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Voorwoord
De meest markante gebeurtenis van 1985 was de ingebruikname
van de nieuwe bedrijfsgebouwen en het nieuwe kantoor in oktober;
voor het proefstation en het gelieerde takconsulentschap biedt de
moderne accommodatie optimale mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek en voor landelijke studie- en voorlichtingsbijeenkomsten.
Het enthousiasme en de kwaliteit van de medewerkers vormen het
belangrijkste "werkkapitaal" voor een onderzoeks- en voorlichtingscentrum. Met de huidige personeelsbezetting, dat wil zeggen
devaste formatie versterkt met tijdelijke medewerkers, is het proefstation goed toegerust voor het oplossen van de vele urgente en
toekomstige problemen.
Dit jaarverslag geeft U zowel een beknopt overzicht van nieuwe
ontwikkelingen als van diverse lopende activiteiten. Meer uitgebreide informatie wordt verschaft middels themaboekjes, teelthandleidingen, publikaties en onderzoeksverslagen. Verder biedt
een bezoek aan het proefstation de gelegenheid om U van de
meest actuele ontwikkelingen op het gebied van automatisering en
vangewas-enbedrijfsgericht onderzoek opdehoogtetestellen.
Een goede samenwerking met een groot aantal instanties (Regionale Onderzoekcentra, vakinstituten, Landbouwhogeschool, 1RS,
SNUiF, vak-CAD's, regionale consulentschappen, studieclubs en
bedrijfsleven), draagt ertoe bij dat het PAGVen het CAD huntaken
doelmatig en tijdig kunnen uitvoeren. De huidige positie van het
proefstation zou echter niet mogelijk zijn zonder de financiële inspanningen van het Ministerie van Landbouw en Visserij en het
Landbouwschap.
DeDirecteur
dr. ir.J.H.J.Spiertz

Bestuur
Het PAGV-bestuur begon in zijn nieuwe samenstelling aan de derde termijn van vier jaren, waarbij de verantwoordelijkheid van het Bestuur voor de richting en de omvang van
het totale (landelijke) praktijkonderzoek door de medefinanciering steeds zwaarder
wordt.
Hetbestuurvergaderde in1985drie maal.HetDagelijks Bestuur kwamvier maalbijeen.
Inde bestuursvergaderingen in 1985werd veel aandacht besteed aan de volgende punten:
- afronding project afvalwarmte
- automatisering bijhetproefstationende regionale onderzoekinstellingen
- CA-bewaring inde groenteteelt
- onderzoekvoorstellen mestproblematiek
- subsidievoorwaarden regionale onderzoekcentra
- relatie praktijkonderzoek en instituutsonderzoek
- onderzoekssamenwerking enfinanciering
- samenwerking ophetterreinvansuikerbieten-en uienonderzoek
- onderzoektenaanzienvangeïntegreerde bedrijfssystemen.
Samenstelling bestuur
Hetbestuurwas per 1 januari 1986alsvolgtsamengesteld:
a. Op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij praktijkonderzoek in de akkerbouwsector:
Ch.Backbier te Hulsberg
J.J. KemmerenteSlootdorp
J.D.Leeuwmate Nieuw-Beerta(voorzitter)*
ir.K. MeindersteEmmen
W.VelthoenteNumansdorp
b. Op voordracht van het Landbouwschap en betrokken bij hetpraktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
J.J.Beerste Heerhugowaard
J.v.d.Burgtte Boekei
M.H.DekkerteWarmenhuizen*
W.JoziasseteSerooskerke
P.M.H.WeijsteSevenum
c. Opvoordracht vanhetLandbouwschap, afkomstig uitdeakkerbouwsector:
ir.H.J.SchuringteDenHaag (secretaris)*
d. Opvoordracht vanhetLandbouwschap, afkomstig uitde vollegrondsgroentesector:
drs. P.v.d.StruysteBenthuizen*
e. Op voordracht van het Hoofdproduktschap voorAkkerbouwprodukten, afkomstig uit
dekringen vanverwerkingenafzet:
J. GlotzbachteDenHaag
ir.P.HijmateZoetermeer
f. Op voordracht vanhetProduktschap voor GroentenenFruit,afkomstig uitde kringen
vanverwerkingenafzet:
ir.J.Th.vanVughtteVlijmen
g. Ambtenaren vanhetMinisterie vanLandbouw en Visserij:
ir.A.J.RiemensteZevenhuizen*
mw.ir.G.M.J. Loeffen
Adviserende leden vanhetBestuur:
ir.J.D.Bijloo,secretarisAfdeling Plantaardige Produktie NRLO
Th.deJongteOudkarspel, NTS-Sectie Vollegrondsgroenten.
'LedenDagelijks Bestuur

AlgemeneZaken
Huisvestingte Lelystad
In 1985 kwam de bouw voor de centrale huisvesting van het PAGV te Lelystad
grotendeelsgereed.
In het voorjaar van 1985 konden de nieuwe bedrijfsgebouwen in gebruik worden genomen, hetgeen een enorme verbetering in de onderzoeksaccommodatie en de werkomstandigheden betekende. Naast de bouw van een nieuwe bedrijfsschuur kwam ruimte tot
stand voor werktuigenberging, opslag van bestrijdingsmiddelen, onderhoud vanwerktuigen en koel- en bewaarcellen. Voorts werd een kiemloods gebouwd en kwam ruimte beschikbaar voor laboratoriumdoeleinden. De koelcel en witlofforceerinstallatie te Alkmaar
werdengedemonteerd eninde nieuwe bedrijfsgebouwen teLelystadingebouwd.
Het kantoor (netto 1.610 m2) kon per 1oktober 1985 in gebruik worden genomen. Hiermede kwam een einde aan de tijdelijke huisvesting van een groot aantal medewerkers
die in een resterend gedeelte van de oude barakken en in de stad bij de RIJP waren
ondergebracht. De medewerkers die tijdelijk gehuisvest zijn op het adres Edelhertweg 13
(bij het CDI) zullen vermoedelijk 1 augustus 1986 kunnen overkomen naar de centrale
huisvesting, als ook het laatste gedeelte van de nieuwbouw, het multifunctionele bedrijfsgebouw, isvoltooid.
De bouw van het multifunctionele bedrijfsgebouw werd inde herfst van 1985gegund aan
de reeds bij de nieuwbouw betrokken aannemers. Met de realisering van dit gebouw
komt ruimte beschikbaar voor opslag van droge produkten en het dorsen van graszaad,
ruimte voor mogelijkheden op het terrein van geconditioneerde bewaring alsmede kantoorruimtevoor eenaantal medewerkers.
In 1985 kon verder de verbreding van de aanvoerwegen rondom het erf worden gerealiseerd.
Met het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt omte komen tot eenverbetering vande huidigeaardappelbewaring. Hopelijk kandit in1986wordengerealiseerd.
HuisvestingteNagele
Voorbereidende gesprekken zijngestart omtekomentot:
- aanpassing vande pootaardappelbewaring
- aanpassing van de bedrijfsgebouwen ten behoeve van de melkveehouderij op het
biologisch-dynamische-bedrijfssysteem.
HuisvestingteAlkmaar
Per 31 december 1985 werden de activiteiten te Alkmaar beëindigd. Het kantoor, de tuin
endebedrijfsgebouwen zijnovergegaan naarhetMinisterievanLandbouw enVisserij.
Personeel
In1985zijn ertwee ingrijpende maatregelen genomen op het gebied van het personeelsbeleid.
Ten eerste heeft de directie Akker- en Tuinbouw per 1februari de zogenaamde 32-uursmaatregel ingevoerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal vacatures zijn vervuldop basisvaneen32-urige werkweek.
De tweede ingrijpende maatregel is de invoering door de overheid van de arbeidsduurverkorting per 1 augustus van dit jaar. Hiermede werd de arbeidstijd teruggebracht tot
een gemiddelde werkweek van 38 uur. Handhaving van de bedrijfstijd is een belangrijke
voorwaarde geweest bij de uitwerking van de arbeidsduurverkorting. Om tot een uniforme uitvoering te komen heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij de voorkeur uit7

gesproken voor opname volgens rooster, bij voorkeur op vrijdagen, ben minder goed bereikbaarzijnvoor in-enexterne relatiesop devrijdagen ishiervanechter hetgevolg.
BijhetPAGVzijnin1985onderstaande medewerk(st)ers indienstgetreden:
- de heer L.J. Esselink, als medewerker bij de sector Groenteteelt vande afdeling Proefbedrijf voor32uur perweek;
- de heer A. Ester als technisch onderzoeker bij de sectie Gewasbescherming van de
afdelingTechnisch Onderzoek inBedrijfsverband;
- de heer H. Middeljans als medewerker bij de sector Groenteteelt van de afdeling
Proefbedrijf voor32uur perweek;
- mw. M.R. van den Oever-Fürrer als medewerkster post- en archiefzaken bij de afdelingAlgemeneZakenvoor 16uur perweek;
- de heer J.T.K. Poll als technisch onderzoeker blad-, stengel- envruchtgroenten bij de
afdelingTeeltonderzoek Groentevoor32uur perweek;
- mw. ing. M.H. Roodzant als technisch onderzoeker bol-, knol- en wortelgewassen bij
deafdelingTeeltonderzoek Groentevoor32uur perweek;
- de heer ing. R.D. Timmer als technisch onderzoeker granen en peulvruchten bij de
afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw voor32uur perweek;
- de heer ing. R. de Vries als systeembeheerder bij de stafgroep Wiskunde & Informaticavoor 32uur perweek.
Intijdelijk dienstverband zijnaangesteld:
- de heer ing. F.B.M, ter Beke voor de periode van 01-02-1985 tot 01-01-1986 als technisch onderzoeker voor het project "Benutting van afvalwarmte bij vollegrondsteelten"
bijdeafdeling Technisch Onderzoek inBedrijfsverband;
- de heer ing. K.P. Groot als technisch onderzoeker bij de sectie Bedrijfsbegeleiding
van de afdeling Bedrijfssynthese voor 32 uur per week gedurende een periode van
éénjaar;
- mw. ing. K. Hindriks als technisch onderzoeker bij de sectie Teelt- en begeleidingssystemen van de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband voor 32 uur per
weekgedurende eenperiodevantweejaar;
- de heer ir. J. Hoek als wetenschappelijk onderzoeker voedergewassen bij de afdeling
Teeltonderzoek Akkerbouw gedurende eenperiodevanéénjaar;
- de heer ir C.L.M, de Visser als wetenschappelijk onderzoeker bij de sectie Teelt- en
begeleidingssystemen van de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband gedurendeeenperiode vantweejaar.
Het Nederlands Graan Centrum heeft de volgende medewerkers in 1985 bij het PAGV
gedetacheerd:
- de heer ir. P. Oyarzun als wetenschappelijk onderzoeker t.b.v. het erwtenonderzoek
bijdeafdelingTeeltonderzoek Akkerbouw;
- de heer ing.W.Stolals technisch onderzoeker teeltbegeleidingssystemen bij de afdelingTechnisch Onderzoek inBedrijfsverband;
- de heer ing. H.P.Versluis als technisch onderzoeker gerstziekten-inventarisatie gedurendeeenhalfjaar bijdeafdeling Technisch Onderzoek inBedrijfsverband.
HetLEIheeft de heer ing.J.G.Groenwold gedetacheerd bijhetPAGV.
Ten behoeve van seizoenwerkzaamheden zijn negen tijdelijke krachten ingezet bij de afdeling Proefbedrijf. Ten behoeve van EPIPRE is tijdelijk een administratief medewerkster
aangesteld.
In 1985 waren 26 studenten van Hogere Agrarische Opleidingen en de Landbouwhogeschool als stagiair(e) aangesteld met een gemiddelde stageduur van ruim 31/2maanden.
Voorts werden twee buitenlandse stagiair(e)s aangesteld en een volontair voor de duur
vanzesmaanden.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft als erkend gewetensbezwaarden tewerkgesteld
bijhetPAGV:
- deheer ing.M.deWolf bij hetProefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen teNagele;
- de heer ing. A.A.W. Zondervan bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband.
In het kader van de werkverruimende maatregel zijn via de Stichting Maatschappelijke
PlaatsWageningse afgestudeerden voor deduur vanéénjaar bijhetPAGV geplaatst:
- de heer ir. J. Duivenvoorden t.b.v. het project Inventarisatie meteorologische gegevenst.b.v. landbouwkundig onderzoek;
- de heer ir. F.G. Wijnands t.b.v. het project Ontwikkeling van een computergestuurd
beslissingsmodel voorgeïntegreerde landbouw.
Inverband met de sluiting van de vestiging van het PAGVteAlkmaar verlieten vijf medewerk(st)ersdedienst,teweten:
- de heer Th.G. Bakker, hoofd van de afdeling Proefbedrijf te Alkmaar; hij trad per0101-1986indienst bijdeRVVteAlkmaar;
- mw. A. Graaman-Mulderij, huishoudelijk medewerkster bij de afdeling Algemene
Zakenwegenshetopheffenvanhaarfunctie per01-03-1985;
- de heer P.W. Kliffen, plv. hoofd van de afdeling Proefbedrijf te Alkmaar met gebruikmakingvan hetrechtopwachtgeld per01-01-1986;
- de heer J. Kostelijk, medewerker bij de afdeling Proefbedrijf te Alkmaar, per 01-101985wegens hetaanvaarden vaneenfunctieelders;
- de heer J. Vlug, technisch onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek Groenten per
01-01-1985 metgebruikmaking vanhet rechtopwachtgeld.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten de volgende medewerkersde dienst:
- deheerC. Blom,medewerker bijdeafdeling Proefbedrijf teAlkmaar per01-05-1985;
- de heer ing. J. Boer, technisch onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw per01-06-1985.
Van de regeling vrijwillig vervroegd uittreden burgerlijk rijkspersoneel werd gebruik gemaakt door:
- de heer A. de Haan, melker/veeverzorger bij het proefbedrijf Ontwikkeling BedrijfssystementeNagele, per01-12-1985;
- deheer D.Hartmans, IMAG-gedetacheerdebijhetPAGV,per01-10-1985;
- deheer H.J. Reints, hoofdvandestafgroepWiskunde &Informatica, per01-10-1985.
In1985namenvijf medewerkers ontslag,namelijk:
- de heer ing. P.M.T.M. Geelen,technisch onderzoeker inde regio bij de afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw, wegens indiensttreden bij de Stichting Proefboerderij Vredepeel/Wijnandsrade;
- de heer ing. P. Nicolai',technisch onderzoeker bij de sectie Bodem en Bemesting van
de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband, wegens het aanvaarden van
een functie bij de Directie Landbouw en Voedselvoorziening in de provincie Gelderland;
- de heer ing. H.C.H. Pijnenburg, tijdelijk aangesteld t.b.v. het project "Benutting van
afvalwarmte bij vollegrondsteelten" bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband,wegens hetaanvaarden vaneenfunctie bijdeproeftuinteBreda;
- de heer ir. K. Reinink, wetenschappelijk onderzoeker bij de sectie Teelt- en begeleidingssystemen bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband, wegens het
aanvaardenvaneenfunctie bijhet IVTteWageningen;
- de heer ing. C.J. Roelands, technisch onderzoeker in de regio bij de afdeling Teeltonderzoek Groenten,wegens hetaanvaardenvaneenfunctie bijhetConsulentschap.

Consulentschap In Algemene dienst voor de
Akkerbouw en de Groenteteelt Inde Vollegrond

consulent: irC.J.J.de Kroon
bedrijfssynthese-ingenieurs:
ing. M. van der Ham
ing.W. P. Noordam
voorlichtingscoördinatoren:
ing. K. B. van Bon
N.J. Snoek
medewerker algemeen:
irJ.A. H. Haenen

afd. Teeltonderzoek
Akkerbouw

Directeur: vacature

adj./plv. dir.:drs. J. Kamminga

Stafgroep Publiciteit,
Redactie & Informatie

Stafgroep Wiskunde
& Informatica

hoofd: ir P.A. M. Kromwijk

hoofd: ing. R. Duynhouwer

redactie:ing. H. K. J. Bosch
ing. P. A. F. de Jonge
biblioth.:J.J.M. Bongenaar
mw. G. M. Wübbels

mw. C. M. Hüsers
G. Jeuring
ing. R. de Vries

afd. Teeltonderzoek
Groenten

afd.Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband

hoofd:ir B.A. ten Hag
plv.hfd.: drir A. Darwinkel

hoofd:dr irG. J. H. Grubben
plv.hfd.:ir P. H. M. Dekker

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

SECTIE GEWASSEN

SECTIE GEWASSEN:

SECTIE BODEM, BEMESTING EN MECHANISATIE:

aardappelen:
irC. B.Bus
mw. irA. G. Elema(Z)
J. F. Houwing
irC. D.van Loon
ing.A. Schepers

blad-, stengel- en vruchtgroenten:
irG.van Kruistum
J T . K . Poll
koolgewassen:
ir. R. Booij
C. P. de Moei

suikerbieten:
drirA. L. Smit
irJ.J. Tick

gebruikswaarde- en teeltoriëntatie-onderzoek fc
ing. A. R. Biesheuvel
J. de Kraker
ing, C A . Ph. van Wijk

voedergewassen:
irH. Hoek
irJ. J. Schröder
ing. H.M. G v d . Werf

(KB)
(KL/WG)
(RH)

SECTIE TEELT-EN
BEDRIJFSSYSTEMEN

SECTIE REGIO:

SECTIE REGIO

(GV/AGM)

vacature
irW. G. M. van den Brand
J. Jonkers
irP. M. Spoorenberg*
mw. irG. Dijst(IPO)
A. Ester
irC.Kaai(IPO)
mw. ing. R. Meier
irP. W. J. Raven

peulvruchten:
ir P . H . M . Dekker
ing.J.J. Neuvel

handelsgewassen:
mw. irG. Horeman (PLZZ)
irW. J . M . Meijer
S. Vreeke

(BEM)
(FH/EH)

SECTIE GEWASBESCHERMING:

bol-, knol- en wortelgewassen
mw. ing. M. H. Roodzant
ing.J.A Schoneveld

granen en peulvruchten:
dr irA. Darwinkel
ir P. Oyarzun (NGC)
ing. R. D. Timmer

ing. N. H. J. N. van
den Eijnden
ing.P. M.T. M.Geelen
ing. H. J. Houtman
ing.J. K. Ridder
A. H. J. Rops
T. Rozenveld
ing. H. P. Versluijs
ing.J . G . N . Wander

ing.J. Alblas
irW. A. Dekkers
ing. L. M. Lumkes
ir H. H.H.Titulaer

(R) (BEM)
(R) (WR/VP)
(KB)
(FH/EH)
(R) (KL/WG)
(GV/AGM)
(R) (WS)
(R) (RH)

= VanBemmelenhoeve
= Feddemaheerd/
Ebelsheerd
= GeertVeenhuizenhoeve/
A.G.Mulderhoeve
= Kooyenburg
= Kandelaar/DeWaag
= Rusthoeve

ing. F. M.L.Kanters
ing. H. C. H. Pijnenburg
ing.C A . E. Rijkers
ing.G. J. M. Schroën

(MV)
(R) (NB)
(R) (ZW)
(R) (NH)

ing. 0 . Hoekstra
ing. Th. Huiskamp
irJ. G. Lamers
ir H. F. M.Aarts
ing. H. Drenth
mw. ing. K. Hindriks (Z)
ing. W. Stol (NGC)
irC L M . d e Visser (Z)
drP. H. Vereijken
ir F. G. Wijnands

(WR/VP)
(WS)
(MV)
(NB)
(NH)
(ZW)

= Wijnandsrade/
Vredepeel
= Westmaas
= MeterikseVeld
= Noord-Brabant(Breda)
= Noord-Holland
(Wieringerwerf)
= Zuid-Westen(Westmaas)

ORGANISATIESCHEMA PAGVenCADper1 april1986

Directie«»cretarlaat
ïecr.:mw.J.P.vonRotz

StafgroepCoördinatie
Onderzoek
hoofd:ing.A.deJong
adm.med.:mw. S.E.duBreuil

ProefbedrijfOntwikkeling
Bedrijfssystemen(OBS)
wetensch. coörd.:
drP. H.Vereijken
bedr.leider;
ing.M.G. Verdonschot
G. Anninga
D. de Boer
H. deRuiter
D. Smid

afd.Bedrij fssynthese

hoofd:drsJ.Kamminga
plv.hfd.:drs.S.Cuperus
SECTIEBEDRIJFSECONOMISCH
ONDERZOEK
drsS.Cuperus
irC.F.G.Kramer
ing.H.Preuter
SECTIEBEDRIJFSBEGELEIDING:
ing.K.P.Groot
ing.S.R.M. Janssens
drsA. T.Krikke
irR. Piepers"

afd.Proefbedrijf

Toofd:P.terSteege
plv.hfd.:
SECTORAKKERBOUW:
bedrijfsleider:M. A.Lindhout
ass.bedr.leider:U.deJager
P.vanDijk
A.vanderHeide
J.vanLenthe
J.J.Rietel
A. J.J.Romeijn
D. Steringa
J.Vos
G. Walsma
A.H. Zwaneveld
vacature
SECTORGROENTETEELT:

afd.AlgemeneZaken

hoofd:N. Th.Dol
plv.hfd.:Th.J.vanHagen
SECTORPERS. EN
INTERNEZAKEN
hoofd:Th.J.vanHagen
mw.H. vanDam
mw.W.vandeLinde
mw.F. J.M. Lugtigheid
mw.M.R.vandenOever
mw. J.Pentinga
mw.B.M.deRijk
mw. J.D. Sinke
mw.B. vanderWal
vacature
SECTORFIN,EN
MAT.ZAKEN:

LEI-DETACHEMENT:
drsing.B. J.M.Meijer,hoofd
R.H. Lalkens
ing. J.G.Groenwold

bedrijfsleider:P.W.V.Bakker
ass.bedr.leider:G. J.Zwart
L. J.Esselink
P.deFouw
C.J.Glorie
H.Mtddeljans
J.A. J.Peerdeman
W.Uijthoven
H.Wagenvoort

hoofd:mw. J.vanHeerwaarden
J.Boom
rnw. J,H. vanBreugel
rnw.R.Dunning
A.Eggenhuizen
rnw. C.M. Nobel

LABORATORIUM:
M.vanderKooy
mw.Y.C.C.vanVeen

[R) indienstvanregionalestichting
(Z) externgefinancierdeplaats
gedetacheerdbijCABO
stage-ingenieur
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Een25-jarig ambtsjubileum werd gevierd door:
- de heer C.P. de Moei, technisch onderzoeker bij de afdeling Teeltonderzoek Groenten
op4april 1985;
- deheer P.ter Steege,hoofdvandeafdeling Proefbedrijf, op2mei1985;
- de heer ir. C. Kaai, IPO-gedetacheerde bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband,op 1 augustus 1985;
- de heer J. Jonkers, technisch onderzoeker bij de afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband,op 12augustus 1985.

Financiering
Sinds 1984wordt de medefinanciering van het proefstation gefaseerd ingevoerd; de volledige medefinanciering door het Landbouwschap op 50/50-basis zal in 1988 gerealiseerd worden. De basisfinanciering van het proefstation bedroeg in 1985 ƒ9,5 miljoen
met een globale verdeling over de sectoren Akkerbouw en Groenteteelt in de vollegrond
van60/40.
Naast de structurele medefinanciering zijn door het proefstation externe fondsen verworven voor financiering van projecten op tijdelijke basis. De externe financiering betrof de
volgende onderzoeksprojecten:
- automatisering van bedrijfsbegeleidingssystemen
- ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen, suikerbieten en granen
- onderzoek naardeoogstzekerheid enziekteproblemen bijdroge erwten
- inventarisatievan graanziekten
- ontwikkeling vangeïntegreerde bedrijfssystemen
- teeltkundigonderzoek bij graszaad
- onderzoek naar de overdracht van ziekten, plagen en onkruiden door gebruik van
dierlijkemest
- inventarisatie van meteorologische gegevens en waarnemingsstations ten behoeve
vanhet onderzoek.
Deze projectfinanciering biedt de mogelijkheden om nieuwe problemen snel aante pakkenendeaanwezigeexpertiseopeenbreder werkterrein intezetten.
De financiers van bovengenoemde projecten zijn o.m. Produktschappen, Nederlands
Graancentrum, Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven, EG, Stichting Maatschappelijke PlaatsWageningers (MPW)enparticulier bedrijfsleven.

