfabrieksaardappeltelendgebied.Debasis hiervoorvormt het onderzoek
met behulp van lineaire programmeringsmodellen naar de toekomstige ontwikkelingen van het
betreffende gebied; een project dat wordt uitgevoerd door de afdeling Bedrijfssynthese van het
PAGV(ziePAGV-projectnr.02.8.02,volgnr.319).Tevens ishetdebedoelingaandachtte besteden
aan een aantal belangrijke deelvraagstukken, zoals AM-beleid, EG-beleid, teeltfrequentie van
fabrieksaardappelen, perspectieven van nieuwe gewassen in bedrijfsverband. Hiervoor zullen
onderanderemeerjarenplanningsmodellen moetenwordenontwikkeld.Eind1985iseenaanvang
gemaaktmeteenvoorstudievoorditproject.Aandehandvanderesultatenvandezevoorstudieen
afhankelijk van de beschikbaarheid van adequate computerprogrammatuur zal de uiteindelijke
onderzoekopzet in 1986 verder gestalte krijgen. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het
PAGV.Daarnaastwordtoverleggevoerdensamengewerkt metdeRijksuniversiteitGroningenwaar
onderzoekwordtverrichtnaardemogelijkhedenvoorakkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën;een
onderzoekproject waarbijwordt aangesloten opdezeeneerdere studiesvanonder andere PAGV
en LEI.
334. Informatica Stimulerings Plan(INSP)(380).

09.0.51

Akkerbouw (380.0500)
B.J.M. Meijer, H.F.M. Aarts(PAGV),enanderen
Inhet kadervanhet Informatica Stimulerings Plan(INSP)wordt meegewerkt aanhetopstellenvan
hetinformatiemodel voor bedrijven metopengrondsteelten. Ditgaat insamenwerking met andere
instituten,proefstations entakorganisaties.Hetinformatiemodel zalalsbasisgaandienenvoorhet
opstellen van geïntegreerde management-informatie-systemen. Een informatiemodel bestaat uit
een procesmodel eneendatamodel. Eenprocesmodel geeft alle(beslis) activiteitenvande boer
weer. Eendatamodel geeft een beeld van allegegevens die bij die processen nodig zijn. Hierbij
zullen ook afspraken gemaakt moetenworden over definiëring vandataenover rekenregels.
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen ;hetderde cijfergeeft hetvakterrein aan ;hetvierdeenvijfdecijfer(1t/m99)geven het volgnummer
aan, dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.

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

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek
Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10. bewerkingssystemen
11. hoofdgrondbewerking
1 2. zaai-/pootbedbereiding
13. verzorgingsbewerking
14. stoppelbewerking
15. erosiebestrijding
16. grondontsmetting
17. werktuigkeuze
18.zaaien en poten
1 9.berijding (incl. oogst en transport)
20. bodemgeschiktheid
21. grondverbetering
22. beregening
23.waterverbruik gewas
24.waterhuishouding van de grond

25. anorganische bemesting
26. organische afvalstoffen
27. organische bemesting
28.teeltfrequentie en vruchtopvolging
29. groeiregulatoren
30. allelopatie
31. persistente stoffen in de grond
32. gewasbescherming
33. nematologie
34. mycologie
35. entomologie
36. onkruidkunde
37. cultuurgewas als onkruid/-als
waardplant

38. kwaliteit
39. algemeen

Afdeling Teeltonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42. gerst
43. rogge
44. haver
45. overige gewassen

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

Handelsgewassen
46. algemeen
47. raaigrassen
48. roodzwenk
49.veldbeemd
50. oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen
52. overige gewassen

Bolgewassen
64. algemeen

65. uien
66. prei
67.overige gewassen
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Blad- en stengelgewassen
68. algemeen
69. asperge
70. spinazie
71. andijvie
72. sla (kropsla, bindsla, ijssla)
73. witlof
74. bleekselderij
75. rabarber
76.overige gewassen
Koolgewassen
77. algemeen
78. bloemkool
79. boerenkool
80. Chinese kool
81. rode kool
82.savooie kool
83. spruitkool
84.witte kool
85.overige gewassen