Externecontacten
Medewerkers van het proefstation vervullen een grote verscheidenheid van taken op het
gebied van de onderzoeksprogrammering en -coördinatie, de advisering naar de overheids- en particuliere voorlichting, de leerstofontwikkeling voor het middelbaar en hoger
agrarisch onderwijs en de ontwikkelingssamenwerking. Deze taken zijn nooit een hoofdtaak, maareendeeltaak naast de onderzoekswerkzaamheden.
Op het gebied van de onderzoekprogrammering zijn medewerkers van het proefstation
betrokken als secretaris of deskundige bij de volgende Programma-adviescommissies
(PAC)vandeNRLO:
- Nederlandse Aardappel Associatie (NAA)
- PAC-Suikerbieten
- Nederlands Graancentrum (NGC)
- PAC-Graszaadteelt
- Nederlandse VlasAssociatie
- PAC-OliehoudendeZaden
- PeulvruchtenenConservenAssociatie (PeCona)
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- Nederlandse Uienfederatie(SNUiF)
- PACVollegrondsgroenten voor deverseconsumptie.
Tevens verzorgt het PAGV het secretariaat van de Commissie van Overleg voor de Akkerbouw en de Groenteteelt inde Vollegrond (COAG); deze commissie overkoepelt het overlegmet het bedrijfsleven indediverse PAC's.
Dedirecteur en dewetenschappelijk coördinator van het proefbedrijf OBS makendeel uit
vanhetOverlegorgaan Alternatieve Landbouw (OAL).
Ten behoeve van de programmering van het regionaal onderzoek verzorgt het proefstation de voorbereiding van de vergaderingen van de Programmeringscommissies voor de
Akkerbouw envoor de Groenteteelt envan de Centrale Gesprekken.Van de programmeringscommissies onder leiding van de directeur PAGV maken de directeuren ROC's, de
regionale onderzoekers en de afdelingshoofden deel uit. Het secretariaat wordt verzorgd
door de Stafgroep Coördinatie Onderzoek. In de Centrale Gesprekken worden de voorstellen voor onderzoek op de regionale proefboerderijen en proeftuinen besproken met
vak-entak-CAD's,onderzoekers vaninstituten en Landbouwhogeschool.
Het proefstation besteedt veel aandacht aan de programmering van het onderzoek en de
samenwerking met de regionale onderzoekcentra, de instituten, vakgroepen van de
Landbouwhogeschool en diverse andere onderzoekinstellingen. Daartoe vindt er periodiek (1 à2x per jaar) overleg plaats door de afdelingshoofden en/of de directeur met de
leiding van andere instellingen. Op dezewijzewordt de kwaliteit en de doelmatigheid van
het praktijkonderzoek bevorderd. Het overleg met de instituten en vakgroepen betreft
onder meerdevolgende onderwerpen:
- gebruikswaarde- enrassenonderzoek (RIVRO)
- grondbewerkingsonderzoek (IMAG, IB,Stiboka,LH)
- beregeningsonderzoek (ICW)
- bemestingsonderzoek(IB, LH)
- onkruidonderzoek (CABO,LH,PD)
- gewasbeschermingsonderzoek(PD, IPO, IOB,LH)
- bewaaronderzoek(IBvL, SI)
- verwerkingsonderzoek (IGMB,TNO),Nibem(TNO), IBvLenSprenger Instituut).
Ditoverzicht isnietvolledig,maargeeft eenbeeldvandemeest intensievecontacten.
Het laatste jaar is er op beleids-, bestuurs- en directie-niveau ook intensief overleg gevoerd over de relaties tussen proefstation enerzijds en 1RS enSNUiFanderzijds. Dit overleg heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd voor een meer doelmatige organisatie
van het bieten- en uienonderzoek. Wel zijn er afspraken gemaakt over een meer intensievesamenwerking.
Op het gebied van de automatisering is het overleg op alle niveaus stormachtig toegenomen. Er bestaat inmiddels een netwerk van stuurgroepen, beleidsgroepen, project- en
werkgroepen. Voor de praktijk zijn de recent gestarte takorganisaties voor de informatieverzorging (SIVAK en SITU) het meest herkenbaar. Het proefstation is na een aanloopfase, waarin het eigen initiatief voorop stond, nu betrokken bij een viertal omvangrijke projecten die samen met andere proefstations, de regionale voorlichting, het bedrijfsleven en
deROC'sworden uitgevoerd. Deze betreffen onder meer:
- hetontwikkelen eninvoerenvaneengeautomatiseerd bedrijfseconomisch advies;
- het ontwikkelen van boerderij-automatisering voor de akkerbouw op basis van teelten bedrijfsbegeleidingssystemen;
- hetondersteunen vaneenviewdata/videotext-experiment;
- het opstellen van een informatie-model voor de sector "openteelten" (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt).
Invoorbereiding zijnverder de automatisering van de regionale onderzoekcentra, de projectenadministratie en de financiële administratie. Bij al deze activiteiten zijn meerdere
instanties betrokken,waardoor erveelvoorbereidend overleg nodigis.
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Vanwege de complexiteit van de problemen bij vollegrondsteelten is een multi-disciplinaire aanpak van het onderzoek bij het PAGV reeds lang gemeengoed. Door de onderzoekers wordt relatief veel samengewerkt met collega's in gezamenlijke projecten en
werkgroepen.
Bezoekenvan PAGV-medewerkersaanhet buitenland
Alblas, J. 17 en 18 september naar Frankrijk (Avignon), voor het bijwonen van de EGworkshop "Soilcompaction";tevens lezinggehouden.
Aarts, H.F.M. 13t/m21november naarEngeland.
InLonden hetcongres "The longtermcontrolof Elymusrepens"bijgewoond.
InBrightonde "BritishCrop Protection Conference" bezocht;tevens lezinggehouden.
Biesheuvel, A.R. 7 t/m 9 mei naar Engeland, voor oriëntatie op de ontwikkelingen in de
teeltvansluitkool.
- 5 t/m 8 september naar Zwitserland, voor deelname aan de 8e Internationale Witlofdagen.
Booij, R. 27 oktober t/m 4 november naar de Verenigde Staten van Amerika voor deelnameaanhetcongres "Timingoffieldvegetable production"vanISHS.
Bus, C.B. 25 augustus t/m 1 september naar Engeland voor deelname sectie meeting
PhysiologyvandeEAPRteSt.Andrews,Schotland.
Darwinkel,A. 27februari t/m 1maart naar West-Duitsland,voor bijwoning 12eGetreidetagungoverteeltmaatregelenendekwaliteitvantarwe,teDetmold.
- 2t/m 5 oktober naar Duitsland voor bijwoning "Tagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften", thema's aangaande "Ontwikkelingen over graanonderzoek".
Dekker, P.H.M. 11 t/m 15 maart naar Hongarije (Boedapest) voor het houden van
lezingenophetgebied vandeverwerking vangroenten door deindustrie.
- 12 t/m 14 juni naar België en Noord-Frankrijk voor het leggen van contacten met
onderzoekinstellingen vanvollegrondsgroenteteelten.
- 26en27november naar Engelandvooreenbezoek aanCarrotConference.
Dekkers, W.A. 7t/m 9oktober naar Duitsland voor het leggen van nieuwe en het bestendigen van bestaande contacten met onderzoekers en instellingen op het gebied van informatica inde landbouwwetenschap.
Grubben, G.J.H. 6 t/m 10 mei naar Duitsland voor deelname aan het International ISHS
Symposium als gast-inleider voor een lezing, getiteld: "Plant requirements for mechanizedvegetable production".
- 12 t/m 14 juni naar België en Noord-Frankrijk voor het leggen van contacten met
onderzoekinstellingen van vollegrondsgroenteteelten.
Jonkers, J.5 en 6 december naar Denemarken, voor een studiedag met aansluitend bedrijfsbezoek aan de fa. Hartvig Jensen in Glostrup. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert
Hardi spuitmachines.
Kruistum, G.van. 5 t/m 8 september naar Zwitserland voor deelname aan de 8e Internationalewitlofdagen.
Lamers,J.G.4t/m 23juli naar Amerikavoor deelname aan 10th Int.SoilTillage Research.
Bezoek aan vruchtwisselingsproeven van de Universiteit van Guelph. Oriëntatie op het
14

gebied van bestrijding van ziekten d.m.v. bacterisatie bij Washington State University te
Pullman.
Loon, CD. van. 10t/m 24 januari naar Nicaragua voor het geven van een aardappelcursus.
- 1t/m 7juli naar Roemenië voor bijwoning Council Meeting van de European Associationfor PotatoResearch.
- 21 t/m 27 juli naar Schotland en Engeland voor een bezoek aan Scottish Crop
Research Institute (Dundee) en N.J.A.B. te Cambridge ter bestudering van de ontwikkelingen op hetterrein van aardappelonderzoek aldaar en het houden vaneen tweetal
inleidingenvoor aardappeltelers.
- 18t/m 28 oktober naar Egypte voor evaluatie van eendoor Nederland (DGIS)gefinancierd aardappelproject, dat is gericht op verbetering van deteelt, mechanisatie enbewerkingvanaardappelen.
- 12 t/m 15 december naar Portugal voor bespreking instelling researchgroep ISHS
voor aardappelonderzoek.
Lumkes, L.M. 5 en 6 december naar Denemarken, voor een studiedag met aansluitend
bedrijfsbezoek aan de fa. Hartvig Jensen inGlostrup. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert
Hardi spuitmachines.
- 24 t/m 26/27 november naar Duitsland voor bezoek aan landbouwwerktuigententoonstelling.
Maenhout, CA.A.A. 13en 14februari naar België voor het bijwonen van het URB-congres
teBrussel.
- 13 en 14juni naar Duitsland voor een bijeenkomst van de Ned./Duitse Arbeitsgruppe
Alternatieven imLandbau.
Meijer, B.J.M. 3 t/m november naar Denemarken voor een bezoek aan seminar: the 9th
E.A.A.E. seminar te Kopenhagen. Thema: Implementation of farm management informationsystems.
Piepers, R. 3 t/m november naar Denemarken voor een bezoek aan seminar: the 9th
E.A.A.E. seminar te Kopenhagen. Thema: Implementation of farm management informationsystems.
Schoneveld, J.A. 7 t/m 14 september naar Polen voor bijwoning ESNA-congres, betreffendebenutting afvalwarmte.
Schroder, J.J. 6t/m 8februari naar West-Duitland voor het bijwonen van "Mais und Umwelt"georganiseerd door hetDeutsches Maiskomitee,Bonn.
- 10t/m 12juni naar West-Duitsland voor een werkbespreking "Anbau, Düngung,Technik",georganiseerd door Deutsches Maiskomitee,Bonn.
- 12t/m 14 september naar West-Duitsland, voor de jaarlijkse European Maize Meeting
teBillerbeck.Thema: "Teelt enverwerking vanmaïsalsvarkensvoer".
Smit, A.L. 13 en 14februari naar België voor het bijwonen van het URB-congres te Brussel.
Spiertz, J.H.J. 11 t/m 26 april naar Pakistan voor een identificatie-missie voor de bestedingvanontwikkelingshulp aan landbouwprojecten.
- 2t/m 5 oktober naar Duitsland voor bijwoning "Tagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften", thema's aangaande "Ontwikkelingen overgraanonderzoek".
Titulaer, H.H.H. 16t/m20september naar Duitslandvoor bijwonen CongresVDLUFA.
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Vereijken, P.H. 4 tot 6januari naar Engeland voor het geven van lezingen op een conferentievan Britsetuindersenboeren indealternatieve landbouw.
- 2t/m 4juni naar Engeland voor onderzoek naar mogelijkheden voor opname van het
Boxworth project inons programma.
- 5t/m 9oktober naar West-Duitsland voor het bijwonen van de algemene vergadering
als voorzitter van de studiegroep "Geïntegreerde akkerbouw-bedrijfssystemen". Presentatie van de voornaamste resultaten van de afgelopen vier jaar en het werkplan
voordekomendevierjaar.
Vreeke, S. Half augustus naar Noord-Frankrijk voor oriëntatie over het mechanisch oogstenvanvlas.
Werf, H.M.G. van der. 28 t/m 30 mei naar Frankrijk voor uitwisseling van onderzoekresultaten. Kennisname van resultaten van Franse onderzoekers op het gebied van teelt (o.a.
maïs onder plastic, combinatieteelt met vlinderbloemigen), voederwaarde en opbrengstpotentieelvansnijmaïs.

Publiciteit,Redactie&Informatie
Informatieverzorging
Met de komst van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Akkerbouw en de
Groenteteelt in de Vollegrond (CAD-AGV) heeft de informatieverzorging vanuit het proefstation een duidelijk ander gezicht gekregen. Het jaar 1985was naeen korte aanloopperiode het eerste jaar, dat het CAD-AGV op volledige sterkte functioneerde. Dit functioneren gaat wat de informatieverzorging betreft in nauwe samenwerking met de Stafgroep
PRIvanhetPAGV.
Ook binnen het proefstation heeft de Stafgroep inveel opzichten een belangrijke dienstverlenende functie kunnen vervullen, waarbij veel vormen van informatieverzorging zijn
gehanteerd.
PAGV-uitgaven
Van de PAGV-uitgaven is in 1985 een record-aantal van33 stuks verschenen. Inde serie
Verslagen zijn in 1985 in totaal 21 uitgaven in druk verschenen. Daarnaast werden 6
Teelthandleidingen herzien, verschenen er in de reeks Publikaties 4 uitgaven en werden
ervoorts2Themaboekjes aanhettotalepakkettoegevoegd.
Eennieuweontwikkeling isdat er bij het schrijven c.q. herzienvanteelthandleidingen een
samenwerking met het landbouwonderwijs aan het groeien is. De leerstof/teelthandleiding komt ten dele in een gezamenlijke produktie tot stand, waarbij de verantwoordelijkheid ten aanzien van het inhoudelijke - teelttechnisch en economisch - bij het CAD-AGV
en het proefstation ligt. De inbreng van het landbouwonderwijs is daarbij vooral van didactische aard.
Vakpers
Eenandere vorm van informatieverzorging - het publiceren inde vakpers - is het afgelopenjaar gecoördineerd door het CAD-AGV. Dewensen en plannen van de redacties van
land- entuinbouwbladen zijn afgestemd op devoorlichtingsprogramma's van de regionale voorlichtingsdiensten, hetgeen heeft geleid tot het opstellen van een publikatieplan
voordeagrarischevakbladen.
Bijde gekozen onderwerpen enthema's werden de meest aangewezen auteurs gezocht.
De "bewaking" van de uitvoering was bij de CAD-AGV medewerkers in goede handen.
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Dat de gekozen werkwijze goed functioneert is gebleken uit de hoeveelheid artikelen die
langs dezeweg naar buiten isgebracht.
Voor de akkerbouwsector zijn er circa 140 artikelen geplaatst, en voor de vollegrondsgroenten waren dat er zo'n 60. Deze werden zo veel mogelijk gecombineerd met de bijdragenvande regionale voorlichtingsdiensten.
Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwbouw van het PAGV in oktober is
een persmap samengesteld, waarin naast de gehouden inleidingen ook eentwaalftal artikelen waren opgenomen over meer algemene onderwerpen betreffende het werkterrein
vanhetPAGV.
De activiteiten rond de Opening hebben, ondersteund door de persmap-informatie, ruim
dertig keer aandacht gekregen inde landelijke en regionale pers,vakbladen en periodieken.
Tentoonstellingen
In1985werdvoorheteerst opgroteschaalactief aantentoonstellingen meegewerkt.
Begin februari was het PAGV met een stand aanwezig op de Nationale Tuinbouw Vakbeurs te Bleiswijk. Daar is met name gebleken dat ook de vollegrondsteelten er volop in
de belangstelling staan. De gepresenteerde thema's, te weten automatisering, vuil in
prei, witlof, kluitplanten en sorteringen in kool kregen soms meer belangstelling dan de
standruimte toeliet.
Een vergelijkbare ervaring werd in Liempde tijdens de in mei gehouden Werktuigendagenopgedaan.
Bij een presentatie op de in december gehouden witlofdag in de Veiling te IJsselmuiden
bleek dat de belangstelling niet alleen sterk uitgaat naar het daar centraal staande gewas
witlof, maar dat er bij de aanwezigen ook veel interesse isvoor deoverige activiteiten van
het Proefstation. Deelname aan tentoonstellingen en vakbeurzen bevordert bij de ondernemers inde land- entuinbouw de belangstelling voor de PAGV-uitgaven.Zo kon in 1985
hetaantaldonateurswordenverhoogd van600totbijna800.
Mondelinge informatie-overdracht
Door het verzorgen vanvoordrachten op tal van bijeenkomsten vindt op uitgebreide wijze
informatie-overdracht plaats. Dit varieert van het begeleiden van groepen die het Proefstation bezoeken en het meewerken aan instructie vanvoorlichters en leraren,tot het houdenvan inleidingen voor georganiseerde ondernemers enhet meewerken aan applicatieonderwijs voor leraren en het mede verzorgen van internationale cursussen. Ook wordt en dan vaak voor buitenlanders - uiteengezet binnen welke organisatievorm het geheel
functioneert.
Bibliotheek
Gedurende de nieuwbouwperiode, die ongeveer anderhalf jaar duurde, was de bibliotheek beperkt bruikbaar en ver van de onderzoekers gehuisvest. Door extra zorg aan de
tijdschriftencirculatie te besteden kon aan dit euvel nog enigszins tegemoet worden gekomen. In het nieuwe gebouw is door uitbreiding van de inrichting en door integratie van
het bibliotheekbezit van de voormalige PAGV-vestiging inAlkmaar een nieuwe opzet van
de bibliotheek gerealiseerd. Hierdoor was het eind 1985 mogelijk om de dienstverlening
weeroptimaalte latenverlopen.

CoördinatieOnderzoek
De stafgroep is nauw betrokken bij de gehele programmering vanhet onderzoek op de
Regionale Onderzoek Centra. Met name in de periode van september tot en met februari
vraagt dit veel aandacht. Door regelmatig teevalueren wordt getracht aande gesprekken
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rondom de ingediende voorstellen steeds meer inhoud te geven. In 1985 isgebleken dat
bundeling van de voorstellen naar vakgebied voordelen biedt bij bespreking in de Programmeringscommissie. Op deze wijze wordt al gewerkt in de Programmeringscommissie voor de Vollegrondsgroenteteelt, en zo zal het in 1986 ook gebeuren voor de Programmeringscommissie voor de Akkerbouw. Tevens zal dan ter inleiding bij de voorstellen per vakgebied worden aangegeven welke de belangrijkste problemen zijn die in
de voorstellen naar voren komen. Dit kan bevorderen dat binnen de Programmeringscommissies beleidsmatig prioriteiten gesteld worden voor het onderzoek in de komende
jaren. De behandeling van de voorstellen in de centrale gesprekken voldoet aan de verwachtingen; alleen bij enkele centrale gesprekken bij vollegrondsgroenten zal getracht
moeten worden tot concreter invulling van de proeven te komen omte veel extra overleg
tevoorkomen.
Eriseenoverzicht gemaakt van deprojectbeschrijvingen en -verslagenvanalle beschreven projecten bij het PAGV en de ROC's. Gesprekken zijn gevoerd om ook het regionale
onderzoekvolledig inprojectbeschrijvingen ondertebrengen.
In het kader van de formulering van subsidievoorwaarden voor de ROC's is meegewerkt
aan de opstelling van uniforme functiebeschrijvingen voor bedrijfsleiders, regio-onderzoekers,administrateurs enoverige medewerkers vandeROC's.
In1985isookaandacht besteed aande automatiseringbij deROC's.
In februari werd op de winterbijeenkomst voor landelijke en regionale onderzoekcentra
voor praktijkonderzoek in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt het thema automatisering invelefacetten belicht. Inde loop van het jaar bleek dat er MCB-gelden beschikbaar
kwamen voor automatisering van de ROC's inalle bedrijfstakken. DeWerkgroep Automatisering op de Regionale Onderzoek Centra heeft op 8 november een informatiedag gehouden, waarbij een aantal mogelijkheden van de automatisering zijngepresenteerd.Deze werkgroep heeft een rapport samengesteld dat in februari 1986 gereed is gekomen.
Hierin worden voorstellen gedaan ten aanzien van de beschikbare mogelijkheden. In
1986 wordt per bedrijfstak een plan uitgewerkt, waarbij gekeken zal worden naar wat
wenselijk en mogelijk is voor de betreffende ROC's. Voor het introduceren van de automatisering opde ROC'szalerlandelijk ondersteuningkomen.
Het hoofd van de Afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw bezoekt als adviserend lid de bestuursvergaderingen van de ROC's Akkerbouw en het hoofd van deAfdeling Teeltonderzoek Groenten doet dit bij de ROC's Vollegrondsgroenten. Het hoofd van de Stafgroep
Coördinatie Onderzoek is in beide gevallen hun plaatsvervanger. Voor de relatie tussen
Tabel1. Gegevensenaantallenproevenvandeproeftuinen.
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debesturen ROC'senhet PAGV isditeenzinvollewerkwijze.
De onderzoekers in de regio nemen deel aan de werkbesprekingen van het PAGV. Voor
een goede functionele begeleiding vanuit het proefstation zijn deze contacten erg belangrijk.

WiskundeenInformatica
In 1980 heeft het PAGV de eerste computer voor algemeen gebruik aangeschaft. Daarmeewerddeautomatisering dichter bijhetonderzoek gebracht.
Nu, twee computers en vijf jaar later, hebben de activiteiten op informaticagebied een
dermate grote omvang aangenomen, dat het noodzakelijk werd de informatica een eigen
plaats inde PAGV-organisatie te geven. DeStafgroep Wiskunde enStatistiek werd omgedoopt inStafgroepWiskunde en Informatica.
Dewerkzaamheden binnen het onderdeel wiskunde omvatten voornamelijk het statistisch
verwerken van de grote hoeveelheden proefgegevens, de advisering ten aanzien van de
opzet c.q. indeling van de proefvelden en de begeleiding en instructie van de onderzoekers.
Dewerkzaamhedenbinnendeautomatisering kunnenwordenonderscheidenin:
- Het operationeel houden van de apparatuur en de bijbehorende programmatuur: het
systeembeheer.
- De begeleiding en instructie van de PAGV-medewerkers ten aanzien van het gebruik
vande computer.
- Het verstrekken van adviezen met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van projecten waarin automatisering een belangrijke rol speelt, en het meewerken aan die projecten.
- Beleidsondersteunende activiteiten zoals het aangeven van knelpunten inde informaticavoorzieningen op hetproefstation.
Inde toekomst zal de begeleiding van de medewerkers op de regionale onderzoekcentra
ten aanzien van de automatisering door de stafgroep worden gecoördineerd en
grotendeelswordenuitgevoerd.
Om de bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren is het aantal leden van de
stafgroep uitgebreid van 2 naar 3,5. Naar functie: een informaticaspecialist, een statisticus,eensysteembeheerder eneendatatypistevoor halvedagen.
Decomputerapparatuur dieop hetPAGVaanwezig isbestaat onder meeruit:
- EencentraleVAX-750 computer.
- Veertien terminals, waarvandaan de automatiseringswerkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd.
- Een plotter, waarmee zeer nette grafieken en diagrammen kunnen worden geproduceerd.
- Vier modems, die voornamelijk gebruikt worden om "in het land" demonstraties eninleidingenteverzorgen.
Inhet nieuwe kantoorgebouw isvoorzien ineen speciaal voor de computerapparatuur ingerichte ruimte. Tevens zijn alle kantoorruimten voorzien van een of meer aansluitmogelijkhedenvoorterminals.
Deaanwezigeprogrammatuur bestaat onder meeruit:
- Statistische programmatuur, zoals de pakketten Genstat en UPP. Met deze programmatuur ishetmogelijk allestatistische analyses ineigen beheer uittevoeren.
- De pakketten voor het beheren en manipuleren van databestanden Oracle en het op
hetPAGVontwikkeldeDAVE.
- Het programmapakket SCICONIC voor hetuitvoerenvanlineaire programmeringen.
- Ontwikkelhulpmiddelen alsde programmeertalen Fortran,Basic enPascal.
- Diverse in eigen beheer ontwikkelde ondersteunende programma's en routinebibliotheken.
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TeeltonderzoekAkkerbouw
De situatie in de akkerbouw is momenteel weinig rooskleurig. De prijsvorming staat
sterk onder druk als gevolg van de overvoerde markt. Bovendien komen de risico's van
het intensieve bouwplan, o.a. in de besmetting met aardappelcysteaaltjes, steeds duidelijker naar voren. Mede tegen deze achtergrond is inhetteeltonderzoek de aandacht voor
bouwplanverruimendegewassen,kwaliteitsverbetering enbedrijfshygiëne versterkt.
- Inwerkgroepverband is veel tijd besteed aan de mogelijkheden van bouwplanverruimende c.q. graanvervangende gewassen, waarbij de aandacht zich vooral richt op
voererwten, brouwgerst, uien en aardpeer. In dit verband is het onderzoek aan voererwten sterk uitgebreid en is inhet kader van EG-projecten onderzoek aan lupine enin
samenwerking met de SVP aan aardpeer gestart. Daarnaast wordt teeltoptimalisatieonderzoek bij teunisbloem (in samenwerking met ROC's), triticale (in samenwerking
met ROC's), Corn Cob Mix, karwij,vlas en koolzaad gedaan.Verder is bij aardappelen
onderzoek gestart naar de mogelijkheden van potentiële Bintjevervangende AM-resistenterassen.
- Ter bevordering van de afzetmogelijkheden is kwaliteitsverbetering een belangrijk
onderzoeksitem dat met name bij aardappelen, granen, suikerbieten en teunisbloem
veelaandacht krijgt.
- Bij de besmetting met/verspreiding van gevaarlijke ziekten, plagen en onkruiden
speelt bedrijfshygiëne een belangrijke rol. Dit aspect krijgt vooral bij aardappelen zowel inwerkgroepsverband als in het onderzoek (tweefasenrooien, onschadelijk maken
sorteergrond, etc.) aandacht. Daarnaast is in het kader van het Raamplan Onderzoek
Mestoverschotten in werkgroepverband veel tijd besteed aan de problematiek ten
aanzien van de gewenste mestbenutting in de akkerbouw. Indit verband is insamenwerking met het IPO uitgebreid onderzoek verricht naar de risico's van overdracht van
gevaarlijkeziekten,plagen enonkruidenviadierlijke mest.
Belangrijke aandachtspunten bijdegewasgroepen zijn:
• In het aardappelonderzoek ligt de nadruk op beperking van knolziekten (onder anderebedrijfshygiëne), het groeivermogen van pootgoed, de beïnvloeding van het knoltal en
sortering, de stikstofvoeding en de grondbewerking/rugopbouw op lichte kleigrond ter
voorkoming van zuurstofgebrek. Het onderzoek naar de oorzaken van opbrengstverschillen in de fabrieksaardappelteelt is afgesloten. Aansluitend hierop is onderzoek gestart
naar mogelijkheden voor een rendabele beperking van de schade door Rhizoctonia en
beddenteelt in verband met een mogelijk betere vochtvoorziening. Nieuw onderzoek is
gestart naar verbetering van de verwerkingskwaliteit van consumptie-aardappelen o.a.
gericht op de beperking van het suikergehalte. Verder wordt voor een aantal potentiële
Bintjevervangende AM-rassen die erg blauwgevoelig zijn, nagegaan in hoeverre dit nadeel via chloorbemesting op rendabele wijze beperkt kan worden. Bij nieuwe, meer geschikt lijkende rassen wordt de optimale teeltwijze onderzocht. Daarnaast is onderzoek
gestart naar eenvoudige methoden om geringe AM-besmettingen te kunnen aantonen
o.a. via telen van aardappelen gedurende twee achtereenvolgende jaren in bakken met
sorteer- of zeefgrond. Op basis hiervan kunnen dan zonodig tijdig maatregelen worden
genomen.
• Het tarwe-onderzoek is hoofdzakelijk gericht op de teelt van bakwaardige tarwe,
waarbij ook buitenlandse kwaliteitsrassen worden betrokken. De laatste jaren is met medefinanciering van het Nederlands Graan Centrum veel aandacht besteed aan gerst. De
resultaten van dit onderzoek zijn op een themadag geëvalueerd en in een themaboekje
beschreven. Het brouwgerstonderzoek is nu vooral gericht op verbetering van de kwaliteit (N-bemesting, legering, doorwas). Daarnaast wordt in samenwerking met ROC's
onderzoek gedaan naar teeltoptimalisatie bij 2- en 6-rijige wintergerst, mede gericht op
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de mogelijke brouwkwaliteit. Verder is in samenwerking met de ROC's nieuw onderzoek
overdeoptimaleteelttechniek voortriticale gestart.
• Bij de suikerbieten ligt de nadruk op de potentiële mogelijkheden van teeltvervroeging, teeltbegeleidingssystemen (o.a. opzet en toetsing overzaaimodel) en beïnvloeding
van de kwaliteit. Bij dit laatste zijn o.a. de gegevens van eerder factoranalyse-onderzoek
nader geanalyseerd (zie verder), maar worden ook de mogelijkheden voor bijsturing van
de stikstofvoeding op basis van de snelle nitraatbepaling in het gewas en bijsturing van
deloofgroei indeherfstviagroeiregulatoren onderzocht.
In het kader van de vijftig/vijftig-financiering van het praktijkonderzoek bij bieten is met
het 1RSveel overleg gevoerd over samenwerking, waarbij een zestal gezamenlijke IRS/PAGV-projecten zijn opgezet, o.a. over de schade door en bestrijding van Aphanomyces, ontwikkeling en toetsing van een groeimodel, perspectief crucifère groenbemesters
enonkruidbestrijding.
• Het onderzoek bij voererwten issterk uitgebreid, gericht opverbetering van de oogstzekerheid. Hiertoe wordt met steun van het Nederlands Graan Centrum gewerkt aan een
bodemtoets om het voetziekterisico van een perceel te voorspellen, waarbij de eerste
resultaten veelbelovend zijn. Daarnaast is onderzoek gestart naar de optimale gewasstructuur en de bestrijding van de in 1985 sterk optredende donkere vlekkenziekte. De
eerste resultaten metlupinenwarenteleurstellend.
• Het onderzoek naar de optimale N-bemesting bij graszaadgewassen is afgesloten.
Veel aandacht heeft het onderzoek naar de invloed van groeiregulatoren en van de gewasstructuur (o.a. herfstbehandeling) op de bloeihalm- en zaadproduktie, waarbij in beide gevallen bij veldbeemd en roodzwenk hogere opbrengsten worden gevonden. In dit
kader werd in samenwerking met de LH een studiedag met buitenlandse deskundigen
georganiseerd over de bloembenutting in de graszaadteelt. Verder is, met steun van het
produktschap LZZ, het onderzoek naar de bestrijding van ziekten en plagen in graszaad
datvoorheenophet IPOgeschiedde, voortgezet.
Het vlasonderzoek is gericht op verhoging van de zaadproduktie (N-bemesting/groeiregulatie) en beheersing (versnellen envertragen) van het dauwrootproces, waarmee positieveervaringenzijnopgedaan.
Verder is de aandacht voor teunisbloem versterkt gericht op de optimale gewasstructuur,
de oogstmethode in verband met zaadverliezen en de kwaliteit. De eerste resultaten van
binderen zijn positief. Gezien de aanwijzingen uit monsteronderzoek in 1985 dat het oliegehalte sterk kan variëren, zal dit kwaliteitsaspect, mede ter verbetering van de afzetmogelijkhedenextraaandacht krijgen.
• Bijhet maïsonderzoek ligt de nadruk vooral op de negatieve invloed van structuurverslechtering/bodemverdichting bij continuteelt, teelt onder transparante folie, drijfmesttoepassing in het gewas, aanvullende N-bemesting in combinatie met rijenfrezen en de invloed van de zaadkwaliteit op de opkomst. Bodemverdichting geeft een duidelijke opbrengstderving. Bovendien blijkt uit LH-onderzoek dat continuteelt aanzienlijke
opbrengstderving (18%) kan geven. Dit punt vraagt dan ook meer aandacht. Deervaringen metteelt onder folie wijzen niet op een rendabele opbrengstverhoging. Nieuw onderzoek is gestart over het optimale plantgetal bij de nieuwe bladrijke lange rastypen en bij
teelt voor Corn Cob Mix en over de mogelijkheden van zaadontsmettingsmiddelen/-methoden in relatie met de zaaizaadkwaliteit op de opkomst. Verder is met de Federatie van
Voerbanken onderzoek naar het perspectief van de volumemethode voor de opbrengstbepalingvoorbereid.
Het regionale onderzoek is vooral gericht op de eigen regioproblematiek (grondsoort,
bouwplansituatie). Naast de lopende vruchtwisselings- en profielverbeteringsproeven is
nieuw onderzoek gestart over de effecten van intensieve rooivruchtenbouwplannen op
lichte zavelgronden (De Waag) en erosiebestrijding op lössgrond (Wijnandsrade). Veel
aandacht wordt ook besteed aan de mogelijheden vanzogenaamde "nieuwe"gewassen,
waarbij op vrijwel alle ROC's meer of minder aandacht aan devollegrondsgroenten wordt
gegeven. Verder krijgen erwten (o.a. Rusthoeve), veldbonen (Wijnandsrade/Vredepeel),
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teunisbloem (Rusthoeve, Westmaas, Vredepeel), blauwmaanzaad (Westmaas, De Kandelaar), karwij en koolzaad (Ebelsheerd) aandacht. Eerder in dit verslag is al een overzicht gegeven van de landelijke c.q. regionale proeven per ROCenverder isditjaar meer
uitvoerig ingegaan op hetonderzoek inde regioZeeland.

Factoranalyse-onderzoek bijfabrieksaardappelen
Oorzakenvandeopbrengstverschillen bijfabrieksaardappelen indepraktijk
In 1983 en 1984 werd in de Veenkoloniën een bedrijfsvergelijkend onderzoek bij
fabrieksaardappelen gehouden. De aanleiding was de vaak teleurstellende opbrengsten
in de zeventiger jaren. Behalve de gemiddeld lage ha-opbrengsten van 41 t/ha uitbetalingsgewicht, kwamen inhet gebied ook hoge opbrengsten voorvan meer dan 60t/ha.Bij
zulke grote verschillen in opbrengst tussen de bedrijven is een bedrijfsvergelijkend
onderzoek nuttig om de belangrijkste oorzaken hiervan te kunnen aanwijzen. Inde winter
van 1985 hebben inmiddels zo'n 1200fabrieksaardappeltelers via de voorlichtingsdienst
kennisgenomenvande resultatenvandit onderzoek.
Voor het opsporen van de oorzaken van deze verschillen werden op ca 70 bedrijven gegevens verzameld van diverse opbrengstbeïnvloedende factoren. Het onderzoek werd
uitgevoerd bij één ras, te weten Prominent en alleen op gediepploegde en gemengwoeldepercelen diezo licht mogelijk besmetwarenmet aardappelcysteaaltjes.
Behalve het PAGV en het LEI waren bij dit onderzoek betrokken: CA- Assen, STIBOKA,
IB,H.L Hillbrands Laboratorium, ICW,NIKO-TNOenAVEBE.
Ineenoverzicht zijn de belangrijkste aspecten ondergebracht (tabel 3),vervolgens wordt
hieropingegaan.
Tabel3. Bijdragevaneenaantataspectenterverklaringvandegevondenopbrengstverschillen.
aspect

vocht: grondwaterstand
organischestof(laag35-45cm)
Rhizoctonia: infectievanafdeknol
infectievanuitde„grond"
pootdatum
zwartbenigheid/stengelnatrot
Phytophthora
stikstof: N-bemesting
N-voorraad+ammoniak-injectie
rest
totaalverklaard

verklaardeopbrengstverschillen
inuitbetalingsgewicht, in%
1983
1984
15
14
10
7
—
9
*
—
3
34
92

5
—
11
6
9
—
15
8
—
30
84

* geenPhytophthoravanbetekeniswaargenomenin 1983
Vocht
In het totaal verklaarde het aspect "vocht" in 1983 bijna 30%van de opbrengstverschillen. Hiervan kwam de helft voor rekening van de grondwaterstand. De betekenis van de
grondwaterstand voor deopbrengst isvoorgesteld inafbeelding 1.
Eenhogegrondwaterstand isgunstig inverband metdevochtvoorziening.
In 1983werden de hoogste opbrengsten echter behaald op percelen met een grondwaterstand van ca 140 cm-mv. Waarschijnlijk bleven de percelen met een grondwaterstand
van gemiddeld 120cm onder maaiveld in het voorjaar te lang nat, waardoor luchtgebrek
inde bodemontstond.
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uitbetalingsgewicht
proefplekken (ton/ha)
70-,

65
60
- - 1984
55
50

1983
—i

100

1

120

1

1

140

1

1

160

1

1

180

1

1

200

laagstegrondwaterstand(cm-mv)
Afb. 1. Indeling van het aspect "laagste grondwaterstand" in groepen bedrijven (proefplekken), uitgezet tegen het gemiddelde uitbetalingsgewicht per groep. Laagste grondwaterstanden gemeten inaugustus 1983enseptember 1984.
De groep bedrijven met erg lage grondwaterstanden (gemiddeld 200 cm-mv) bleef het
sterkst achter in opbrengst door onvoldoende vochtaanvoer naar de wortels - ondanks
de diepe beworteling van gemiddeld 70 cm. Ook bleek het organische-stofgehalte van
de onderlagen erg belangrijk voor de vochtvoorziening omdat daardoor veel vocht werd
vastgehouden. Daarmee kon 14%vandeopbrengstverschillen verklaardworden.
In 1984 was de betekenis van het aspect "vocht" aanzienlijk geringer. De beworteling
was toen opvallend ondiep (gemiddeld 24 cm), waarschijnlijk als gevolg van het te lang
nat blijven van de laag direct onder de bouwvoor, waardoor dewortels niet naar beneden
groeiden. De verschillen in vochtvoorziening werden daarom voornamelijk door de
grondwaterstand bepaald. Uit afbeelding 1blijkt dat inde beide jaren grote verschillen in
opbrengst voorkwamen tussen de proefplekken met vergelijkbare grondwaterstanden.
Ditverschil isvooralveroorzaakt door meerzonnestraling in1983.
Rhizoctonia
Rhizoctonia-aantasting bleek in beide jaren een van de belangrijkste oorzaken te zijn van
de opbrengstverschillen en verklaarde 17% hiervan. De Rhizoctonia-aantasting van het
gewas bleek nauw samen te hangen met de besmetting van het pootgoed (afbeelding 2).
Ook de regelmaat van opkomst was sterk afhankelijk van de aantasting van het pootgoed. Dezeaantasting isdoor eenknolbehandeling goedtebestrijden.
De Rhizoctonia-aantasting bleef niet alleen beperkt tot het begin van de gewasgroei.
Later werden ook stengels en stolonen aangetast. Hierbij heeft waarschijnlijk ook infectie
vanuit de grond een rol gespeeld (zie tabel 3).De aantasting van de stolonen uittezichin
bovengrondse knolvorming (krielnesten). Dit veroorzaakte niet alleen lagere opbrengsten
enlagereonderwatergewichten, maar kanookeenbronzijnvooraardappelopslag.
Pootdatum
De pootdatum had in 1983 geen effect op de eindopbrengst. In dat jaar was het tijdstip
van poten vooral afhankelijk van de ontwateringstoestand van het perceel. Percelen met
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Rhizoctonia-indexpootgoed

Afb. 2. Indeling van het aspect "Rhizoctonia-index pootgoed" in groepen bedrijven, uitgezettegen hetgemiddelde percentage aangetaste planten beginjuni.
een hoge grondwaterstand in het voorjaar waren later bewerkbaar en werden daardoor
later gepoot. Deze percelen bleven niet achter in opbrengst, omdat de gewassen hier
minder lang bloot stonden aan het natte en koude weer en daardoor minder problemen
hadden met onder andere bacterieziekten. Daarnaast waren de hogere grondwaterstandenop deze percelengunstigtoenhetecht droog gingworden.
In 1984 was het voorjaar aanzienlijk droger, waardoor er vroeg gepoot kon worden. De
voorsprong ingewasontwikkeling heeft in dat jaar op de vroeger gepote percelen tot een
hogere eindopbrengst geleid. Door de in augustus invallende droogte konden de later
gepote gewassen deachterstand onvoldoende compenseren.
Zwartbenigheid/stengelnatrot
Door het natte voorjaar van 1983 was de grond vaak dichtgeslagen en was de gewasgroei sterk vertraagd. Dit stimuleerde het optreden van de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot. De aantasting kwam meer voor op de vroeg gepote percelen. Dit
waren ook de percelen die meestal eerder verdroogden omdat de grondwaterstanden
hier lager waren. Een hoge besmetting metzwartbenigheid inhet pootgoed gaf eveneens
meer kans op symptomen in het veld. Een niet aantoonbare besmetting was echter geen
waarborgvoor eengezond gewas.

Phytophthora
De schimmelziekte Phytophthora infestans was in 1984 samen met Rhizoctonia de belangrijkste oorzaak van de opbrengstverschillen tussen de bedrijven. De Phytophthoradruk wastoen erg hoog. Door het natteweer was degewasbescherming vaakonvoldoende. Het bleek evenwel dat op de percelen waar men vroeg met de maneb-fentinbespuitingen was begonnen, minder Phytophthora werd waargenomen. De opbrengst op de
zwaarst aangetaste velden was opmerkelijk lager door vroeger afsterven en rotte knollen.
Een goede gewasbescherming tegen Phytophthora was daarom van groot belang voor
hetverkrijgenvanhogeopbrengsten (zieafbeelding 3).
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uitbetalingsgewicht
proefplekken (ton/ha)
65-

60-

55-

50H
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Phytophthora-aantasting
0=vrij;10=zwaar
Afb. 3. Indeling van het aspect "Phytophthora-aantasting" in groepen bedrijven uitgezet
tegenhetgemiddeld uitbetalingsgewicht in1984.
Stikstof
Deverschillen in opbrengst werden in 1983 niet beïnvloed door verschillen in stikstofbemesting; in 1984werd een negatieve samenhang gevonden. In 1983 bleek veel stikstof te
zijn weggespoeld naar diepere lagen, waardoor de stikstof niet of pas laat beschikbaar
kwam. Percelen met de hoogste stikstofvoorraden eind mei en met ammoniak-injectiegaven daardoor een snellere beginontwikkeling te zien. De opbrengstverschillen bleven
echter beperkt, omdat later door stikstofoverbemesting en door de diepe beworteling
weer voldoende stikstof kon worden opgenomen. In 1984 waren de stikstofvoorraden
veel hoger, mede door minder uitspoeling en meer mineralisatie. De soms hoge stikstofgiften gaven toen aanleiding tot een uitbundige loofontwikkeling en daardoor een lagere
knolproduktie enlagere onderwatergewichten.
Tot slot kan worden gezegd dat de hoeveelheid loof en de lengte van de periode waarin
dit aanwezig is, de belangrijkste voorwaarden zijn voor het behalen van een hoge opbrengst. Deperiode met groen loof konworden verlengd door eenvroege beginontwikkeling, dat wil zeggen tijdig poten van pootgoed met stevige lichtkiemen, wanneer er zich
vervolgens weinig problemen voordeden met de hiervoor besproken aspecten alsdroogteschade, Rhizoctonia,zwartbenigheid enPhytophthora.

Zomergerst:opbrengstenkwaliteit
In 1982 werd met financiële steun van het Nederlands Graan Centrum het onderzoek bij
zomergerst gestimuleerd. Op het CABO, SVP en PAGV kwam dit tot uiting in onderzoek
naar gewasontwikkeling, opbrengstvorming en opbrengstpotentie vanzomergerst. Dealdus verkregen verbeterde inzichten zouden moeten leiden tot hogere opbrengsten en
eenbetereoogstzekerheid.
Op het PAGV werd in dit verband aandacht besteed aan de gewasstructuur en de opbrengstvorming van zomergerst. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan te geven hoe
de gewasontwikkeling moet verlopen omtot hoge, oogstzekere opbrengsten te komen.In
veldproeven is nagegaan, hoe het optimale gewasbestand door teelttechnische maatregelenbereikt kanworden.
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Opbrengst en opbrengstvorming
Voor hoge korrelopbrengsten iseengroot aantal korrels per m2nodig. Het 1000-korrelgewicht is per ras tamelijk stabiel. Omdat het aantal korrels per aar betrekkelijk weinig varieert, zullen hoge korrelopbrengsten eerst bij hoge aaraantallen bereikt kunnen worden.
Een optimaal zomergerstgewas bestaat uit 700 à 900 aren/m2 die 17.000 à 18.000 korrels per m2produceren. Deteelt van zomergerst zal dan ook op dergelijke aar- en korrelaantallen gericht moeten zijn. Bij het teelttechnisch onderzoek werd daarom veel aandacht besteed aandezaaizaadhoeveelheid, destikstofbemesting engroeiregulatie.
Een hoog aaraantal kan worden bereikt door gebruik te maken van veel zaaizaad. Het
aargewicht zal daardoor echter sterk dalen, zodat geen hogere opbrengst wordt bereikt
dan bij een normale zaaizaadhoeveelheid. Een plantgetal van 200 à250 planten/m2, verkregen uit zo'n 300 zaden per m2 is daarom een goed uitgangspunt. Via uitstoeling en
aarvorming zullen er dan 3 à 4 aren per plant komen, hetgeen met een goede stikstofvoorziening moet worden bereikt. Hierbij zijn zowel de hoogte als het tijdstip van de stikstofbemesting van belang. De bestemming van gerst, brouwgerst dan wel veevoer, bepaalt medede stikstofvoorziening.
Opbrengstzekerheid
Nog steeds isde strostevigheid eenzwak punt bijzomergerst, waarmee bij de gewenste,
hoge aarbestanden rekening dient te worden gehouden. Ter vergroting van de opbrengstzekerheid kan gebruik gemaakt worden van een gedeelde N-bemesting en van
groeiregulatoren.
Tabel 4. Verband tussen de stikstofbemesting en de korrelkwaliteit van zomergerst (Lelystad/Wieringerwerf; 1983/1984; ras:Trumpf).
N-bemesting
9

eiwit-%

brouwgerst-%

'

30
60
90
30+30(F4-F5)

korrelopbrengst (kg/ha)
totaal

10,0
10,3
10,6
10,3

86,1
81,3
77,7
81,1

6650
6970
7110
7140

volgerst
5730
5670
5520
5790

Aanwending van eenvrij hoge,eenmalige N-gift bij hetzaaien houdt eengroot risicovoor
het optreden van legering in. Deling van de stikstofbemesting, waarbij de tweede gift in
het 1 à 2 knopenstadium wordt gegeven, beperkt de legeringsgevoeligheid. Bij het
onderzoek, waarvan enkele resultaten intabel 4 zijn vermeld, blijkt deling hogere of tenminste gelijke opbrengsten te geven. Wel luistert het tijdstip van de tweede N-gift nauw.
Bijeen vroege gift neemt het legeringsgevaar toe. Bij een latere aanwending kan gemakkelijkdoorwas optreden.
Eenandere mogelijkheid om legering tegen tegaan iseen bespuiting met eengroeiregulator (Terpal of Cerone). De bespuiting wordt in een vrij laat stadium uitgevoerd, zodat
met de gewassituatie rekening kan worden gehouden. Beide groeiregulatoren verkorten
de stengellengte, waardoor het gewas later of helemaal niet legert. De opbrengsten stijgen vaak, zeker bij zwaar ontwikkelende gewasbestanden (tabel 5). Door de teweeggebrachte groeiremming zal de gerstplant echter ook gemakkelijk nieuwe spruiten vormen,
die later als groene doorwasaren in het afrijpende gewas te zien zijn. Dit ongewenste bijverschijnsel maakt dat een bespuiting met een groeiregulator als een noodmaatregel
moetworden beschouwd.
Brouwkwaliteit
Stikstofdeling en groeiregulatie zijn gunstig voor de opbrengst (strostevigheid), maar ongunstig voor de kwaliteit (doorwas). Bij de teelt van voergerst is dit van weinig betekenis.
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Tabel 5. Effect van toediening van een groeiregulator op de opbrengst (16%vocht) bij zomergerst
(PAGV-proeven 1980t/m 1982).
%-legering
onbehandeld

opbrengst zonder
groeiregulator

jaar

proefplaats

kg/ha

(rel.)