Peulvruchten
86. algemeen
87. erwten (doperwt, droge erwten,
capucijners)
88.tuinboon, veldbonen
89. stambonen (stamsla, wit, bruin)
90. stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
91. overige gewassen
Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen
Voedergewassen
95. algemeen
96. snijmaïs
97. meng- en dubbelteelten
98. overige gewassen
Diversen
99. Literatuurstudie;
teelthandleidingen ; algemeen

Vakterreinen (derde cijfer)
1. bodem- en grondbewerking
2. plantevoeding
3. gewasbescherming
4. overige groeifactoren en vruchtwisseling
5. werktuigen en arbeid
6. oogst en bewaring
7. verwerking, afzet en kwaliteit
8. optimale verhouding van de produktiefactoren
9. rassen en gebruikswaarde
0. overige activiteiten
Enkele voorbeelden :
01.8.14 Onderzoek naardeopzet- enexploitatiemogelijkhedenvanvollegrondsgroenteteelt met bodemverwarming.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven.
20.2.02 Invloed van storende lagen in het profiel op de groei en opbrengst van snijmaïs.
26.2.50 Toepassing van afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw.
69.4.02 Forceren van asperge op water.
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Verslagen (niet inbegrepen bij de donateurssomma)
1. Epipré-achtergrondinformatie ; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir.
F.H. Rijsdijk (LH), maart 1 982
2. Epipré-instructiemap 1 982 ; ir. I.van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart

f 5,—

1982

f 5—

3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het
grondgebruik op " De Schreef " ; ing. H. Preuter, april 1 982
f 5,—
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het gewas suikerbieten ; C. Mulder, augustus 1982
f 10,—
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen ;
ing. Th. Huiskamp, september 1982
M 0—
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et a l ,
januari 1 983
M 0—
7. Epipré-evaluatieverslag1982 ;ing.H.Drenthen ir.K.Reinink,december 1982
f 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengsten kwaliteitvan consumptie-aardappelen in het zuidwesten van Nederland ; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983
MO,—
9 Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas ; ing. L.M. Lumkes,
ing. I. Ovaa (Stiboka) en ing. H. Preuter, april 1983
M 0—
10. Epipré-instructieboekje 1983 ; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983
M 0—
11. Stomen van sorteergrond van aardappelen, Verslag van een praktijkproef; ir.
C D . van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas), augustus

1983

MO —

12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in wintertarwe ; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus
1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de
opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten ; ing.Th. Huiskamp, september

1 983
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 1 984
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J.

MO,—
f 10—
f 1 0—

Boer, januari 1984
1 7. Contactdag conservenpeulvruchten 1 984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1 984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten
op het proefveld PAGV1 (1 978 t/m 1 982) Ing. H. Preuter, maart 1 984
19. Biologieenecologie van kleefkruid(Galium aparine). Ir.W.G.M,vanden Brand,april

1984

M 0—
**
MO—

MO,—

20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed.
Ing. J. Alblas en B. v.d. Spek, januari 1 984
M 0—
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984
M 0—
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 19781982. Ing. J. Alblas, april 1984
ƒ 10,—
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir.J. Prummel (IB) en dr. ir.J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
M 0—
24. Oogstplanning van bloemkool in " de Streek ". Ir. R. Booij, oktober 1 984
M 0—
25. Beregeningsonderzoek bij asperges opde proeftuin" Noord-Limburg ".Ing. D.van
der Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984
M 0—
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van
Altena. Ing. J. Alblas, november 1984
f 10—
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
f 10—
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1 985
f 10,—
29. Epipré- evaluatieverslag 1984. Ir. K. Reinink, februari 1985
f 10—
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Heino (zandgrond) 1972 - 1 9 8 2 . Ir. J.J.
Schröder, maart 1 985
M 0—
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengsten kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging ; Maarheeze
1974 - 1 9 8 4 . Ir. J.J. Schröder, maart 1985
MO—
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Lelystad 1976 - 1980. Ir.J.J. Schröder,
maart 1985
M o,—
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
f 10—
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het
akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april

1985
35. Biologieen ecologie vanzwarte nachtschade(Solanum nigrum). Ir.W.G.M.van den
Brand, maart 1985
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985

MO —
M 0—
M 0—