1980

Wijnandsrade
Vredepeel

15
11

4900
5070

(100)
(100)

5180
5070

(106)
(100)

1981

Wijnandsrade
Colijnsplaat
Lelystad

54
24
46

5850
5780
6020

(100)
(100)
(100)

6250
6090
6290

(107)
(105)
(105)

1982

Wijnandsrade
Vredepeel
Lelystad

51
9
42

6260
6350
7100

(100)
(100)
(100)

6100
5800
7740

( 97)
( 91)
(109)

kg/ha

toepassing:

(rel.)

opbrer gstmet
groeire gulator

1980: 2 x 1
ITerpal, stadiumF6+ F8/9
1981:
1,5 ITerpal, stadiumF7/8
1982:
0,75ICerone ,stadiumF9/10

Bij brouwgerst schaden de kleine (vochtige) korrels uit de doorwasaren en een (te) hoog
eiwitgehalte de kwaliteit, en als zodanig de prijs van het produkt. Dekans op eente hoog
eiwitgehalte neemt toe naarmate de tweede N-gift later wordt gegeven. Bij een tijdige
tweede N-gift blijft deschadeveelal beperkt.
Conclusies
In de afgelopen jaren heeft onderzoek de inzichten in de korrelproduktie van zomergerst
aanzienlijk vergroot. Dit geldt voor standdichtheid, stikstofbemesting en groeiregulatie.
Zwakke punten bij zomergerst zijn de gevoeligheid voor legering en doorwas. Hier ligt
eentaak voor de veredeling. De nieuwe inzichten zullen de teelt van zomergerst ten goede komen, zodat dit gewas ook uit financieel oogpunt weer een plaats in het bouwplan
verdient.

Verschillen inwinbaarheidvansuiker bijsuikerbieteninhet
Zuidwesten
Inleiding
In 1979 en 1980 heeft PAGV samen met verschillende onderzoekinstellingen en de voorlichtingsdienst een bedrijfsvergelijkend onderzoek ingesteld naar de oorzaken van opbrengstverschillen vanpercelen suikerbieten inhetZuidwestenvanhetland.
Op de 59 gekozen percelen, die verspreid lagen over de gebieden Oost- en Zuid- Beveland (9), Walcheren (9), Sas van Gent-Zandstraat (9), Hoek-Biervliet (9), Oostburg (9) en
Noord-Beveland (14) werden gedurende twee groeiseizoenen zoveel mogelijk waarnemingen gedaan. Dewaarnemingen zijnverwerkt met de factoranalyse-methode. Hierbij is
vooral aandacht besteed aan de verklaring van verschillen in suikeropbrengst, waarbij
naar voren kwam dat vooral de mate van besmetting met bietecystealen een belangrijke
factor is. Deze besmetting bleek in beide jaren voor een zeer groot gedeelte de verschilleninopbrengst teverklaren.
Nu kwaliteitsaspecten bij de teelt van suikerbieten een steeds belangrijker rol gaan spelen (de fabrieken overwegen om óók op winbaarheid te gaan betalen) is het bestaande
cijfermateriaal opnieuw met behulp van factoranalyse verwerkt. Dit keer met het oogmerk
zoveel mogelijk waargenomen verschillen inwinbaarheid te verklaren. Dewinbaarheid is
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een kwaliteitskenmerk dat bepaald wordt door de gehalten aan K, Na en a-amino stikstof. Naarmate meer van deze stoffen aanwezig is in de geleverde bieten wordt het suikerwinningsprocédé indefabrieken bemoeilijkt.
Tabel 6 geeft van een aantal variabelen de in beide jaren waargenomen gemiddelde,
hoogste en laagste waarden. Ervalt onder meer uit afte lezen dat het gemiddelde van de
winbaarheid in beide jaren overeenkomt, maar dat de spreiding in 1979aanzienlijk groter
wasdanin1980.
Tabel6. Gemiddelden enlaagsteenhoogstewaargenomenwaardenvaneenaantalvariabelenin
beidejaren.
1980

1979
variabele

gemiddeld

laagste

hoogste

gemiddeld

laagste

hoogste

wortelopbrengst (ton/ha)
suikergehalte
suikeropbrengst (ton/ha)

47,2
16,9
8,0

32,1
13,9
5,1

61,0
19,4
10,6

51,8
16,2
8,4

23,7
14,3
4,0

65,3
18,5
11,0

%winbaarheid
a-aminoN (meq/100g suiker)
Na
(meq/100gsuiker)
K
(meq/100g suiker)

87,8
14,2
4,5
30,1

74,4
7,0
1,5
18,6

92,6
26,4
10,9
45,8

88,0
16,4
4,6
28,7

80,8
7,6
1,5
23,5

90,6
28,7
11,0
34,3

1979
Hoewel besmetting met bietecysteaaltjes een sterk effect op suikerpercentage en opbrengst bleektehebben, isvaneeninvloedopdewinbaarheid geensprake.
In 1979 bleek een groot gedeelte (23%) van de verschillen inwinbaarheid samen te hangen met een aantal inde bodem gemeten variabelen. Degroep percelen met gemiddeld
een lagere winbaarheid bleek zich te onderscheiden door een toename van de grondweerstand op geringere diepte eneen ietsgeringere bouwvoordiepte. Vooral de percelen
inWalcheren waren indeze groep sterk vertegenwoordigd. Deze percelen worden verder
gekenschetst door een hogere chemische bodemvruchtbaarheid (% organische stof, Kgetal, N-rijkdom in februari en juni), terwijl ook de bietopbrengst wat hoger lag. De winbaarheid werd vooral beïnvloed door hogere K- en Na-gehalten. Ook de stikstofrijkdom in
de ondergrond had in 1979 invloed op de winbaarheid. Deze variabele (en de variabelen
die ermee samenhangen) konden ongeveer 15% van de verschillen inwinbaarheid "verklaren". De in het vroege voorjaar gemeten hogere Nmin-waarden hebben bij een aantal
percelen geleid tot een hogere loofopbrengst en bietopbrengst, maar tot lagere winbaarheden.Opdeze percelen bleekgemiddeld watminder groenbemesting tezijntoegepast.
Dederde factor met invloed op de winbaarheid is het aspect K-getal, gecombineerd met
hoge N-gehalten in de ondergrond (verklaring van 12% van de verschillen in winbaarheid). Percelen met een hoog K-getal en een hoog N-gehalte inde laag 60-80 -mv bleken
een wat lagere winbaarheid te hebben, via vooral hogere K- en a-N-gehalten. Op deze
percelen bleek echter ook wat meer organische bemesting te zijn toegepast en wat minder groenbemesting.
Een aspect dat in 1979 nog enige invloed op de winbaarheid leek te hebben was de
regelmaatvande plantverdeling enhetaantal planten/ha.
Behalve de al genoemde invloed van de stikstof inde ondergrond, bleek de stikstof in de
lagen 20-60 cm -mv de a-amino gehalten wat te verhogen. Door het gemiddeld lage
niveau van deze gehalten in 1979 was echter geen sprake van een invloed op de winbaarheid.
Eenvroegezaaidatumtenslotte hadeenwatgunstige invloedopdewinbaarheid.
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1980
In 1980 hadden meer aspecten invloed op de winbaarheid. Evenals in 1979 had het niveau van de besmetting met bietecystealen geen invloed op de winbaarheid, maar wel
op de bietopbrengst en het suikerpercentage. Wel kwam naar voren dat bij hogere besmettingen het Na-gehalte hoger was, maar door het t.o.v. K lagere niveau van dit elementisdit nietinhet%winbaarheid terugtevinden.
Op relatief veel percelen stonden in 1980 (te) weinig planten. In dit jaar kon 28%van de
verschillen inwinbaarheid gerelateerd worden aan het aspect plantaantal/ha. Lage plantaantallen veroorzaakten vooral een hoger K-gehalte, maar ook het a-amino-gehalte
werd verhoogd, terwijl het suikergehalte gemiddeld niet beïnvloed is. De groep percelen
met een optimaal plantaantal had gemiddeld een winbaarheid van 89%, terwijl dit zakte
naar86%bijde percelen meteenplantaantal van54.000 planten/ha.
Een tweede factor van invloed op de winbaarheid (12% verklaring van de verschillen)
bleek in 1980 de zwaarte van de grond te zijn. Onder de percelen met een gemiddeld
lagere winbaarheid waren vooral percelen vertegenwoordigd met gemiddeld eenlager%
slib en een hoger %grof zand.Deze percelen, iets meer aanwezig in het gebied Walcheren,waren slempgevoeliger, terwijl er meer groenbemesting istoegepast. Voorts viel nog
op het hogere volumepercentage lucht bij pF2 in deze groep. De lagere winbaarheid in
dezepercelen isvoornamelijkveroorzaaktviaeenhoger a-N-gehalte.
Samenvatting
In 1979 bleek op 59 percelen in het zuidwesten van Nederland de winbaarheid voor een
groot gedeelte beïnvloed te worden door in de bodem gemeten variabelen, waarvan de
diepte waarop de indringingsweerstand van de bodem toeneemt de belangrijkste was.
Als tweede factor van invloed werd gevonden de N-rijkdom in de ondergrond al dan niet
insamenhang meteenhoog K-getal.
In 1980 bleek vooral het plantaantal en de zwaarte van de grond van invloed op de winbaarheid.

Deteeltvansnijmaïsonderbodembedekkendefolie
Maïs is een gewas met een grote warmtebehoefte. Het in wezen subtropische karakter
vandit gewas komtonder andere naarvoren inde minimum kiemingstemperatuurvan9à
10°C.Gezien de bodemtemperatuur inhetvoorjaar betekent dit enerzijds dat de hoogste
eisen gesteld moeten worden aan de kwaliteit van het zaaizaad, en anderzijds dat er niet
gezaaid kan worden vóór de periode eind april tot begin mei. Dit heeft tot gevolg dat
vooral in mei,maar gedeeltelijk ook injuni, het bladoppervlak beperkt is. Devraag rijstof
door een vervroeging van het gewas de potentiële mogelijkheden in die periode (lange
dagen,hoge lichtintensiteit) beter benut kunnenworden.
Eénvan de mogelijkheden om de groei, met name inmei,teversnellen is het gebruik van
bodembedekkende folie. Plastic folie laat kortgolvige instraling van dezon door. De langgolvige uitstraling van de bodem kan echter niet passeren,waardoor de lucht maar vooral de grond onder de folie warmer wordt (broeikas-effect). Bij directe instraling - zonnig
weer- kande bovenste 4à5cmvan de grond daardoor 3tot5°Cwarmer wordenvergeleken met niet door folie bedekte grond. Indewarmere grond zou dejonge maïsplantzowel boven-als ondergronds sneller kunnen groeien en daardoor bij de eindoogst tot een
hogere produktie per hakunnenkomen.
In 1984 hebben enkele firma's plastic folie in Nederland geïntroduceerd, die toepasbaar
is insnijmaïs. Behalve een hogere opbrengst, claimt men bij gebruik vanfolie nognevenvoordelenzoals:
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- snellerewortelgroei,waardoor hetgewas minder droogtegevoelig zouzijn;
- beterediktegroeivandestengel,dus minder gevaar voorlegering;
- ruimere rassenkeuze omdat ook late (Franse) rassen door het vervroegende effect
onder Nederlandse omstandigheden toch kunnenafrijpen;
- een vroeger oogsttijdstip, wat minder oogstrisico met zich meebrengt en meer mogelijkhedenombijvoorbeeld grastezaaiennademaïsoogst.
Dit kunnen uiteraard belangrijke overwegingen zijn, maar het kardinale punt blijft de potentiële opbrengstverhoging uitgedrukt in kg drogestof per ha, die afgewogen moet worden tegen de extra kosten die foliegebruik met zich meebrengt. Bij het huidige prijspeil
komt dit laatste neer op ongeveer ƒ900,- à ƒ 1000- per ha, nodig voor de folie en het
gebruik van een speciale zaai- annex folielegmachine. Als dewaarde van 1 ton drogestof
ongeveer ƒ3 0 0 - is, dan zal het gebruik van folie rendabel zijn bij een opbrengstverhogingvanméérdan3tondrogestof perha.
Het PAGV heeft in 1984 en 1985 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van foliegebruik bij snijmaïs. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op zandgronden bij de ROC's
Cranendonck enAver-Heino enopdezavelgrondvanhetproefbedrijf inLelystad.
Deresultaten hiervanzijnsamengevat indetabellen 7en8.
Tabel7. Resultatenvansnijmaïsteeltonderbodembedekkendefoliein 1984.
plaats

ras

systeem

plantaantal
per m2

Cranendonck

Dorina

Aver-Heino

Brutus

normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie

10
7
10
9
10
8

Dea*

d.s. %
25,5
28,3
27,5
31,9
25,8
28,9

eindopbrengstin
ton drogestof/ha
11,0
12,4
13,5
14,4
14,3
13,9

* DeaiseenlaatFransrasenisnietopgenomenindeNederlandserassenlijst.
Tabel8. Resultatenvansnijmaïsteeltonderbodembedekkendefoliein 1985.
plaats

ras

systeem

plantaantal
perm2

Cranendonck

Dea

Aver-Heino

Clipper

normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie
normaal
folie

10
7
7
8
8
8
7
7
7,5
7,5
10
10
7,5
7,5
10
10

Dea
Clipper*
Lelystad

Clipper
Clipper
Dea
Dea

d.s. %
32,2
31,1
32,6
37,9
29,7
37,6
19,6
23,0
31,5
33,6
32,0
34,7
28,0
30,9
28,5
32,4

eindopbrengst in
ton drogestof/ha
11,5
13,1
9,6
11,1
8,2
10,7
6,5
9,3
15,5
16,2
15,0
17,2
15,2
17,9
15,2
18,2

* Ditobjectwerdbijna4wekenlatergezaaiddandeandereobjectenteAver-Heino.
Afhankelijk van grondsoort, ras en plantdichtheid varieert de opbrengststijging door foliegebruikvan0,7tot3tondrogestof perha.
Gezien de eerder vermelde grens van 3ton drogestof meeropbrengst, lijkt algemenetoe31

passing van folie bij snijmaïs onder de huidige omstandigheden niet zinvol. Wellicht is
een en ander wèl rendabel in specifieke gevallen, waarbij valt te denken aan voor maïsteelt marginale percelen die in het voorjaar zeer koud zijn of een door ongunstige weersomstandigheden sterkverlatezaaidatum.
Tot slot moet opgemerkt worden dat de afbraak van de folie onder invloed van zonlicht
gedurende het groeiseizoen slecht is verlopen. Tijdens de oogst was de folie nog vrijwel
geheel intact; men kan zichvoorstellen dat folieresten moeilijkheden kunnen geven bij het
zaaien in het volgende seizoen. De industrie zal haar produkt zodanig dienen aante passendat deafbraaksnelheid duidelijk hoger wordt.

Destikstofbemestingvangraszaadgewassen
Voor de stikstofbemesting van zaadgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk is
tot nu toe gewerkt met richtgetallen. Afhankelijk van het grastype, de gewasontwikkeling,
de geschatte bodemvoorraad stikstof en de ervaringen werden de getallen per perceel
wat aangepast. Via de bepalingen in het vroege voorjaar bij andere gewassen is het duidelijk dat op sommige percelen en na rijke voorvruchten soms grote voorraden minerale
stikstof in de bodem aanwezig zijn. De vraag ligt dan voor de hand in hoeverre die
bodemvoorraad meegeteld moet worden. Vooral Engels raai wordt nogal eens na aardappelen ingezaaid.Veldbeemd en roodzwenk worden vaak ingranen ingezaaid, dan zijn
devoorradenendeverschillentussen percelen enjaren kleiner.
Omde nodige getallen teverzamelen zijn de laatste jaren stikstofproeven met deze grassoorten uitgevoerd op de ROC's Rusthoeve, Van Bemmelenhoeve, Feddemaheerden het
PAGV-proefbedrijf. Bij Engels raai zijn in alle proeven zes voorjaarstrappen aangelegd
van 60 tot 210 kg N per ha. In een deel van die proeven is wel of geen herfstbemesting
gegeven. In een aantal andere proeven is stikstofdeling of overbemesting bekeken. Bij
veldbeemd en roodzwenk zijn telkens drie herfststikstofgiften gecombineerd met vier
voorjaarstrappen. Voorafgaand aan devoorjaarsbemesting isde bodemvoorraad mineralestikstof bepaald.
Deherfstbemesting
Invier van de reeks stikstofproeven met Engels raai is nagegaan wat het effect van een
herfstbemesting is op de zaadproduktie. Gemiddeld waren de verschillen in deze vier
proeven zeer klein. In Deens onderzoek met 0, 30 of 60 kg N/ha in de herfst is gebleken
dat 60 kg stikstof als herfstbemesting voor Engels raai in elk geval te veel is. Een herfstgift van 30 kg bleek licht positief ten opzichte van geen herfstgift. Waarschijnlijk kan de
keuze wel of niet bemesten bij Engels raai het beste afhankelijk gesteld worden van de
gewasontwikkeling. Dan wordt een herfstgift van circa 30 kg N per ha aanbevolen wanneer het gras aan de late kant ingezaaid wordt in open land (na half september) of wanneer het gras zwak ontwikkeld onder de dekvrucht vandaan komt. Bijgoede ontwikkeling
van het gras onder de tarwe-dekvrucht of bij inzaai in open land vóór ongeveer half september isgeen herfst-stikstofgift nodig bij Engels raai.
Tot nu toe werd geadviseerd in de herfst aan veldbeemd en roodzwenk (gewoon en met
fijne uitlopers) 60 kg stikstof te geven. In de reeks proeven is in de herfst 30, 60 of 90 kg
stikstof per ha gegeven. Bij veldbeemd is inderdaad meestal de hoogste opbrengst bereikt bij een herfstgift van 60 kg, zowel bij eerstejaars als overjarige gewassen. Alleen bij
enkele zwaar ontwikkelde eerstejaars gewassen bleek 30 kg als herfstgift beter dan 60.
Een hoge herfstgift van 90 kg stikstof was alleen verantwoord bij zwakke gewassen waarin in september een flinke meeldauwaantasting voorkwam. Maar zo'n aantasting is niet te
voorzienenisgoed tebestrijden.
Voor roodzwenk is90 kg inde herfst altijd teveel. Inde meeste proeven waren degewassen goed tot zwaar ontwikkeld en dan werden de hoogste opbrengsten bereikt bij 30 kg
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als herfstgift. Voor matig tot slecht ontwikkelde gewassen was 60 kg stikstof de gunstigste herfstgift. Gemiddeld moeten we dus bij roodzwenk in de herfst wat zuiniger zijn met
destikstof dan bijveldbeemd.
De voorjaarsbemesting
Van elk van de proeven afzonderlijk is ineen grafiek de opbrengstcurve getekend. Daaruit is voor elke proef afgelezen bij welke stikstofgift de economisch hoogste opbrengst
bereikt is.Voor Engels raai is een prijsverhouding stikstof/graszaad aangenomen van 1/2
envoor de andere soorten van 1/2,7. Die "optimale stikstofgiften" zijn ineengrafiek uitgezettegende bodemvoorradenstikstof indelagen0-60en0-90cm (afb.4).
economisch
optimale
N-gift(kg/ha)
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Afb.4. Economisch optimale N-gift in het voorjaar in relatie tot de N-mineraalvoorraad in
debodemvoor Engels raaigras.
Voor Engels raai is een goed verband gevonden tussen de bodemvoorraad en de optimale stikstofbemesting. Het meest betrouwbaar kan uitgegaan worden van de bodemlaag 0-90 cm. Voor de voorjaarsbemesting van Engels raai volgde uit deze proeven de
volgendeformule: 165kg N/ha- 0,6xN-mineraal(0-90cm).
In deze hele serie proeven met Engels raai heeft de stikstofbemesting vooral invloed gehad op het aantal aren per m2 en een geringe invloed op het gemiddelde zaadgewicht
(tabel 9). Deverschillen inopbrengst hangen indeze gewassen sterk samen metde aantallen aren per m2.Viameer stikstof komen meer arentotzaadproduktie. Datgeldt gemiddeldvoor deheleserieproeven.
Zowel bij veldbeemd als bij roodzwenk bleek er géén goed verband te zijn tussen de
hoeveelheid bodemstikstof en de beste voorjaarsgift. Met de bodemstikstof hoeft en kan
dus bij deze grassoorten geen rekening worden gehouden. De invloed van de
bodemstikstof is blijkbaar klein ten opzichte van factoren als hetweer, legering en doorwas. Dus is alleen maar aan te geven welke stikstofbemesting in het voorjaar in deze
reeksproeven deeconomisch optimaleopbrengsten heeftgegeven:
- voorveldbeemd 110kgstikstof perha;
- voor roodzwenk 85kgstikstof perha.
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Tabel9. Degemiddelden vanopbrengsten enopbrengstcomponenten in 11proeven metEngels
raaigras.
voorjaarsbemesting (kgN/ha)
opbrengstkg/ha
aren/m2
dkg
mgzaad/aar*
zaden/aar*

60

90

120

150

180

210

1300
2220
1,62
58
36

1390
2360
1,63
59
36

1450
2390
1,66
61
37

1480
2410
1,65
61
37

1470
2430
1,65
61
37

1450
2370
1,66
61
37

* berekend.
Inde proeven is uitsluitend roodzwenk metfijne uitlopers opgenomen.Voor gewoon roodzwenk kan van dezelfde bemesting uitgegaan worden. Roodzwenk met forse uitlopers
moetduidelijk minder stikstof hebbenenheeftvoldoende aan45à55kgstikstof perha.
Delingvandestikstofgift
Intotaal is indrie proeven van deze reeks en ineen aparte proef op veenkoloniale grond
nagegaan wat het effect van deling van de stikstofgift is bij Engels raai. Detweede gift is
in die proeven enkele weken voor het begin van de bloei gegeven als kalksalpeter of als
ureum. Ingeen van die proeven is met 30 of 60 kg laat gegeven stikstof een beter resultaat bereikt dan met de optimale eenmalige gift. Intabel 10worden de opbrengsten van
eenvandeproeven alsvoorbeeld gegeven.
Tabel10. Het effect van deling van de voorjaars-stikstofgift op de opbrengst van Engels raai
(1978).
tweedegift
(kg N/ha)
eindmei
0
30
60

totalevoorjaarsgift (1e + evt.2e gift);kg N/ha
60
1730

90
1860
1780

120

150

180

210

1900
1870
1680

1900
1820
1730

1740

1750

1910

Uitsluitend bij een te lage eerste gift was de schade via een late gift meestal gedeeltelijk
te herstellen. Deze resultaten komen overeen met resultaten van proeven in het buitenland. Graszaad reageert op overbemesting duidelijk anders dan wintertarwe. Graszaadgewassen beginnen nade periode van stengelstrekking nieuwe vegetatieve zijspruiten te
vormen, omdat deze gewassen in principe overjarig zijn. Die hergroei of doorwas blijkt
volgens recent Engels onderzoek rechtstreekse concurrentie voor de zaadzetting. Doorwas treedt het sterkst op bij nat weer en is sterker naarmate meer stikstof beschikbaar is.
Bijeengelijke totale stikstofgift wordt meer doorwas gevormd indieneen deelvandie bemesting laatgegeven is.Veeldoorwas isook lastig bijhetoogsten.
Een tweede belangrijk verschil met granen is dat de vulling van het zaad vooral gebeurt
door de onderdelen van de aar zelf en door de stengel. Het blad speelt een ondergeschikte rol en lang groen houden van het blad viaoverbemesting heeft waarschijnlijk dan
ook maar een gering effect. Inde proeven isvastgesteld dat de stikstofdeling geen hoger
zaadgewicht heeft opgeleverd. Ook uit ander onderzoek is bekend dat het zaadgewicht
weinig beïnvloedwordt door allerleiteeltmaatregelen.
Samenvatting
Bij Engels raai is het gunstig de hoeveelheid bodemstikstof gedeeltelijk mee te tellen bij
de voorjaarsgift. Bij veldbeemd en roodzwenk kan geen rekening gehouden worden met
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de bodemstikstof, omdat geen relatie met de optimale bemesting gevonden is. Met een
latestikstofgift worden gemiddeld geengoede resultaten bereikt.
De keuze wel of geen herfstbemesting hangt bij Engels raai af van de gewasontwikkeling
of de zaaitijd. Voor alle veldbeemdgewassen is 60 kg stikstof in de herfst het beste.
Alleen voor zeer zwaar ontwikkelde eerstejaars gewassen is 30 kg beter. Alle goed ontwikkelde roodzwenkgewasen hebben voldoende aan 30 kg stikstof in de herfst. Bij wat
minderontwikkelde gewassen is60kg beter.

Teunisbloem,eennieuweteelt
Vanaf 1982 komt het gewas teunisbloem voor in het zuidwestelijke akkerbouwgebied. In
1985 is ook op andere plaatsen met de teelt begonnen. De vraag naar bouwplanverruimende gewassen is groot in ons land. In dit verband kan de teunisbloem een aandeel
leveren. De meitelling van 1985 vermeldt dat 760 ha teunisbloem in ons land is geteeld.
Het gewas wordt op contract geteeld en het areaal zal uiteindelijk beperkt blijven tot minder dan 3000 ha. Alle "kleine gewassen" samen omvatten nu bijna 40.000 ha. Voor het
bouwplan van het individuele bedrijf kan het aantrekkelijk zijn sesen of meer van de handelsgewassen tetelen,mitshetsaldoervanmetdatvandewintertarwe kanconcurreren.
Het zaad van de teunisbloem is zeer fijn, het heeft een duizendkorrelgewicht van ca 0,5
gram. De olie uit het zaad bevat circa 10 procent gamma-linoleenzuur, waarvoor bijzondere eigenschappen geclaimd worden. De olie wordt daarom toegepast als grondstof
voor dieetvoedingsmiddelen en farmaceutische produkten. Over het gewas zijn nog betrekkelijk weinig recente teeltgegevens bekend, evenals over de oogstzekerheid van het
gewas. Veel telers moeten zelf nog ervaring opdoen met de teelt. Door veredeling enselectie zullen er de komende jaren nieuwe rassen komen. De eenjarige vorm die momenteelop het akkerbouwbedrijf geteeld wordt is matig tot slecht wintervast. Nazomerzaai en
hetoverhoudenvanoverjarige percelenwordt daaromontraden.
In 1984 is op enkele Regionale Onderzoek Centra insamenwerking met het PAGV onderzoekgestart naarde belangrijkste aspectenvandeteelt.
Zaai
Voor kieming zijn vrij hoge bodemtemperaturen nodig. Een deel van de dag een temperatuur van minimaal 13°C lijkt gewenst. Wat dat betreft liggen de eisen van teunisbloem
nogwat hoger dan van uien (tabel 11). Onderzoek bij het Rijks Proefstation voor Zaadonderzoek heeft gelijkluidende resultaten opgeleverd. De zaaitijd zal in verband met de
bodemtemperatuur in de meeste jaren in de eerste helft van april vallen. Aan de andere
kantishetgewenst vroegtezaaien,omzovroeg mogelijk indeherfsttekunnenoogsten.
Aanvankelijk is teunisbloem op 50 cm rijenafstand ingezaaid. Een nauwere inzaai, bijvoorbeeld 25 cm geeft minder vertakkingen, waarschijnlijk een wat regelmatiger rijping
eneenwat hogere opbrengst. Als nadeel geldt dat de maaidorsers bij een nauwe rijenafstand hetgewas moeilijker kunnenverwerken.
Tabel 11. Kiemingspercentagebijeenbodemtemperatuur van 13°C.
gewas

uien
teunisbloem

aantaldagennazaai
7

11

15

18

25

33
39

81
51

83
60

86
67

91
70

Onkruidbestrijdingenbemesting
De onkruidbestrijding leek aanvankelijk moeilijk. Op basis van CABO- en PAGV-onderzoek zijn goede ervaringen opgedaan met het bodemherbicide pendimethalin. Inmiddels
is hiervoor een toelating verkregen. In het nog lopende onderzoek wordt getracht enkele
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Afb.5. Teunisbloem bloeit enrijpt laat enonregelmatig.

zwakke plekken in de onkruidbestrijding op te vullen (o.a. de bestrijding van composietenenkleefkruid).
In 1985 zijn enkele proeven uitgevoerd met stikstof- en fosfaatbemestingsniveaus op
ROC Rusthoeve. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Het gewas heeft niet veel
stikstof nodig (± 40 kg N/ha) en fosfaat lijkt de begingroei te bevorderen. Voortgang van
ditonderzoek hangtvande resultaten in 1985af.
Oogst
De oogst van de teunisbloem is nog een knelpunt. Bij de oogst kunnen er aanzienlijke
verliezen aan zaad optreden. Ook wanneer het gewas nog op het veld staat kunnen de
zaaddozen al openspringen. Het gewas bloeit en rijpt zeer laat en bovendien ongelijkmatig. De bloei blijft aan de top doorgaan tot ver in de herfst. In dit verband kijkt ROC Rusthoeve naar tijdstip van en middelen voor doodspuiten voorafgaand aan het maaidorsen.
Ook is enig onderzoek gestart naar de chemische mogelijkheden om het openspringen
van de zaaddozen te beperken. Verder gaat ROC Vredepeel na of het toppen van het
gewaseengelijkmatiger rijpingtotgevolg heeft.
Tot nutoewerd vooralop twee manieren geoogst: óf doodspuiten ennaaandrogenmaaidorsenof meteenouderwetse zelfbinder maaien,ophokken ennaaandrogendorsen.
In Drenthe is in samenwerking met het IMAG Wageningen, het Consulentschap voor de
Akkerbouw te Assen en het Regionaal Onderzoek Centrum een oogstproef genomen
waarvandegegevens intabel 12vermeld zijn.
Hetvochtgehalte van de zaaddozen blijft gedurende de oogstperiode vanaf half september tot eind oktober hoog en varieert van 83 tot 76%. Bij maaidorsen is dan ook een
doodspuit- of verdovingsmiddel ingezet, waardoor het vochtgehalte inde vochtige herfst
van 1985 tot omstreeks 50%is gedaald. Dit is bij maaidorsen nog vrij hoog en geeft vaak
aanleiding tot een verminderde zeefwerking van de maaidorser. Het zaad heeft dan een
beginvochtgehalte van 60 à 75 procent, hetgeen teruggedroogd moet worden tot 9%
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Tabel 12. Opbrengstgegevens van teunisbloem bij de oogstmethoden doodspuiten/maaidorsen
enbinderen/dorsen.
object

vochtgehalte
zaad in%

doodspuiten

26sept.

maaidorsen

11okt.

doodspuiten

14okt.

maaidorsen

29okt.

binderen

11okt.

dorsen

29okt.

binderen

29okt.

dorsen

19dec.

schoon
zaad %

kgschoonzaad per 1000-korrelhabij9%vocht
gewicht (g)

70,6

28,9

290

0,41

61,9

50,1

775

0,45

59,5

38,2

865

0,47

75,1

39,6

407

0,47

vocht. Betere doodspuitmiddelen zijn gewenst envoor het tijdstip van doodspuiten wordt
nog gezocht naar goede criteria. Ook praktijkervaringen met het binderen hebben uitgewezen dat ongeveer 100 à 150 kg meer zaad per ha geoogst kan worden met deze methode,dieoverigensca20manuren per hameerarbeid vraagt.
Het tijdstip van doodspuiten/maaien blijkt ook los van de zaadverliezen grote invloed te
hebben op de zaadopbrengst en hetoliegehalte inhetzaad, naar blijkt uitanalyses uitgevoerddoordeRijks-Universiteit Groningen.
Om op de snel verzadigde wereldmarkt een goede concurrentiepositie te handhaven is
het telen van een kwaliteitsprodukt met een hoog oliegehalte een vereiste. Daarom zal in
1986 mede getracht worden een goed inzicht te krijgen in de factoren die dit oliegehalte
beïnvloeden.Juist indit opzicht zou eengezamenlijke aanpak met de collecterende handelgewenst zijn.
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Teeltonderzoek Groenten
Devollegrondsgroenteteelt als bedrijfstak wordt wel eens gekarakteriseerd als stabiel en
rustig van aard. Toch hebben de veranderingen in de laatste jaren, zoals in bouwplan,
investeringen en eisen van de afzetmarkt grote invloed gehad op de onderzoekwensen.
Zo is in 1985veel aandacht besteed aan plantopkweeksystemen, voornamelijk aan kluitplanten bij koolgewassen, knolselderij, prei enaan paperpotplanten bijwitlof. Degroeiende vraag naar kwaliteitsprodukten voor de exportmarkt heeft tot gevolg, dat de telers
meer kwaliteitsbewust worden en dat het onderzoek meer aandacht schenkt aan kwaliteitsverbetering. Aan bewaaronderzoek en houdbaarheid (uitstalleven, shelf life) als een
vervolg op onderzoek aan gewasgroei en oogst bestaat een toenemende behoefte. De
tendens tot specialisatie van een vrij breed assortiment naar een zeer beperkt aantal gewassen per bedrijf noopt tot verfijning van de teeltadvisering en voortgezet onderzoek
gericht opeenverdere optimalisering vandeteelt.
Opde Regionale Onderzoek Centra (ROC's) werd veelwerkverzet aanonder anderegebruikswaarde-onderzoek van groenterassen in samenwerking met het RIVRO en aan
proeven met bestrijdingsmiddelen van ziekten, plagen en onkruiden. Er is een vrij sterke
specialisatie naar de voor de regio meest belangrijke gewassen. Zo doet proeftuin Meterik veel aan asperge en augurk, proeftuin Breda aan sla en prei, ROC Westmaas aan
bladgewassen, witlof, spruiten en peulvruchten, proeftuin Zwaagdijk aan sluitkool,bloemkoolenwitlof, proeftuin Ensaanspruitkool enfijneveilinggroenten.
Hieronder volgt een opsomming van een aantal onderzoekprojecten die in 1985 landelijk
en/of regionaal veel aandacht hadden. Voor eenvolledig overzicht verwijzen we naar het
PAGV-Werkplan1985ennaarde projectverslagen.
a. Blad-,stengel-en vruchtgroenten
De trekrijpheid van witlofwortels voor de extra-vroege trek, in onderzoek als samenwerkingsproject met het CABO, leverde interessante gegevens over de omzetting van koolhydraten in opneembare suikers bij wortels van verschillende leeftijden. Er werd verder
gewerkt aan verbetering van de veldopkomst en de optimalisatie van het temperatuurregime en de bemesting tijdens de trek. Inhet gebruikswaarde-onderzoek aan nieuwe rassen werd sterk gelet op een verlaagde gevoeligheid voor bruine pit, het grootste kwaliteitsprobleem bijwitlof.
Ook prei kreeg veel aandacht voor wat betreft de plantopkweek met kluitplanten, het probleem van vuil in de schacht en de oksels en de bestrijding van bladschimmels. Deteelttechniekvandenieuwe bladgewassen krulandijvie enroodlof werdverderverbeterd.
b. Koolgewassen
Onderzoek aan de oogstplanning van bloemkool werd voortgezet met het zoeken van
een praktische toepassing van de kennis van de weersinvloed op de koolaanleg. Veel
proeven met alle belangrijke koolgewassen zowel in Lelystad als op alle proeftuinen warengericht op het bepalenvan degebruikswaarde van kluitplanten. Hierbijwerd gekeken
naar de bewaarbaarheid bij noodgedwongen tussenopslag en naar de effectiviteit van
koolvliegbestrijding door toepassing van insecticiden op de kluitplanten vóór het uitplanten.
De praktijk toonde veel interesse voor de proeven in Lelystad enWieringerwerf met hoge
plantgetallen voor de produktie van kleine witte en rode kolen voor de verse markt en de
bewaring. Bij spruitkool werd voor het derde jaar de invloed van stikstofdeling op opbrengst enkwaliteit nagegaan.
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c. Bol-,knol-en wortelgewassen
In 1985 werd een project gestart met als doel op systematische wijze de invloed van
zaaitijd, zaadhoeveeiheid en standdichtheid op opbrengst, sortering en kwaliteit van
peen na te gaan. Ook bij kroot werd een project gestart om het groei-, sorterings- en
kwaliteitsverloop te bestuderen. Bij knolselderij werd onderzoek gedaan aan N-bemesting, kluitplanten enbewaringvan plantmateriaal.
d. Peulvruchten
In 1985 is het zaaitijdenonderzoek met doperwten voortgezet om de mogelijkheid van
verlenging van het oogstseizoen door late zaai te bestuderen. De latere zaaidata werden
dit jaar aangetast door de donkere vlekkenziekte; het opbrengstniveau viel zodoende
tegen. Na vier jaar onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen de zaaiperiode tot half mei
geen invloed heeft op de opbrengst. Inde ziektebestrijdingsproef indoperwten bleek het
middel Ronilan nog onvoldoende effectief tegen Botrytis. Verder onderzoek is noodzakelijkomdepraktijk goedtekunnenadviseren.
Hetvoortgezette onderzoek aan flageolets toonde aandat deteelt vandit voor Nederland
nieuwepeulvruchtengewas goede mogelijkheden heeft.

Ontwikkelingeninderassenkeuzebijsluitkool
Degroep sluitkoolgewassen omvat eenaantal soorten enteelten,waaraan regelmatig gebruikswaarde-onderzoek plaatsvindt. Het doel van het gebruikswaarde-onderzoek is de
waarde van een ras aan te geven voor een bepaald gebruiksdoel, bijvoorbeeld voor lange bewaring. Omde waarde van de rassenvast testellenworden op eenaantal plaatsen,
verspreid over het land, proeven aangelegd, waarin de raseigenschappen die voor het
gebruiksdoel belangrijk zijn, vastgesteld worden. De rassen die het beste voldoen worden aanbevolen en opgenomen in de beschrijvende rassenlijst voor groentegewassen.
Delaatstejarenzijnerontwikkelingen geweest die het rassenadvies hebben beïnvloed.
Hybridisatie
De ontwikkeling en de introductie in de praktijk van hybride-rassen door de zaadbedrijven heeft een hoge vlucht genomen. Hybriden bieden t.o.v. de vanouds gebruikte selecties een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is de grotere uniformiteit, waardoor
de variatie tussen kolen van een ras afneemt. Hierdoor is het voor een tuinder mogelijk
een groot aantal kolen in de gewenste gewichtsklasse te oogsten. Ook bij bewaarkool
neemt de variatie tussen kolen in bewaarbaarheid sterk af. Slecht bewaarbare kolen komen bij een hybride veel minder voor dan bij een selectie. De omliggende kolen worden
danookminder snelaangetast door rotting,waardoor minder schoningsarbeid nodigis.
Ook de verwerkende industrie heeft de voordelen van hybriden onderkend. Bij de zuurkoolindustrie iseen uniforme korte pit gewenst, omdat de pit machinaal uitgeboord wordt.
Ook een constante inwendige kwaliteit is i.v.m. de snijdikte en de regelmaat van de snit
belangrijk.
Uiteen in 1981 uitgevoerde rassenenquête bleek dat de hybriden bij herfst witte kool, die
bijna volledig tot zuurkool verwerkt wordt, al 96% van het areaal innamen. Bij rode bewaarkool was dit slechts 8%. Door de introductie van goed bewaarbare rode kool hybride-rassen na die tijd schat de voorlichtingsdienst het aandeel hybride rode kool rassen
nuop ca90%. Uitdeze percentages blijkt dat de praktijk devoordelen van hybriden t.o.v.
de selecties groter vindt dan de nadelen, zoals een hogere zaadprijs en soms een gering
percentage inteeltplanten.
Gewascommissies
Door de instelling van gewascommissies, waarin de diverse belangengroepen vertegenwoordigd zijn, neemt de betrokkenheid bij het rassenonderzoek toe. Deze commissies
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bestaan uit vertegenwoordigers van tuinders (NTS), zaadbedrijven, voorlichtingsdienst,
NAK-G en onderzoek. Ter illustratie van de raseigenschappen waarop in het gebruikswaarde-onderzoek gelet wordt, is tabel 13 opgenomen. Het betreft hier rode kool
voordeherfstteelt enkortebewaring. Deindustrieverwerkt eengrootdeelvandezekool.
De proeftuin te Wieringerwerf en het PAGV hebben het onderzoek in 1984/1985 en
1985/1986uitgevoerd.
Tabel13. Overzichtvan raseigenschappen vanrodekoolvoordeherfstteelt endekortebewaring
(onderzoek1984en1985).Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
ras:
eigenschap

Autoro
(H)

Expo
(H)

Gradur
(H)

Kwantoro
(H)

Langedijker
Herfst:Volga

Rodon
(H)

vroegheid

7,0

6,5

6,0

6,5

7,5

6,5

hoev.
omblad

7,5

7,0

8,0

7,0

7,5

7,0

dieptekool
inblad

7,0

6,0

7,0

7,0

6,0

6,0

uniformiteit

7,5

7,0

7,0

7,0

5,0

7,0

opbrengst
(ton/ha)
- totaal
- kwal.I

82,8
81,3

74,8
73,4

73,8
73,0

75,8
75,3

85,5
78,3

78,2
77,1

pitlengte
- cm
- rel.'
- SD

9,5
44
1,42

8,3
43
1,60

10,6
48
1,69

10,6
48
1,87

10,1
47
2,43

8,0
36
1,17

inwendige
structuur

7,0

7,0

5,5

6,5

5,5

6,0

fijnheid

6,5

6,5

7,0

7,0

5,5

5,5

kleurna
bewaring

7,0

7,0

7,5

7,0

4,5

7,0

bewaarbaarheid

90,7

89,6

91,3

90,7

87,6

89,4

144

128

104

132

176

123

schoningstijd (mu/ha)

(H)=hybride

t.o.v.dekoolhoogte

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een hogere waardering van de onderzochte raseigenschap. Uit tabel 13 blijkt dat de selectie Volga erg heterogeen is (uniformiteit en
standaarddeviatie (SD) van de pitlengte). Bovendien heeft dit ras een matige inwendige
structuur, evenals Gradur, die ook nog een lange pit heeft. Dezetwee rassenzijn dan ook
niet aanbevolen voor de herfstteelt ende korte bewaring. Deandere rassenvoldoen goed
voordezeteelten.

Plantbewaring
Naar aanleiding van met name het natte voorjaar 1983zijn bewaarproeven met volgroeid
plantmateriaal opgezet bij de gewassen kropsla, witte kool - losse planten en Chinese
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kool. Tevens werd dit aspect bij het "kluitplanten-onderzoek" bij diverse gewassen meegenomen. Dit alles omtot systematisch inzicht te komen,welke bewaarcondities voor volgroeid plantmateriaaloptimaal zijn.
Een kort verslag van de resultaten in 1984 en 1985 bij bewaring van plantmateriaal "witte
kool- losse plant" wordt hier weergegeven. Viade gebruikelijke publikaties vande proeftuinen en het PAGV kan kennis genomen worden van de proefresultaten bij de andere
gewassen.
Plantbewaringwitte kool- losseplant
In de proef waren opgenomen bewaarduren van 1,2, 4 en 6 weken gecombineerd met
bewaartemperaturen van +1 °C en +7°C. In 1984 werd uitgegaan van 1zaaidatum en
variërende plantdata. In 1985 werden aan deze opzet ook later gezaaide, niet bewaarde
objecten uitgezet bijde2,4en6weken bewaardeplanten.
Bij dit onderzoek is voornamelijk gelet op de aspecten: opbrengst goede kool, percentageuitvalenniettoegekomen kolen,pitlengteeninwendige kwaliteit.
Bij bewaring van plantmateriaal van koolwordt deopbrengst beïnvloed: a) door de kwaliteitsachteruitgang van het plantmateriaal als gevolg van de bewaring; b) door de kortere
groeiduur, die nabewaring resteert.
Afbeelding 6bevat de gemiddelde opbrengsten per object, behaald op de proefplaatsen
Wieringerwerf en Lelystad in 1984en 1985. Deweergegeven objecten zijn alle op dezelfde datum gezaaid. De uitplantdata varieerden. Uit de resultaten blijkt, dat bewaring tot 2
weken bij 1°Cweinig opbrengstreductie geeft. Hoewel korte bewaring (2weken) bij 7°C
ookweinig opbrengstterugval geeft, moet deze bewaartemperatuur uit praktisch oogpunt
afgewezen worden. Men weet immers niet, als men plantmateriaal bewaren moet, hoe
langditzalgaanduren.
opbrengst
(ton/ha)
7060

504030

2010-

0

0

1

1

6 bewaarduur(weken)

1 7 1 7 1 7 1 temperatuur(°C)
Afb.6. Gemiddelde opbrengsten aan witte kool bij variërende bewaarduur en -temperatuurvanhetplantmateriaal.
Langere bewaring (4 en 6 weken) geeft aanzienlijk produktieverlies. Bewaartemperatuur
van 1°C is te verkiezen boven 7°C. Zoals o.a. in 1985 bleek, speelt hierbij het aspect
groeiduurverkorting de belangrijksterol.
Bewaring van dit plantmateriaal had beide jaren geen invloed op de pitlengte. Ook uitval
speelde geen rol van betekenis. Met nadruk wordt er tenslotte op gewezen, dat in beide
proefjaren de omstandigheden bij uitplant zeer gunstig waren. Dit uittezich ineen goede
aanslagenweinig uitvalvandeplanten.
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Asperge-onderzoek opproeftuin Meterik
Noord-Limburg is het belangrijkste teeltgebied voor asperges. Hierbij is Proeftuin Meterik
infeite het centrale punt. Nagenoeg alle produktievelden bestaan uit mannelijke hybriderassen die afkomstig zijn van deze proeftuin. Bovendien is er veel teeltkundig onderzoek
uitgevoerd, waaruit deteeltadviezen van de voorlichting zijn afgeleid. Eenaantal teeltproblemendiemomenteel inonderzoek zijnworden hierkortweergegeven.
Vervroeging
De hogere prijzen die vroeg in het seizoen te behalen zijn, maken het interessant om te
proberen een groter deel van de produktie in die periode aan de markt te brengen. Door
de perceels- en rassenkeuze kan men al in die richting werken. Wil men naar een nog
grotere vervroeging, dan moeten maatregelen worden genomen waarvan de kosten vrij
hoog zijn. Voor deze vervroegde aspergeteelt wordt normaliter plastic folie gebruikt, die
eenspeciale behandeling heeft ondergaan. Defolie blijft nahet aanbrengen over de bedden doorzichtig doordat er geen condensvorming optreedt. Dit is van belang om de opkomende stengels tijdig te kunnen zien en te oogsten voordat de kop gaat verkleuren,
waardoor deze stengels teruglopen in kwaliteit en prijs. Behalve de nadelige invloed die
de condensvorming kan hebben op de kwaliteit, kan condensvorming ook het opwarmen
van de bedden belemmeren. De kosten van folie liggen, inclusief leggen en onkruidbestrijding, tussen ƒ3.000- en ƒ4.000- per ha. Dan rijst al gauw de vraag wat de perspectieven zijn van dunne, niet-anticondensfolie, dat per m2 veel goedkoper is. In een
oriënterende proef met Limbras 26 is de invloed op de vervroeging nagegaan van de
meest gangbare anticondensfolie en de dunne niet-anticondensfolie. Defolie isop 5april
1985indrievoudgelegd.Vanaf halfapril(week 16)werdgeoogst (zietabel14).
Tabel 14.

Vervroeging vanasperge metfolie

week

onbedekt

!-bedekking.
anticondens

niet-anticondens

kg/are

%

kg/are

%

kg/are

%

16
17
18
19
20
21

0,0
0,1
1,1
9,8
14,5
8,0

0
0
3
29
43
24

1
2,5
7,0
18,1
12,5
6,9

2
5
15
38
26
14

0,3
1,4
5,9
15,2
15,2
6,5

1
3
13
34
34
15

totaal

33,5

100

48,1

100

44,6

100

Met toepassing van anticondensfolie is de grootste vervroeging bereikt. Het verschil in
produktie, uitgedrukt in procenten van de totale opbrengst, is tussen beide foliesoorten
het grootst inde eerste drieoogstweken. Later inhet seizoen ligt deopbrengst op hetzelfde niveau. Bij het gebruik van de dunne folie waren meer verkleurde koppen te zien dan
bij anticondensfolie. De tot 9 mei geregistreerde grondtemperatuur was bij de anticondensfolie 12,4°C. Bij de gewone folie was de temperatuur gemiddeld 11,7°C. Bij hetonbedekteobject bleef detemperatuur stekenop 10,1 °C.Hetonderzoekwordt voortgezet.
Herinplant
Eengroot probleem voor uitbreiding is,dat er nog maarweinig "verse"grond voorhanden
isbij de aanleg van nieuwe aanplant. Degeadviseerde tussentijd is30jaar! Ervaringen in
de praktijk hebben geleerd, dat op percelen waar inhet verleden alasperge verbouwd is,
de ontwikkeling van het gewas en de produktie achterblijven in vergelijking met verse
grond. De oorzaken van deze bodemmoeheid zijn complex. In het onderzoek wordt het
accent dan ook niet gelegd op de directe bestrijding van de oorzaken, maar meer op het
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treffen van teeltmaatregelen om toch tot een acceptabele produktie te komen op oud aspergeland. Een goede ontwikkeling van het gewas in de aanloopfase van de teelt werkt
zeker een aantal jaren door. Nagegaan wordt of deze beginontwikkeling te bevorderen is
door grondontsmetting met metam-natrium incombinatie meteen diepe grondbewerking.
Hetonderzoek naar eenverhoogd plantgetal moet antwoord geven op devraag of opdeze wijze gedurende een aantal jaren een acceptabele opbrengst gehaald kan worden.
Het verloop van de produktie wordt gevolgd gedurende een reeks van jaren. Mogelijk
treedt bij hogere plantaantallen eenversnelde aftakeling van hetgewas op. Indit verband
is in 1983 een plantafstandenproef aangelegd zowel op verse grond als op een perceel,
waar reeds eerder asperge geteeld was. De opbrengstcijfers van 1985 wijzen bij herinplant op een sterke oogstreductie, die niet door grondontsmetting wordt opgeheven. De
hoogste plantgetallen (7 planten per m2) geven zowel op verse grond als bij herinplant
een hogere opbrengst dan lage plantgetallen (2 of 3 planten per m2). Het onderzoek zal
pasnaeenaantaljarenleidentoteeneindoordeel.
Bestrijdingvan zaadonkruiden
De onkruidbestrijding op produktiepercelen na het einde van de oogstperiode is er op
gericht de grond onkruidvrij te maken ente houdengedurende de periode, dat het aspergegewas zich bovengronds ontwikkelt. Bij een goed geslaagde onkruidbestrijding kan
het gewas optimaal uitgroeien zonder noemenswaardige concurrentie vanonkruiden.Om
dit doel te bereiken zijn er enkele middelen op de markt, die ineen proef op een perceel
in de praktijk met elkaar vergeleken zijn naast de bekende combinatie paraquat, diuron
en simazin. Tevens is gekeken naar een mogelijk alternatief voor paraquat en hiervoor
zijn diverse combinaties met glyfosfaat, respectievelijk glufocinaat, beproefd. Op de datum van de bespuiting (28 juni 1985) was er sprake van een egale en zware onkruidbezetting, die de bedden nagenoeg geheel bedekte. Demeest voorkomende onkruidenwaren ganzevoet, perzikkruid, knopkruid, muur en hanepoot. Twee weken na de bespuiting
waren de resultaten bij de meeste objecten goed tot zeer goed. Decombinatie diuron/simazin gaf onvoldoende resultaat. Na een aanvankelijk goede werking liep de werking
van diuron eind augustus terug en nam de onkruidbezetting snel toe. Dit gold ook, zij het
inwat mindere mate, voor de meeste objecten. Door de zeer dunne stand van de asperge, onder meer ten gevolge van zware hagelschade, had het onkruid royaal degelegenheid uit te groeien, doordat er nauwelijks sprake was vanonkruid-onderdrukking door het
aspergegewas.Tot heteindvan hetseizoengaf atrazinhet beste resultaat.
Bestrijdingvanknolcyperusinasperge
Sinds enkelejaren nemen diverse instanties maatregelen om knolcyperus zogoed mogelijkaan te pakken. Eris nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van eengoede bedrijfshygiëne om besmetting of uitbreiding van de besmetting te voorkomen. In dit kader is in
1985op een besmet perceel inde praktijk een proef aangelegd,waarin de middelen glyfosaat, bentazon en glufocinaat worden getest. De beste resultaten werden behaald met
glyfosaat. Inoktober was het aantal knolcyperusplanten hiermee gereduceerd tot eenderdeofminder vanhetoorspronkelijk bestand.
Kweekbestrijding
Inaspergepercelen is kweek vaak een hinderlijk onkruid. Bijde bestrijding van onkruiden
tijdens de oogstperiode met paraquat, of aanhet eind van hetsteekseizoen met een com-'
binatie van middelen en paraquat, wordt slechts een tijdelijk "afbrand-effect" bereikt. Na
verloop van tijd kan het kweekgras zich herstellen en verder uitgroeien. In de hoek van
mechanische bestrijding zitten behalve schoffelen, weinig mogelijkheden. Doordat deaspergeteelt meerjarig is, is hierbij - in tegenstelling tot de overige tuinbouwgewassen geen tijdelijk leeg land, waarop kweekbestrijding door grondbewerkingen mogelijk is.
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Vandaar ook dat een effectief kweekbestrijdingsmiddel uitkomst kan bieden. Voorheen
was men dan op dalapon aangewezen, maar intussen zijn enkele nieuwe middelen geïntroduceerd, die ineen proef op een praktijkperceel zijnvergeleken. De bespuitingen werden direct na de laatste oogst op 28 juni 1985 uitgevoerd om te voorkomen, dat opkomende stengels geraakt zouden worden. Half oktober isde eindsituatie beoordeeld. Hierbij bleek dat de beste kweekbestrijding is bereikt met glyfosaat, waarmee ongeveer
driekwart van het oorspronkelijke kweekbestand is opgeruimd. Bij fluazifop-butyl en sethoxidum is het bestand ongeveer gehalveerd. Bij toepassing van glufosinaat is slechts
een tijdelijke bestrijding bereikt en was de kweekbezetting aan het eind van het seizoen
weervrijwelop hetoude peil.

Slabonenvoordeversemarkt
Velejaren lang is Dubbele Witte zonder draad het belangrijkste ras bij slabonen geweest.
Dit ras gaf een goede opbrengst waarbij de volgroeide peulen 5 à6 gram wogen. Daar
dit ras matig uniform afrijpte, werd gewoonlijk doorgeplukt. De plukkosten gingen echter
steeds zwaarder op het totale resultaat drukken,zodat naar eengrovere boonwerd uitgezien. Daarbij viel het oog op Impala. Dit ras bood nog meer positieve eigenschappen zodat het vrij snel ingang vond. Toen aan het einde van de zeventiger jaren de machinale
pluk van slabonen voor de verse markt op gang kwam, bleek het daarvoor niet geschikt.
Het gevolg was dat massaal op Groffy, eveneens een grofpeulig ras, werd overgeschakeld.
Bij een dergelijke rassenkeuze dient men zich af te vragen of deze keuze juist is. Voor
een bonenplukmachine is de plukprestatie namelijk niet afhankelijk van een meer of minder zware boon. Door het CBT uitgevoerd onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de
consument een fijnere boon prefereert. Hoewel bij een fijnere boon de mechanische beschadiging in het algemeen minder is, komen toch niet al deze rassen voor machinale
pluk inaanmerking.Erbestaan namelijkgroteverschillen inhoudbaarheid.
De houdbaarheid is een zeer belangrijke zaak. Juist bij de grootschalige teelt, waarbij
naast de veiling de tussenhandel inclusief pakstations zijn ingeschakeld, is de weg van
teler naar consument eerder langer dan korter geworden. Ook naar aanleiding van klachten van het KCB omtrent de kwaliteit in de naoogstfase is het onderzoek naar de houdbaarheid geïntensiveerd. Al vele jaren voert het PAGV gebruikswaarde-onderzoek aan
slabonen uit, waarbij machinaal wordt geplukt. Aan dit onderzoek is de laatste drie jaar
een bewaaronderzoek gekoppeld. De in deze proeven opgenomen rassen zijn in september alle in drie stadia geplukt. De bonen zijn ineen waterbad gedompeld, waarna ze
in een cel bij 15°C en een relatieve vochtigheid van 95% weggezet zijn. Deze temperatuur, overeenkomend met de gemiddelde buitentemperatuur in september, is twee
dagen aangehouden. Uitgangspunt was dat de tijdsduur van oogst tot het bereiken van
hetverkooppunt gemiddeld twee dagen zou vragen.Vervolgens isde temperatuur opgevoerdtot20°C,eentemperatuur dieveelal indeverkoopruimte zalheersen.
Inde verschillende jaren is gebleken dat het oogststadiumvan invloed isop de bewaarkwaliteit. Een te vroege oogst leidt gemakkelijk tot verdroging en vooral bij een te late
oogst kande kwaliteit albinnenenkeledagen beneden peilzijn.
Het is dus belangrijk het juiste oogsttijdstip te kiezen. Maar ook dan nog kan de kwaliteit
snelteruglopen. Het ene ras bleek hiervoor gevoeliger dan het andere. De kwaliteit wordt
onder andere negatief beïnvloed door een teruglopende kleur en zelfs zeer sterk indien
de bonen onregelmatig verbleken. Dit was vooral het geval bij rassen die ongelijk zetten
enafrijpten.
Bij deze proeven is ook getracht de gevoeligheid voor bepaalde schimmels vast te stellen. Alle rassen werden echter dermate rot dat andere eigenschappen nauwelijks meer
bepaald konden worden. Daarom is overgeschakeld op een veldbespuiting met een fungicide. Het was frappant hoe sterk hiermee rottingsverschijnselen werden teruggebracht.
Ziekten die niet chemisch bestreden kunnen worden, zoals de vetvlekkenziekte, blijven
44

echter een probleem. Daarom is in dit opzicht een zekere matevan veldresistentie of gegarandeerd gezond zaaizaad eenvereiste.
Uiteraard wordt geëist dat mechanisch beschadigde bonen worden verwijderd. Onder
de gave peulen van grofpeulige rassen kunnen echter bij de oogst in veel gevallen peulen met eenflinke plukwond worden aangetroffen doordat de peul niet precies op dejuiste plaats van het steeltje is gebroken. Deze wond kleurt in korte tijd grauw en is een invalspoort voor schimmels. Bij fijnpeuliger rassen is deze wond veel kleiner en minder opvallend. Overigens is de totale beschadiging bij fijnere rassen in het algemeen ook
geringer dan bijdegrofpeulige door hetkleinere aanrakingsoppervlak.
Onduidelijkheid is er nog omtrent de uitwendige verbruining van de peulen na een bepaald tijdsverloop. Wel is gebleken dat rassen die parelen gemakkelijk op deze bobbelingen verkleuren. Maar ook bij gladpeulige rassen trad bruinkleuring op. Deze was bij
het ene rasveel sterker dan bij het andere. De resultaten over deverschillende proefjaren
warenechter nietconstant. Ditbehoeft daarom nognader onderzoek.

Vuilindeschachtvan prei
Een belangrijk aspect bij de teelt van prei is het bij de oogst aanwezige vuil inde bladoksels en de schacht. Hoewel door het inzetten van goede wasmachines veel vuil kan worden verwijderd, blijft er dieper inde schacht soms teveel grond achter. Dit probleem kan
onzeexportpositie opdeWestduitse marktverzwakken.
Mogelijk kan door aanpassing van de teelttechniek het aanwezige vuil worden verminderd. Men kan bijvoorbeeld de losse plant minder diep uitplanten, gecombineerd met
aanaarden of de prei ter plaatse zaaien. Beide methoden zijn in 1984en 1985onderzocht
bijdeteeltvan lateherfstprei. Naderwordt ingegaanopde in1985behaalde resultaten.
Plantdiepte
Losse planten (cv. Derrick) zijn uitgeplant op een diepte van 10, 15of 20 cm en0, 1of 2x
aangeaard. De planten zijn opgekweekt onder platglas, zaaidatum 20 maart. Uitgeplant
isop 13juni inponsgatenvan21/2cm doorsnede.
Na het uitplanten is licht beregend. Inverband met aanaarden is een rijenafstand van 75
cmaangehouden eninde rij8cm (167.000planten perha).
Grondsoort: lichtezavel metcirca 12%afslibbare delen(PAGV-Alkmaar).
Bemesting,ziekten-enonkruidbestrijding zijnvolgens praktijkmaatstaven gedaan.
Bij de oogst op 7 november is het aantal en het gewicht van het planten bepaald in de
diametersorteringen: kleiner dan 2cm, 2-4 cm en groter dan 4cm. Deze laatste sortering
kwam echter weinig voor. Tevens is van de sortering 2-4 cm de schachtlengte bepaald
Tabel15. Opbrengst, %uitval, %vuil, lengte schacht (LS) en lengte wit (LW)van late herfstprei
(cv. Derrick), uitgeplant1) op verschillende diepten en 0, 1of 2x aangeaard. PAGV1985.
plantdiepte
(cm)
10
10
10
15
15
20
1

)
)
)
4
)
2
3

aanaarden2)
Ox
1x
2x
Ox
1x
0x

opbrengst
(kg/are)
463
477
489
420
432
402

uitval3)

vuil4)

(%)

(%)

LS
(cm)

LW
(cm)

62
76
79
75
81
76

14,3
16,4
17,1
16,6
19,0
18,1

10,1
14,4
15,9
13,3
17,7
15,4

3
3
2
1

—

1

diameter losse plant gemiddeld 4,0mm.
aanaarden: 1 x op2september; 2 x tevens op 13 september.
uitval tijdens teelt enoogst (vooral vraatschade) in%van hetaantal.
%vuile enzeer vuile planten (vuil totin twee ofmeer oksels).
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alsmede de lengte van het witte gedeelte en zijn de planten ingedeeld in verschillende
vuilklassen (naveilingklaar maken).
Uit de in tabel 15 vermelde gegevens blijkt de totaalopbrengst van de op 10 cm diepte
uitgeplante losse planten het hoogst te zijn. Dieper planten leidt tot een verlating van het
gewas.
Het op 10 cm diepte uitgeplante en niet aangeaarde object was het minst vuil. De verschillen inpercentage vuiltussendeoverigeobjectenzijngering.
Aanaarden leidt tot een langere schacht entot vergroting van het witte gedeelte. Eenzelfdelijniswaarneembaar indiendieper wordt uitgeplant.
Ter plaatsezaaien
Op 22 april is met de Mini-air precisiezaaimachine prei (cv. Derrick) uitgezaaid op een
afstand van resp. 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 en 4,0 cm in de rij. Gezaaid is met schijf 4008. In
verband met aanaarden iseen rijenafstand aangehouden van 75cm.Gebruik is gemaakt
van gecoat precisiezaad (fractie 1,75-2,00 mm), met in de coating opgenomen een ontsmettingsmiddel en carbofuran tegen de uievlieg. De kiemkracht van dit zaad bedroeg
89%. Gezaaid is in een lichte zavelgrond, op 1,5 cm diepte. Aangeaard is op 2 en 13
september.
aantalplanten
perhax 1000

aantalplantenper
strekkende meter
•39

500-35
450-31

400-

-27

350-

-23

300250

-19

200.

15

— i —

- 1 —

- 1 —

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

zaaiafstand (cm)

70

71

66

67

73

veldopkomst (%)

Afb.7. Relatie zaaiafstand en plantgetal bij late herfstprei (cv. Derrick) op teldatum 1juli
1985.Perzaaiafstand in6-voud weergegeven.
De eerste veldopkomst werd geregistreerd op 13 mei. Bij een telling op 1juli bleek de
veldopkomst gemiddeld rond de 70%te schommelen. Devariatie inveldopkomst tussen
de zes herhalingen per object was echter beduidend groter (afb. 7). Op de oogstdatum
van4 november bleken er uiteindelijk ca 7% minder planten te staan dan geteld op 1juli.
De plantgetallen op de oogstdatum en de daarbij behorende opbrengsten zijnvermeld in
tabel16.
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Tabel16. Invloedvanhet plantgetal bijter plaatsegezaaide lateherfstprei(cv.Derrick) opdeopbrengst,sortering,%vuil,lengteschacht(LS)enlengtewit(LW); PAGV-1985.
zaaiafstand (cm)

plantgetal per
ha x 1000

opbrengst inton/ha

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

224
237
272
351
435

3,8
4,9
6,3
8,9
11,6

vuil1)

< 2 c m 0 = ï 2 c m 0 totaal " %
37,0
35,3
40,8
41,4
46,0

40,8
40,2
47,1
50,3
57,6

69
52
59
51
54

LS
(cm)

LW
(cm)

14,6
15,6
16,2
17,0
17,4

11,2
12,6
13,0
13,3
13,4

1

) %vuileenzeervuileplanten(vuiltotintweeofmeeroksels).

Bij een toenemende plantdichtheid neemt zowel de hoeveelheid fijne (kleiner dan 2 cm
diameter) als grovere (boven 2 cm diameter) prei toe. In de sortering boven 4 cm doorsnede werd vrijwel geen prei aangetroffen. Ten aanzien van de hoeveelheid vuil in de
schacht bleek alleen het laagste plantgetal wat vuiler te zijn (tabel 16). De schachtlengte
endelengtevanhetwittegedeelte nementoebijeenhoger plantgetal.
Enkeleconclusies
Door prei diep uit te planten wordt de lengte van het witte gedeelte van de schacht vergroot, hetgeen de uitwendige kwaliteit ten goede komt. De hoeveelheid inwendig vuil in
debladoksels kandoor diep uitteplantenechtertoenemen.
Ondieper planten (10of 15cm) blijkt voor dit vraagstuk géén afdoende oplossing te kunnen geven. De eventueel kleine winst die men boekt, wordt weer teniet gedaan door het
aanaarden, nodig omde lengtewittevergroten. Ook blijkt ter plaatse zaaien niette leiden
tot een belangrijke vermindering van de hoeveelheid inwendig vuil. Wel is duidelijk dat
het opbrengstniveau vanter plaatse gezaaide late herfstprei kanconcurreren met dat van
een op een diepte van 20 cm uitgeplante losse plant. De schacht en het witte gedeelte
zijnbijzaaiprei echter korter.

Stikstofbemestingopknolselderij
Inleiding
In de periode 1982 t/m 1985 zijn op het PAGV in Lelystad stikstoftrappenproeven uitgevoerd op knolselderij. Doel van deze proeven was meer informatie teverzamelen over de
hoogte van de optimale stikstofgift en het nader bestuderen van de betekenis van een
gedeelde stikstofbemesting bij dit traag groeiende gewas. Behalve in Lelystad zijn ook
proeven uitgevoerd op het ROC te Westmaas in 1983t/m 1985 en via ROC "Rusthoeve"
opNoord-Beveland in1983.
De proeven zijn eind mei of begin juni uitgeplant. De hoeveelheid N-mineraal in februari/maart was steeds betrekkelijk gering. In de bodemlaag 0-60 cm varieerde deze hoeveelheid van 12 tot 48 kg N-min. per ha. De stikstofgiften varieerden van 0 tot 360 kg N
per ha, met stappen van 60 kg N. Dehoogte van de basisgift bij het uitplanten wasafhankelijk van het object; de eventuele overbemesting over het gewas op ± 27 juli en ± 10
september bestond steeds uit een gift van 60 kg N per ha. De stikstof is steeds ingeregend.Op ± 1 november zijn de proeven metdehand geoogst.
In de proeven te Lelystad en Westmaas is steeds een hoge opbrengst gerealiseerd. In
1984 ging in Lelystad, na noodgedwongen plantbewaring in de koelcel, 30% van de
planten schieten. De opbrengstcijfers indeze proef zijn gecorrigeerd door voor de schieters hetzelfde knolgewicht aan te houden als voor de niet geschoten planten. Het opbrengstniveau in de proef op Noord-Beveland viel tegen door een ernstige bladvlekkenziekte-aantasting.
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Optimale stikstofgift
Degemiddelde resultaten van de acht proeven die tot nutoezijn uitgevoerd, zijnweergegeven intabel 17. Tot aan 180 kg Nper haneemt de knolopbrengst sterk toevan36,1 tot
46,3 ton per ha. Bij hogere stikstofgiften blijft de opbrengst toenemen, maar de meeropbrengst wordt steeds geringer. De hoogste opbrengst wordt behaald bij de hoogste stikstofgift. Bij 360 kg N is de opbrengst 48,0 ton/ha. Rekening houdend met de kosten van
destikstof isdeoptimale N-gift240à300kg perha.
Tabel17. Invloed van stikstofbemesting op knolselderij. Gemiddelde knolopbrengst van acht
proevenindeperiode1982t/m 1985.
totaleN-giftkgN perha

knolopbrengstton/ha

0
60
120
180
240
300
360

36,1
40,5
44,4
46,3
47,3
47,9
48,0

In de afzonderlijke proeven varieerde de economisch optimale N-gift van 120tot 360 kg
per ha. Deze verschillen zijn niet terug te voeren op het N-mineraalgehalte van de grond
in februari/maart. In zes van de acht proeven is het N-mineraalgehalte echter ook in de
loop van het groeiseizoen gevolgd. Het blijkt dat er eenverband bestaat tussen de hoogte van de optimale N-gift en het N-mineraalgehalte van de bodemlaag 0-60 cm van het
niet met stikstof bemeste veldje op het einde van juli. Dit verband is weergegeven in afbeelding 8. Wanneer eind juli door uitspoeling of door geringe mineralisatie slechts weinig N-mineraal in de grond aanwezig is, dan is de optimale N-gift hoger. Verwacht mag
worden dat het gewas knolselderij eind juli pas 15 kg N per ha heeft opgenomen. Op
basis van bovengestelde hypothese is in de zes betreffende proeven nagegaan wat het
financiële resultaat zou zijn als een teler niet jaarlijks een vaste gift van 240 of 300 kg N
per ha zou geven, maar de bemesting uitstelt en dan bemest op basis van het N-mineraalgehalte eind juli. Het blijkt dat het financieel resultaat door verfijning van het bemesoptimaleN-gift(kg/ha)
*Lelystad
•Westmaas

360300240180-

12060H/

1
1
1
hoeveelheidN-mineraal0-60cmop± 27juli
60
120
180
inkg/hainnietmetstikstofbemestveldje
Afb.8. De relatie tussen het N-mineraalgehalte van de niet met stikstof bemeste veldjes
op ± 27juliende hoogtevandeoptimale N-gift inzesproefvelden knolselderij.
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tingsadvies met 50 à 100gulden per haverhoogd kanworden. De kosten vande N-mineraalbepaling moeten hier echter nog van afgetrokken worden. Voor knolselderij lijkt het
daarom vooralsnog niet interessant omhet onderzoek indeze richting verder voorttezetten.
Delingvande stikstofgift
In de praktijk is deling van de stikstofgift zeer gebruikelijk. In alle acht proefvelden was
deling ook alsobject opgenomen. Intabel 18ziet ude gemiddelde resultaten van de verschillende deelwijzen van het object met een totale N-gift van 240 kg per ha. Wanneer
alle stikstof in één keer bij het uitplanten wordt gegeven, is de opbrengst 46,7 ton/ha.
Wanneer bij het planten 180 kg wordt gegeven en 60 kg eind juli, dan is de opbrengst
46,4 ton/ha. Door niet eind juli maar begin september een gedeelte van de bemesting te
geven,wordt deopbrengst verhoogd totongeveer 48ton/ha.Slechts inéén proef was het
effect van deze deling wiskundig betrouwbaar. Mogelijk was in deze proef sprake van
een interactie van bemestingswijze en de oppervlakkige beregening van begin september op een droge grond. Hoewel deling niet duidelijk positief naar voren komt, is zij beslist niet slechter. Eengedeelde gift inseptember biedt deteler tevens de kans omnog in
te spelen op een opbrengstverwachting. Bij een hoger opbrengstniveau is de stikstofbehoefte groter.
Tabel 18. Invloed van deling van de stikstofbemesting bij knolselderij. Gemiddelde resultaten van
acht proeven in de periode 1982 t/m 1985, uitgaande van een totale N-gift van 240 kg
perha.
N-bemesting inkg/ha
eindmei/beginjuni
240
180
180
120

gemiddelde
± 2 7 juli

±10sept.

0
60
0
60

inton/ha

0
0
60
60

46,7
46,4
48,3
47,9

Stikstof indegrondnadeoogst
Inde vier proeven te Lelystad is na de oogst bij verschillende bemestingstrappen het Nmineraalgehalte in de grond bepaald tot 90 cm diepte. Voor de objecten 0, 120, 240 en
360 kg N per ha is in tabel 19 de achtergebleven hoeveelheid stikstof weergegeven als
gemiddelde over vier jaar. Bij een stikstofgift van 240 kg per ha blijft 65 kg N-mineraal in
de grond achter. Door de N-bemesting op te voeren tot 360 kg per ha blijft gemiddeld
146kg N-mineraal in de grond achter. Uit oogpunt van milieubehoud is het dus niet wenselijk om meer dan 240 kg stikstof te bemesten. Bij deze gift wordt de maximale opbrengst reeds nagenoeg bereikt.
Tabel 19.
bodemlaag
mem

Hoeveelheid N-mineraal in kg/ha die in november in de grond achterblijft naverschillendestikstofgiften bijknolselderij. PAGV-Lelystad 1982t/m 1985.
N-bemesting in kg/ha
0

120

240

360

0-30
30-60
60-90

5
9
5

7
5
12

20
21
24

41
56
49

0-90

19

24

65

146
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TechnischOnderzoekinBedrijfsverband
Afgerondonderzoek
In1985zijnenkelegroteonderzoeksprojecten afgesloten.
Het onderzoek naar de opbrengstreacties van aardappelen en suikerbieten in nauwe rotaties werd natwaalf jaar afgesloten. In de loop van de twaalf jaar onderzoek isde kennis
wat betreft reactie op nauwe teeltfrequenties van aardappelen en suikerbieten verdiept
en zijn met name effecten op de bodemstructuur duidelijk geworden. Binnenkort zal over
ditonderzoek eeneindrapportage verschijnen.
Nadriejaar onderzoek is het project over de effecten van toepassing van afvalwarmte bij
vollegrondsteelten afgesloten. Intensief onderzoek door een team van onderzoekers uit
verschillende instituten en proefstations heeft veel verduidelijkt van de warmte- en vochthuishouding in de bodem en de reacties van diverse gewassen op bodemverwarming.
Degoede samenwerking inhet multidisciplinaire onderzoeksteam heeft ersterk toe bijgedragen dat resultaten vertaalbaar zijn naar andere situaties. De eindrapportage, inclusief
bedrijfseconomische evaluatie,zalvoorjaar 1986afgerondzijn.

Nieuweontwikkelingen
Teeltbegeleidingssystemen
Het adviessysteem Epipré heeft voor de praktijk een gedaanteverwisseling ondergaan.
Afgestapt isvan de communicatie met de deelnemers per post. Dedaarvoor inde plaats
gekomen telefonische advisering was een succes vanwege de snelheid en accuratesse.
Tegelijkertijd is een experiment uitgevoerd betreffende decentrale advisering. Vanuit het
consulentschap Barendrecht heeft het Epipré-systeem naar tevredenheid gedraaid. Verder iseen begin gemaakt met de verdere uitbouw tot eencompleet teeltbegeleidingssysteem, waarin behalve over ziekten en plagen ook over bemesting, rassenkeuze,onkruidbestrijding etc. perceelsspecifieke informatiezalwordengegeven.
Behalve voor tarwe is ook voor aardappelen en suikerbieten een start gemaakt met de
ontwikkelingvaneengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem.
Geïntegreerde bedrijfssystemen
Aansluitend aan het onderzoek naar geïntegreerde bedrijfssystemen op het proefbedrijf
OBS te Nagele is ook in de Veenkoloniën een start gemaakt met de opzet van een proef
op bedrijfsschaal te Veendam. Door bouwplanverruiming, gewas- en rassenkeuze, aangepaste bemesting en gewasbescherming wordt getracht - met als voorwaarde een
goed bedrijfseconomisch resultaat - om ook aan andere eisen zoals bodemgezondheid,
milieu, natuur enlandschap tegemoet tekomen.
Vruchtwisseling
Op een door de contactcommissie vruchtwisselingsvraagstukken georganiseerde studiedag, waarvoor grote belangstelling was, stond het proefstationsonderzoek centraal. Duidelijk werd dat fundamenteel onderzoek ter verklaring van de gesignaleerde effecten
noodzakelijk is.
Op de proefboerderij De Waag is een groot onderzoek gestart naar bodemgezondheid,
bodemvruchtbaarheid enstructuur inhetintensieve rooivruchtenbouwplan.
Op de bouwplannenproef De Schreef is het onderzoek ineen beslissende fase gekomen
met het 24e en tevens afsluitende proefjaar 1986. Behalve in de bestaande rotaties zal
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ook naar effecten van extensivering en intensivering van deaardappelteeltfrequentiewordengekeken.
In het vruchtwisselingsproefveld in de Veenkoloniën beginnen zich na de bieten ook bij
aardappelen teeltfrequentie-afhankelijke effecten voortedoen.
Gewasbescherming
Onderzoek naar verbetering van spuittechniek en grondontsmetting is met kracht voortgezet. Grote belangstelling uit de praktijk voor dit type onderzoek is bij herhaling gebleken. Systemen met luchtondersteuning ter verbetering van de indringing van middelen in
de gewassen, toevoegingen van plantaardige oliën ter verbetering van de werking van
middelen,druppelgrootteverdelingen, zijnonderwerpen vanonderzoek.
Bij het onderzoek naar de verbetering van grondontsmetting gaat het vooral om de dodingspercentages op zware grond. Voorbewerking, onderdoorontsmetting, invloed van
voorvruchten etc.worden bestudeerd.
Het onderzoek naar bestrijding van ziekte en plagen in groentegewassen heeft met het
aanstellen van enkele onderzoekers nieuwe impulsen gekregen. Koolvlieg enwortelvlieg,
maar ook slakken en moeilijk bestrijdbare insekten als de koolgalmug zullen inhet onderzoeksprogramma worden opgenomen. Een recentopgerichte werkgroep garandeert een
brede samenwerking met onderzoekers van instituten en Landbouwhogeschool. Het
onderzoek naar de beheersing van bodemschimmels heeft nieuwe impulsen gekregen
met de komst van een door het IPO gedetacheerde onderzoekster belast met dit onderwerp.
Benuttingdierlijke mest
Onderzoek is gestart naar effect en nut van de inpassing van dierlijke mest in de akkerbouw, met accent op kleigronden. Naast onderzoek naar risico's verbonden met de toepassing van mest, zoals verspreiding van ziektekiemen en onkruidzaden, zal aandacht
besteed worden aan optimalisering van toediening en verdeling en zal een adviessysteemvoor benutting inbedrijfsverband wordenontwikkeld.

Geautomatiseerdeteeltbegeleiding
Capaciteit noch kosten van de computer staan de introductie van dit stuk gereedschap
op akkerbouwbedrijven meer indeweg. Introductie is slechts afhankelijk vanhetfeit ofer
zinvolle toepassingsgebieden bedacht worden.Teeltbegeleiding vormt mogelijk zo'ntoepassingsgebied.
Automatisering begint vrijwel altijd met de automatisering van de administratie. In een
tweede fase wordt de computer als leverancier gebruikt van informatie die deels gebaseerd isop eigen bedrijfsgegevens en deels op andere gegevens. Deze informatie heeft
de bedrijfsleiding nodig om afgewogen beslissingen te kunnen nemen. Dit toepassingsgebied van de computer is nog weinig ontgonnen, maar de ontwikkelingen hierin gaan
snel.
De behoefte om de administratie te automatiseren is het grootste als er erg veel bedrijfsgegevens verwerkt moeten worden. De relatief snelle opmars vande computer indeveehouderij kan hierdoor gedeeltelijk worden verklaard. In de akkerbouw valt er relatief veel
minder te registreren. Deaanschaf van eencomputer voor dit doel wordt daarom door de
meeste akkerbouwers niet zinvol geacht. Dit betekent dat, indien de akkerbouw automatiseert, dit proces vermoedelijk direct start indetweede fase van het gebruikelijke automatiseringstraject. Helaas mist de gebruiker dan de ervaring die gewoonlijk wordt opgedaan in de eerste fase. Dit stelt hoge eisen aan de gebruikersvriendelijkheid van de programmatuur.
Zoals gezegd omvat fase twee de programma's die bedrijfseigen gegevens koppelen
aan externe gegevens en die hieruit informatie genereren die benut kan worden bij de
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besluitvorming. Omdat akkerbouwbedrijven zich primair richten op de teelt van gewassen,lijktteeltbegeleiding eenzinvol toepassingsgebied.
De akkerbouwer heeft al enige ervaring met programma's die helpen bij teeltbeslissingen, met name door het programma Epipré. Het is duidelijk dat de computer slechts een
vaste plaats op het akkerbouwbedrijf kanverwerven als het mogelijk is op het bedrijf zelf
informatie in te winnen over alle belangrijke teelthandelingen. Dit betekent dat complete
teeltbegeleiding moet kunnen plaatsvinden op een computer op het akkerbouwbedrijf.
De programma's die daarvoor nodig zijn, halen de benodigde gegevens deels uit het gegevensbestand vandeze personal computer en, voor eenveel kleiner deel, uitgegevensbestanden elders. De gegevens uit gegevensbestanden elders kunnen via de telefoonlijn, zgn. on line,worden ingeseind. Deze externe gegevens zijn gegevens met een zeer
beperkte periodewaarinzebruikbaar zijn (weersgegevens, waarschuwingen).
Het PAGV probeert tot een standaardontwerp voor teeltbegeleidingssystemen, passend
in het bedrijfskader, te komen. Gestreefd wordt naar een sterk modulaire opbouw, wat
betekent dat delen ervan als zelfstandig programma functioneren. Voor de gebruiker
heeft dit geen betekenis, maar deze aanpak is noodzakelijk om een verantwoord onderhoudmogelijktemaken.
Deteeltbegeleidingssystemen kunnen zichoptwee manieren aan degebruiker presenteren. Allereerst kan de teler geattendeerd worden op mogelijke problemen of activiteiten.
Deteler gaat dan a.h.w. gewaarschuwd hetveld op om het gewas teobserveren. Desgewenst wordt vervolgens informatie verstrekt om de omvang van een probleem te helpen
inschatten, het probleem te helpen oplossen of een activiteit te helpen uitvoeren. Het uitwerkenvan deze attentiebenadering zal nog geruime tijd vergen, maar de verwachting is
dat in1987eenprototype op microcomputer beschikbaar isvoorverder onderzoek.
De andere presentatie veronderstelt de omgekeerde weg. De teler in het veld signaleert
een mogelijk probleem en wenst een diagnose. De computer moet dan middels een
vraag-antwoordmethode tot inzicht in aard, mate en oplosbaarheid van het probleem komen. Dit onderdeel, dat neigt naar een expert-systeem, is zeer kennisintensief, Het wordt
pasgemaakt alshetattenderingsdeel isafgerond.
Bij het maken van de teeltbegeleidingssystemen beperkt het PAGV zich tot teeltinhoudelijke zaken (inhoudelijk ontwerp). Het proefstation wordt hierin bijgestaan door begeleidingscommissies waarin mensen zitten die de gehele teelt kunnen overzien en haar
plaats kennen binnen het bedrijf. Voor het merendeel zijn dit onderzoekers en voorlichters. Het omzetten van het inhoudelijk ontwerp ineen programma iseentaak van het gespecialiseerde bedrijfsleven. Met één bedrijf wordt samengewerkt om het uiteindelijke
produkt goed te kunnen beoordelen (prototyping). Vervolgens worden de inhoudelijke
ontwerpenvanhetteeltbegeleidingssysteemvolledig gepubliceerd.

Praktijkonderzoekaanspuittechniek
Eén van de hoogste kostenposten bij de teelt van vollegrondsgewassen zijn de kosten
van gewasbeschermingsmiddelen en de toedieningskosten ervan. Bovendien is er het
bezwaar van sommige middelen voor het milieu.Dit betreft nietalleen deomgeving, maar
ookdegenediemetdemiddelen moetwerken.
Uit samenwerkingsonderzoek tussen instituten en proefstations blijkt dat een verbetering
van de spuittechniek haalbaar is. Dit betreft zowel de teelt in kassen, als meerjarige en
eenjarige gewassen indevollegrond.
Bij het praktijkonderzoek spuittechniek voor vollegrondsgewassen worden de volgende
driedoelstellingen nagestreefd:
- verlaging vandehoeveelheid spuitvloeistof;
- verlagingvande hoeveelheidmiddel;
- verlengingvandewerkingsduur enverbetering vandewerkingvanhetmiddel.

52

Praktijkonderzoek
In1985zijndriespuitprincipes vergeleken:
- degangbare spuit inuiteenlopende uitrustingen;
- spuiten met constante druppelafgifte via schijfvernevelaars (de zogenaamde CDAspuit);
- spuiten met luchtondersteuning.
De invloed van minerale en plantaardige olie en andere produkten zoals emulgatoren op
dewerking vanbestrijdingsmiddelen isook inhetonderzoek meegenomen.
Typenspuiten
Met de gangbare spuit worden uiteenlopende typen doppen gebruikt, zoals de werveldop, de dubbele spleetdop en de enkele spleetdop. Uit het onderzoek voor onkruid- en
ziektebestrijding bleek dat met een gewone spleetdop veelal een prima spuitbeeld is te
verkrijgen, ook bij het moeten doordringen in het gewas. Men moet dan echter wel letten
op de juiste spuitdruk in relatie tot de rijsnelheid om voldoende druppels per cm 2 op de
gewenste plaatsteverkrijgen.
Met een gewone spuit kan ongeacht de keuze van de dop onder in het gewas, op de
grond en tegen de stengelvoet spuitschaduw ontstaan. Dit houdt in dat geen rechtstreekse bespuiting van bepaalde plantendelen plaatsvindt. Moet dat wel, dan zijn anderetechniekenzoals luchtondersteuning, gewenst.
Onderzoek van IMAG, IOB en PAGV heeft geleerd, dat bij een goede afstelling van een
gewone spuit voor vollegrondsteelten de drift kan meevallen. Dan moet echter wel de
spuitdruk worden beperkt. Voor onkruidbestrijding moet die niet hoger komen dan circa
twee bar, voor ziektebestrijding moet dit inde buurt van de drie bar blijven.Als men toch
hoger gaat,danontstaat ermeer kansop drift.
In de praktijk wordt met de gewone spuit gewerkt met veel water. Een hoeveelheid van
300 liter spuitvloeistof per hectare wordt als normaal ervaren. Bij de teelt van sommige
gewassen (met name groenten), wordt zelfs wel tot 1000 liter per hectare spuitvloeistof
gespoten. In het onderzoek bleek dat dit voor veel doeleinden sterk overdreven is. Vaak
zal met minder dan 300 liter per hectare kunnen worden volstaan. Onderzoek loopt over
de matewaarin voor bepaalde doeleinden een hogere hoeveelheid vloeistof noodzakelijk
is.
Verlaging van de dosering middel is bij nauwkeurig werken soms mogelijk. Indeonkruidbestrijding kan het daarbij dan gewenst zijn met een eerste bespuiting vooral vroeg te
beginnen. Ditgeldt bijvoorbeeld inbieten.
Als er met een lagere dosering middel gewerkt wordt, dan kan toevoeging van een hulpprodukt de werking van het midddel versterken. Dit kan bijvoorbeeld in enkele gevallen
worden bereikt met een plantaardige olie. Het onderzoek hieromtrent staat nog in het beginstadium.
CDA-spuit met schijfvernevelaars
Met schijfvernevelaars is een meer uniforme druppelgrootte teverkrijgen. Dit kan gunstig
zijn, terwijl bovendien met minder water kan worden gewerkt. Voor vollegrondsgewassen
is het gebruikelijk de schijfvernelaars te gebruiken voor toediening van 25 tot 40 liter
spuitvloeistof per hectare. Alleen bij een goede afstelling van deze spuit kan worden
voorkomen dat er té grove druppels komen en daardoor mogelijk teweinig druppels,anderzijds datdoortefijne druppels driftzouontstaan.
Bijde CDA-spuit kennen we het principe van de verticaal staande verdeelschijven en die
van de horizontaal staande verdeelschijven. Met verticaal staande verdeelschijven wordt
gemakkelijk dieper inhetgewas doorgedrongen dan metdehorizontaal staandetypen.
Met horizontaal staande verdeelschijven wordt met de CDA-spuit een mistregen van fijne
druppels verspoten. Met dit systeem krijgt die mistregen geen kracht om in het gewas
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door te dringen. Bij dichtgroeien van het gewas kan de doordringing dan minder of soms
zelfs onvoldoende zijn. Vooral voor de CDA-spuit met horizontaal verdelende schijfvemevelaar lijkt onder de Nederlandse omstandigheden weinig perspectief te zijn. In onderzoek is nog of met een hoger percentage toevoeging van plantaardige olie of andere Produktenaanhet bestrijdingsmiddel, dittypespuit effectiever kanzijn.
Nevelspuit met luchtondersteuning
Met name uit de fruitteelt zijn nevelspuiten met dwarsstroomventilatoren bekend. Minder
bekend is dat deze in sommige landen, zoals Italië en Canada, ook op grote schaal voor
bepaalde vollegrondsteelten worden gebruikt. Dit betreft dan het type uitrusting, waarbij
de spuitleiding in een luchtslang is geplaatst. Aldus wordt de spuitvloeistof door lucht
omgeven ineengewas geblazen. De bedoeling isdan dat degeringe kracht waarmee de
spuitvloeistof normaal richting gewas gaat, nudoor de luchtstroomwordtversterkt.

Detailvan nevelspuit met luchtondersteuning
Op initiatief van het IMAG zijn in het type nevelspuit voor vollegrondsgewassen de spuitleiding en de luchtleiding van elkaar gesplitst. Aldus kan in principe deze spuit ook worden gebruikt voor een bespuiting zonder luchtondersteuning. Het systeem blijkt zeer succesvol te kunnen werken bij een gewenste diepere doordringing in gewassen. Inde door
het IMAG ontwikkelde uitvoering wordt via spleetvormige blaasmonden de lucht geblazen in de spuitkegel. In proeven van IMAG en PAGV is de uitvoering zodanig aangepast,
dat de lucht in de spuitkegel geblazen wordt, circa 20 cm nadat de spuitvloeistof uit de
spuitmond komt. Aldus kan een krachtige en regelbare ondersteuning worden verkregen
voor het op de gewenste plaats en diepte doordringen in het gewas. In spruiten, prei,
aardbeien en in enkele andere gewassen bleek het systeem bijzonder gunstig te zijn.
Ookineengewas alstarwe lijkteendiepe doordringing perspectief tehebben.
Drift
Drift treedt niet alleen buiten de spuitbaan op, maar ook erin. Deze zogenaamde interne
drift wordt veroorzaakt door een te hoge spuitdruk. Het gevolg zijn plekken waar meer en
plekken waar minder vloeistof terecht komt. Daarbij kan dat "minder" onvoldoende vloeistof betekenen.
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Aantaldruppels percm2
Als er op kale grond gespoten wordt of bij weinig gewas, dan is slechts één hectare per
hectare te bespuiten. Naarmate een gewas volgroeit, wordt de oppervlakte door boven
elkaar zittende bladeren vergroot. Deze kan bij aardappelen gaan tot bijvoorbeeld vijf
hectare per hectare en bij graan tot acht hectare per hectare. Veelal wordt voor onkruidbestrijding gesteld dat tot 50 druppels per cm 2voldoende zijn envoor ziekte- enplagenbestrijding tussen de 50 en 100. Bij een goede keuze van spuitdoppen en spuitdruk kan
danveelal met ruim 100liter spuitvloeistof per hectarewordenvolstaan.
Toevoegingen
Toevoeging van een hulpvloeistof aan de spuitvloeistof kan de werking van het middel
verbeteren. In praktijkonderzoek van 1RSen PAGV bleek dat toevoegingen voor onkruidbestrijding in suikerbieten soms gunstig kunnen werken. De werking kan echter ook in
negatieve zin worden veranderd. Dit kan afhangen van de middelen en de toevoeging,
echter ook van bijvoorbeeld de temperatuur. Zo trad bij een proef in uien, aanzienlijke
schade op toen was gespoten met diverse toevoegingen bij een luchttemperatuur van
25°C. De onkruiddoding mag dan verbeteren, schade aan het gewas is niet tetolereren.
In samenwerking tussen het CABO en het PAGV, worden de werkingsprincipes van toevoegingen bestudeerd.
Verder onderzoek
Zowel voor onderzoek als voor ziektebestrijding zal het praktijkonderzoek worden voortgezet. Bijzondere aandacht krijgt daarbij de uitrusting van de praktijkspuit. Dit ten aanzien van de doppen en de druk en de rijsnelheid waarmee moet worden gewerkt. Naast
een bestaande proefveldspuit, krijgt het PAGV daartoe van het IMAGeen portaalspuit op
rails, waarmee vrij modelmatig de werking van diverse uitrustingen kan worden geanalyseerd.
Inkasproeven zal de werking van diverse toevoegingen aan het bestrijdingsmiddel zowel
inuienalsinsuikerbieten worden onderzocht.
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BedrijfssyntheseenLEI-detachement
De werkzaamheden van de Afdeling Bedrijfssynthese en het LEI-detachement waren in
1985hoofdzakelijk gericht opdehiernavolgende onderzoekprojecten.

Economischeevaluatievantechnischeproefnemingen
Als afsluiting van het restwarmteproject is samen met de afdeling Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband een analyse gemaakt van de economische betekenis van bodemverwarming voor vollegrondsgroenteteeltbedrijven. Daarna zal verder worden gewerkt aan
een economische vergelijking van ac?tuele plantopkweeksystemen en ter plekke zaaien
en aan een economische vergelijking van verschillende afdekkingssystemen in relatie tot
de financiële meeropbrengsten. Het onderzoek naar de relatie tussen prijs en kwaliteit
vaneenaantalvolle?grondsgroenten wordt voortgezet.
Voorts werden van de Veenkoloniën enkele "haalbaarheidsstudies" uitgevoerd, met als
doel vooraf nate gaan bij welke bedrijfsopzetten onderzoek naar geïntegreerde bedrijfssystemen als zinvol mag worden aangemerkt vanuit een bedrijfseconomisch gezichtspunt. Deze studies zullen zich behalve op de Veenkoloniën desgevraagd ook richten op
andere akkerbouwgebieden. In werkgroepverband (o.a. met het IMAG) wordt deelgenomen aan een proef, waarbij een bouwplanvergelijking plaatsvindt bij bewerkingen met
verschillende bandendruk.
Het bedrijfsvergelijkend onderzoek met behulp van factoranalyse ter verklaring van de
opbrengstverschillen bij de teelt van fabrieksaardappelen isafgerond. DeStichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum in Middenoost- en Noordoost- Nederland te Assen heeft
nogin1985deeindpublikatie uitgebracht.
De gegevens van de uienstudieclubs die door het PAGV worden verwerkt, blekenonvoldoende houvast te bieden om het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van
het bewaren van zaaiuien te kunnen uitvoeren. Inmiddels is dit onderzoek komen te vervallen.

GeautomatiseerdeBedrijfseconomischeAdvisering(BEA)
De bedrijfseconomische advisering is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van
de bedrijfsvoorlichter. Jaarlijks verstrekt de voorlichtingsdienst dan ook vele bedrijfseconomische adviezen aan boeren en tuinders. Nog steeds wordt hierbij veelvoudig gebruik
gemaakt van een in de zestiger jaren ontworpen standaard formulierenset. Deze standaardformulieren worden met de hand ingevuld en ook de berekeningen worden met de
handuitgevoerd.
Tegen het einde van de zeventiger jaren is- naeen langdurige ontwikkelingsfase op het
PAGV - een geautomatiseerd systeem voor bedrijfseconomische advisering in de praktijk geïntroduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige optimaliseringstechnieken. Hierbij vindt een simultane optimalisatie plaats van bouwplan, mechanisatie, arbeidsbezetting en verdere bedrijfsuitrusting. Het systeem is zodanig opgezet, dat er akkerbouwbedrijven van ongeveer 25 tot 150 ha mee kunnen worden geadviseerd. De
verwerking vindt op het PAGV plaats. Inmiddels zijn de technologische ontwikkelingen in
eenhoog tempo doorgegaan. Vanuit de andere takken (veehouderij,tuinbouw) neemt de
belangstelling voor een geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviessysteem toe, onder
andere vanwege de positieve resultaten die tot dusverre inde akkerbouw zijnverkregen.
Bovendien is hetvan belang dat voorlichters inde toekomst zelf bedrijfseconomische adviezen uitbrengen, waardoor dit op veel ruimere schaal kan plaatsvinden dan tot dusverre.
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Eind 1984 is daarom een nieuw samenwerkingsproject "automatisering bedrijfseconomischadvies" gestart.
Samenwerkingsproject
Aan dit samenwerkingsproject dat uitgevoerd wordt op het PAGV, nemen de vier grotere
proefstations in ons land met ondersteuning van onder andere het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Detechnische realisatie is in handen van de Directie Organisatie en
Efficiency vanhet Ministerie van Landbouw enVisserij.
Het belangrijkste doel van dit project is het ontwikkelen van een systeem voor bedrijfseconomisch advisering ten behoeve van de voorlichting voor alle takken van landbouw;
dit betekent dat de niettakspecifieke onderdelen uniformmoetenzijn.
Vanwege de projectmatige aanpak is het nu ontwikkelde gedeelte uitsluitend geschikt
voor akkerbouwbedrijven. In de nabije toekomst zullen ook andere takken (rundveehouderij, glastuinbouw, vollegrondsgroente etc.) in het systeem opgenomen gaan worden.
Te zijner tijd kunnen dus per tak bedrijfseconomische adviezen opgesteld worden. Het
geautomatiseerde bedrijfseconomisch adviessysteem (BEA) is primair ontwikkeld als
hulpmiddel voor de bedrijfsvoorlichter bij het opstellen van bedrijfseconomische adviezen. Voorts kan BEA dienen ter ondersteuning van bedrijfseconomisch onderzoek engebruiktwordenvoor hetagrarisch onderwijs.
Ontwikkeling opdePAGV-computer
Het nieuwe systeem voor bedrijfseconomische advisering is ontwikkeld op de (VAX 750)
computer van het PAGV; Daarvoor zijn een aantal specifieke Softwareprodukten gebruikt
en ontwikkeld. Er is een vragenset ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de bedrijfsgegevens met behulp van eenterminal in het systeem worden ingevoerd, enwel zodanig
dat ze door meerdere toepassingsprogramma's (saldoberekeningen, opstellen liquiditeitsbegroting etc.) kunnen worden verwerkt. Hiervoor wordt het relationeel database management systeem ORACLE gebruikt. Alle voor een bedrijfseconomisch advies benodigde gegevens - normatieve gegevens (afkomstig uit bijvoorbeeld Kwantitatieve Informatie) en bedrijfsgegevens - zijn/worden opgeslagen in een databank. Deze bestaat uit
een normendatabank en een bedrijfsdatabank. De bedrijfsgegevens worden uiteraard
opgeslagen in de bedrijfsdatabank. De overige voor een bedrijfseconomisch advies benodigde gegevens worden gekopieerd vanuit de normendatabank, eventueel gewijzigd,
envervolgensopgeslagen inde bedrijfsdatabank.
SCICONIC is een Softwareprodukt waarmee mathematische programmeringen kunnen
worden uitgevoerd. In BEA wordt SCICONIC onder andere gebruikt voor het berekenen
van optimale bedrijfsplannen onder gegeven uitgangspunten. Met behulp van een rapportageprogramma wordt een rapport voor de ondernemer opgesteld, waarin op overzichtelijkewijzedeuitkomstenvandeberekeningen zijnweergegeven.
Nieuwe mogelijkheden
Het uiteindelijke systeem biedt aanmerkelijk meer mogelijkheden dan de huidige systemenvoor bedrijfseconomische advisering, namelijk:
1. Menu-georiënteerd.
BEA is eentotaalsysteem voor bedrijfseconomische advisering dat uit een aantal subsystemen is opgebouwd (saldoberekeningen, bedrijfsbegroting, financiering, etc.) Via een
menu-structuur kan de voorlichter van een of meerdere subsystemen of van het totale
systeemgebruik maken.
2. Opvragen van informatie.
In de databank ligt veel informatie opgeslagen. Met name van de PAGV-publikatie
"Kwantitatieve Informatie" zijn praktisch alle gegevens in de databank vastgelegd. Via de
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terminal kan men van de databank gebruik maken om bepaalde gegevens teverkrijgen,
bijvoorbeeld prijzen van produkten en produktiemiddelen, loonwerktarieven, kosten van
werktuigen,etc.
3. Saldoberekeningen.
Met het systeem kunnen saldoberekeningen van gewassen/teelten uitgevoerd worden op
basis van de in de databank opgeslagen informatie. De normatieve saldogegevens kunnen worden aangepast, zodat een saldo berekend wordt dat beter aansluit op de specifiekesituatievanhet bedrijf.
4. Opstellenvanbedrijfsbegrotingen metenzonder optimalisatie.
Voorheen moest een bedrijfsvoorlichter voor het opstellen van een bedrijfsplanning met
optimalisatie de gegevens centraal op het PAGV laten verwerken. Met BEA kan de voorlichter zelf adviezen met behulp van de computer opstellen,ongeacht of deze metof zonder optimalisatie moeten worden uitgevoerd. Dus ook eenvoudige bedrijfsbegrotingen
dievoorheenvaak metdehandwerden berekend,kunnenmetBEAwordenuitgevoerd.
5. Hetdoorrekenen vanmeerderejaren.
In sommige gevallen zijn de veranderingen die de boeren/telers overwegen dermate ingrijpend, dat voor het uitbrengen van een goed advies een bedrijfsbegroting voor meerdere jaren opgesteld zou moeten worden. De overgang van de oude naar de nieuwe
situatie wordt in de planning meegenomen. Ook meerjarige gewassen kunnen op deze
wijze beter inde begroting meegenomen worden (asperges,fruit-enboomteelt).
6. Definanciering.
Een bedrijfsbegroting zonder financieringsbegroting is eigenlijk niet volledig. Vandaar
dat met BEA ook financieringsbegrotingen opgesteld kunnen worden waarbij automatisch gebruik gemaakt wordt van de resultaten van de bedrijfsbegroting. Op deze wijze
kunnen, aansluitend op de bedrijfsbegroting, de financiële gevolgen van een bepaald
plan snel worden doorgerekend, waarbij de voorlichter zelf de wijze van financiering kan
aangeven. Ook is het dan mogelijk om een overzicht te verkrijgen van de te verwachten
ontvangstenenuitgaven per maandof perkwartaal.
Voordelen
Hetnieuwontwikkelde systeem heeftvoorvoorlichter enboereenaantalvoordelen:
- snellere adviseringsprocedure. In tegenstelling tot de centrale verwerking op het
PAGV in het verleden kan de voorlichter met BEA het bedrijfseconomische advies zelf
verwerken. Dit voorkomt oponthoud, hetgeen een risico was bij de centrale verwerking.
Opdezewijze kandevoorlichter snelleropvragen uitdepraktijk reageren.
- Handmatige verwerking verleden tijd.Het merendeel van de begrotingen werd met de
hand uitgerekend. De computer voert nu de berekeningen uit, hetgeen beter en sneller
gaat. De aandacht van de voorlichter kan zich nu verleggen naar het opstellen van de
uitgangspunten endeanalysevan hetadvies.
- Kwalitatiefbetere adviezen. Eenmaal inde computer ingevoerde gegevens kunnengekopieerd en bewaard worden. Hierdoor is het mogelijk om direct of op een later tijdstip
met een gering aantal aanpassingen een alternatief plan door te rekenen, waardoor snel
extrainformatie kanwordenverkregen.
Door zelf de adviezen te verwerken is men in staat om de uitkomsten van een berekend
plan beter te analyseren. Een en ander verhoogt het inzicht in het uit te brengen advies,
hetgeenvoor de boer resulteert inkwaliteitsverbetering vandeadviezen.
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Totslot
Het Regionale Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw in Flevoland en Noord-Holland iszeer nauw bij het samenwerkingsproject betrokken, omdat het in de bedoeling ligt
om in het voorjaar van 1986 BEA daar te introduceren, teneinde er de nodige ervaringen
mee op te kunnen doen. Daarnazal BEA- mede naar aanleiding van de opgedane ervaringen- verder worden ontwikkeld engeïntroduceerd inandere regio's enandere takken
vandeLand-enTuinbouw inNederland.
In het kader van de werkgroep Landbouwwatervoorziening Zoommeer werd verdere
medewerking verleend aan een kosten/batenanalyse van een goede watervoorziening
met tevens daardoor beregeningsmogelijkheden. Dit in vergelijking met de voortzetting
vandehuidigesituatie.
Samen met het LEI ende Rijksuniversiteit te Groningen werd een begin gemaakt met een
onderzoek naar de bedrijfsstructurele ontwikkelingsmogelijkheden voor de Veenkoloniën.
De studie naar een aantal representatieve bedrijfsopzetten voor de provincie Zeeland
werdafgerond.
Bedrijfsbegeleiding
De werkzaamheden verbonden aan het onderzoek naar bedrijfsbegeleidingssystemen
voor akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven zijn voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling en implementatie van een geautomatiseerd bedrijfseconomisch
adviseringssysteem dat door de voorlichting bij de bedrijfseconomische advisering kan
worden gebruikt. De ontwikkeling van dit systeem gebeurt in een samenwerkingsproject
tussen vier proefstations met behulp van de directie Organisatie en Efficiency, de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw enenkele instituten; met name het LEIen het
IMAG. Als eerste studie-object is gekozen voor de akkerbouw. De implementatie zal in
het Consulentschap Lelystad plaatsvinden. Voor de implementatie van de groenteteelt is
reeds gekozen voor het Zuid-Oosten. Naast de bedrijfseconomische advisering wordt
medewerking verleend bij het verder ontwikkelen en introduceren van bedrijfsregistratiesystemen,met namevoor de vollegrondsgroenteteelt.
Gedurende het afgelopen jaar is de ontwikkeling van een systeem voor liquiditeitsbewaking tijdelijk stilgezet, om aan te kunnen sluiten op het project "Automatisering Bedrijfseconomisch Advies", waarin ook een systeem voor de financieringsbegroting wordt ontwikkeld. Eenconcept-nota waarin eensysteem voor liquiditeitsbewaking is beschreven is
inmiddels meteenaantal belanghebbenden besproken.

PerspectievenGeïntegreerdeLandbouw
De gangbare landbouw richt zich voornamelijk op een maximaal financieel resultaat. Dit
vereist voortdurende technologische vernieuwing en intensivering van de bedrijfsvoering
om een gestage toename van de produktie te verzekeren, die met name nodig is om de
kostenontwikkeling bij te houden. Deze evolutie in de landbouw heeft behalve positieve
ooknegatieve gevolgen,metnameinzake:
1. milieu
2. afhankelijkheid vande landbouwvan(de leveranciersvan)energie en grondstoffen
3. inkomenenwerkgelegenheid vande boeren
4. kwaliteitvande voedselprodukten
5. natuuren landschap
6. welzijnvande landbouwhuisdieren
Inhet kortzullendevoornaamste vandeze negatieve gevolgenworden toegelicht.
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ad 1.Milieuverontreiniging door biociden is reeds lang bekend. Meer recentelijk veroorzaken ook meststoffen milieuproblemen. Bij voorbeeld nitraat in grond- en oppervlaktewater, fosfaat inoppervlaktewater en ammoniak inde lucht. Uit dierlijk mest vervluchtigde
ammoniak zou naar schatting zo'n 30% van de zure regen veroorzaken. Binnen enkele
jaren zullen,zoals in Nederland en sommige delen vanWest-Duitsland reeds het geval is,
in diverse andere landen verregaande wettelijke beperkingen worden opgelegd aan het
gebruik van meststoffen, om bovengenoemde effecten te bestrijden. Ook mag men verwachten dat de eisen ten aanzien van toelating en gebruik van bestrijdingsmiddelen verderwordt verscherpt.
ad2.Vanwege de enormetoename inhet gebruik vanenergieengrondstoffen, inclusief
veevoeders, is de Westeuropese landbouw steeds meer afhankelijk geworden van de beschikbaarheid en de prijs van deze grondstoffen. Deze afhankelijkheid geldt ook voor het
exportbeleid van de toeleverende landen,dat snel kanveranderen onder invloed van verscheidenefactoren.
ad 3. De gestage toename in de opbrengsten leidt tot overschotten op de internationale
markten. Binnen de EG is men steeds meer geneigd overschotten tegen tegaan door het
nemenvanallerlei produktiebeperkende maatregelen.
Aldus is het stadium bereikt waarin de intensivering het inkomen van de boeren meer beperktdan bevordert.
Gezien deze zich steeds meer toespitsende situatie lijkt voor de boeren de beste lange
termijn strategie om hun inkomen en werkgelegenheid te handhaven, te bestaan uit het
verleggen van het accent van produktiestijging naar efficiëntieverhoging en kostenbesparing.
ad4. Dankzij de moderne voedingsmiddelentechnologie is de samenstelling en de kwaliteit van ons voedsel drastisch gewijzigd. Men is onder andere bezorgd over het toevoegen van kleur-, geur-, smaak- en conserveringsstoffen en de aanwezigheid van verontreinigingen in hetvoedsel,zoals restanten van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, hormonen, antibiotica en zware metalen. In reactie hierop wordt de wetgeving inveel landen
ten aanzien van de kwaliteitseisen steeds meer aangepast, teneinde boeren en industrie
tedwingen produktenvanbetere kwaliteit voorttebrengen.
ad 5. De moderne landbouw bedreigt natuur en landschap op verschillende wijzen: bijvoorbeeld door verlagen van grondwaterstanden, schadelijk gebruik van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, kappen van heggen en bosjes etc. Dealarmerende teruggang van
flora enfauna en de afname ingevarieerdheid van landschappen stuiten op toenemende
weerstand bij het publiek. Men eist aanpassing van bedrijfsmaatregelen, om deze negatieveneveneffecten tevermijden.
ad6. Het profijtbeginsel heeft geleid tot veehouderijpraktijken, die verre van optimaal zijn
voor het welzijn van de dieren. Ook in deze kwestie dwingt de publieke opinie tot het
zoekenvanaangepaste oplossingen.
Uit het voorgaande blijkt dat gangbare bedrijfssystemen met hun specifiek agrarische
doelstelling onvoldoende tegemoet komen aanandere maatschappelijke doelen. Daarom
moeten we op zoek naar bedrijfssystemen, die een breder doel nastreven dan enkel het
landbouweconomische. Om aan te geven dat we streven naar de integratie van diverse
doelen op het gebied van economie, milieu, natuur, landschap, kwaliteit en welzijn noemen we deze nieuwe zoekrichting: geïntegreerde landbouw. Op basis van een geïntegreerde visie op landbouw moet een nieuwe en aangepaste technologie worden ontwikkeld. Ditvereist onderzoek en ontwikkeling op bedrijfsniveau, zoals op de OBSin Nagele.
Naast een biologisch (-dynamisch) gemengd bedrijfssysteem wordt op dit proefbedrijf
eengeïntegreerd akkerbouwbedrijfssysteemontwikkeld op basisvan:
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- geïntegreerde gewasbescherming door een doelmatige vruchtwisseling, gebruik van
resistente rassen, biologische bestrijding, mechanische onkruidbestrijding, aangepaste bemesting enbodembewerking engeleide chemische bestrijding;
- groenbemesting,metinbegripvanvlinderbloemigenvoor biologischestikstofbinding;
- milieuhygiënisch verantwoord hergebruik vanorganisch afval,metnamedrijfmest;
- aangepast machinegebruik met het accent op energiebesparing, lange levensduur
vandemachines enzorgvooreengoede bodemstructuur.
Inde eerstevijfjarenvan dit project ging de meeste aandacht uitnaar de gewasbescherming, omdat op dat terrein de meeste bouwstenen voorhanden waren en ook omdat juist
dat aspect van de gangbare bedrijfsvoering onderhevig is aan de meeste kritiek. Dat het
gebruik van bestrijdingsmiddelen inmiddels verregaand is teruggedrongen, mag blijken
uit het gegeven dat in 1984 in het geïntegreerde systeem nog slechts 3,0 kg/ha actieve
stof werd ingezet, tegen 60,6 kg/ha in het gangbare systeem,waarvan 50 kg/ha DD,een
grondontsmettingsmiddel tegen aardappelcysteaaltjes. Gemiddeld over de jaren 1982 1984 bedroeg het netto overschot van het geïntegreerde systeem ƒ 0 - , tegen minus
ƒ3.000- voor het gangbare systeem. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het mogelijk
is de bedrijfsvoering veel milieuvriendelijker te maken, zonder dat dit ten koste gaat van
het economisch rendement. Mede geïnspireerd door de gunstige ontwikkelingen op de
OBS, heeft de Directie Akker- en Tuinbouw het PAGV toestemming gegeven om samen
met het Regionaal Onderzoek Centrum indeVeenkoloniën met ingang van 1986bijVeendam, een proefbedrijf te starten voor de ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem dat aan de lokale omstandigheden is aangepast. Wanneer men tevens in aanmerking neemt dat ook inWest-Duitsland, Groot-Britannië en Frankrijk dergelijke proefbedrijven zijn of worden opgericht en dat de EGop dit gebied diverse activiteiten onderneemt
of steunt, kan worden geconcludeerd dat geïntegreerde landbouw door zowel onderzoekers als beleidsmakers in toenemende mate als een volwaardige en perspectiefrijke
zoekrichtingwordt beschouwd.
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Proefbedrijf
Het gereedkomen van de bedrijfsgebouwen, die op 24 oktober gelijktijdig met het kantoor officieel ingebruik werden genomen, betekende voor het proefbedrijf een belangrijke
verbetering inhuisvesting enwerkomstandigheden.
Weliswaar werd op 15 november de eerste paal alweer geheid voor het laatste gebouw,
maar de overlast die dit oplevert, is veel minder dan die bij de bouw van de andere bedrijfsgebouwen. Als ook dit gebouw halverwege 1986 in gebruik genomen wordt, heeft
de afdeling proefbedrijf een goede accommodatie, waarin de werkzaamheden onder
gunstigeomstandighedenverricht kunnenworden.
De noodzaak van uitbreiding, op zich al een urgente zaak, werd nog versterkt door de
sluiting van het bedrijf teAlkmaar per 31 december 1985. Van de daar aanwezige medewerkers kwam er uiteindelijk maar één over naar Lelystad. De overige medewerkers gingen met pensioen (1), met wachtgeld (1), of vonden ander werk (2). Devrijgekomen formatieplaatsen mochten echter alleenopgevuld worden door medewerk(st)ers meteenarbeidstijd van 32 uur per week. Met de arbeidstijdverkorting van alle andere
medewerk(st)ers van 40 naar 38 uur per week betekende dit een forse daling van de beschikbare mensdagen. En aangezien de plantengroei zich niet aanpaste aan dit soort
omstandigheden, is de hoeveelheid werk ongeveer gelijk gebleven. Dit heeft wel enig
aanpassingsvermogen bij leiding en medewerkers gevraagd, met als uiteindelijk resultaat dat een aantal werkzaamheden helaas onder minder optimale omstandigheden
moestplaatsvinden.
Evenmin is het te vermijden dat er ineen dergelijke situatie meer wisseling van medewerkers aan één en dezelfde proef plaatsvindt. Dit kost op zich alweer meer tijd en het komt
deuniformiteit endaardoor de kwaliteit vanhetwerk niettengoede.
Watde aanschaf van machines enwerktuigen betreft, kanvermeld worden dat een spuitmachine, een proefveldmaaidorser, een korrelteller en een zuurstofmeter werden vervangen, terwijl drie elektronische weegschalen werden aangeschaft en een zaaiapparaat
voorhetzaaieninperspotten entrays.
Hetweer
Wat het weer betreft was 1985 te koud, somber en gevoelsmatig aan de natte kant. Dat
het over het algemeen kouder was dan het gemiddelde sinds 1972 blijkt uit afbeelding
10. Duidelijk is te zien dat de wintermaanden echt winterweer meebrachten. De meeste
mensen zullen daar nauwelijks problemen mee gehad hebben, zeker de Elfstedentochtliefhebbers niet. Die problemen zullen er meer geweest zijn met de lage temperaturen die
er van juli tot december optraden. Deze lage temperaturen gecombineerd met de vele
neerslag die met name de maanden juni, juli en augustus kenmerkten, maakte dat dezomer een trieste indruk achterliet. Het aantal zomerse dagen (temperatuur hoger dan
25°C) bleef dit jaar beperkt tot 9. Hiervan waren er 2in mei,2injuni, 4injuli en slechts1
inaugustus.
Gemiddeld over het hele jaar was de neerslaghoeveelheid niet extreem hoog (afb. 11).
Met 714 mm viel er nauwelijks 30 mm meer dan gemiddeld over dejaren 1972 t/m 1984.
De grote hoeveelheden die er injuni t/m augustus en ook in april vielen,werden genivelleerd door drogere maanden elders in het jaar. Februari was met nauwelijks 2 mm veruit
dedroogstevanallemaanden.
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Afb. 1 1 . Neerslaghoeveelheden per maand, gemiddeld over de periode 1972 t/m 1984
en in 1985.
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Depraktijkgewassen
Inhet algemeen lagen de opbrengsten in het afgelopen jaar niet hoog.Voor een belangrijk deel wordt dit toegeschreven aan dezomer, die niet alleen koud ennatwas, maar ook
somber.
Hetvoorjaarswerk kontijdig van start gaan met het zaaien vanzomergraan. Een natte periode in de tweede helft van maart en begin april vertraagde het bietenzaaien en aardappelen poten zodanig, dat de laatste aardappelen begin mei werden gepoot. De natte
zomer maakte het oogsten van graszaad en de granen niet gemakkelijk, evenals het
rooienvan pootaardappelen.
September en oktober leverden een groot aantal goed werkbare dagen, maar door het
natte weer van november en december werden een aantal werkzaamheden toch weer
vertraagd,zodat aanheteindvanhetjaar nognietalhetlandgeploegdwas.
Intabel 20worden een aantal gegevens vermeld,waarbij de volgende opmerkingen kunnenworden gemaakt.
Tabel20. GegevenspraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijfte Lelystad.
nettoopbr.
inkg/ha

gewas

perceel

opp.
in ha

ras

wintertarwe

A6
A16
B3
B10
A8
G103

6,9
7,2
3,5
4,3
6,9
12,9

Arminda
Arminda
Saiga
Saiga
Minaret
Stratos

7.750
7.790
7.110
7.500
7.150
6.840

Apex
Trumpf

5.590
5.250

zomertarwe
zomergerst

graszaad
pootaardappelen
cons, aardappelen
suikerbieten

zaaiuien
witlof
spruitkool
stamslabonen

A7
B1
B11

6,9
3,5
4,3

B12
A10
A15
A11
A14
A14
A18
A5
A13
A17

4,3
7,3
7,2
7,3
6,1
1,1
6,5
6,9
7,2
6,2

A12
B2
B9
B7
A9
B8

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

1} Trumpf

J

Koket
Moncorde
BintjeA
BintjeA
BintjeSE
Bintje
Salohil
Bingo
Regina

5.570
560
540
1
J

34.840
33.240
50.050
48.000

1
J

55.840

Jumbo
Jumbo
Zoom
Rampart

49.350
39.060
154.6001)
8.640

[ ProsGitane

11.140

voorvrucht
pootaardappelen
blauwmaanzaad
zomergerst
conservenproeven
witlof
aardappelen +
suikerbieten
cons, aardappelen
spruitkool
conserven-enkoolproeven
wintertarwe
pootaardappelen
suikerbieten
wintertarwe
wintertarwe
suikerbietenproeven
graszaad
zomergerst
graszaad-ensnijmaïsproeven
suikerbieten
wintertarwe
graanproeven
aardappelproeven
wintertarwe
aardappelen-en
graanproeven

1

) aantalwortelsperha.

Wintertarwe
Overwegend gezaaid in november 1984. De stikstofbemesting is in twee keer gegeven
envarieerde van 145tot 160 kg zuivere N. Redelijk gezond groeiend gewas dat één keer
tegen afrijpingsziekte en één keer tegen luis werd gespoten. Een opbrengst die weliswaar onder het niveau van de laatste jaren ligt, maar toch niet slecht genoemd mag worden.
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Zomertarwe
Door het beëindigen van het vruchtwisselingsproefveld PAGV1 op kavel G103 was er dit
jaar een grote oppervlakte zomertarwe. Het grootste gedeelte kon de laatste dag van
februari en de eerste dag van maart gezaaid worden, maar op een klein gedeelte, waar
nogtrekkrachtmetingen verricht moesten worden, werd op 22 maart gezaaid. De stikstofbemesting werd in twee keer gegeven, totaal 120 kg N/ha. Dit bleek ook genoeg, want
het gewas ging hier en daar legeren. Ook hier werd één keer tegen afrijpingsziekten gespotenenéénkeertegen luis.Deopbrengst wasgoed.
Zomergerst
Depercelen A7 en B1werden op 18en 19maart gezaaid, de percelen B11en B12op 11
april. De stikstofbemesting lag tussen de 55 en 65 kg zuivere N/ha en werd in één keer
gegeven. Afgezien van een luisbestrijding werden geen bespuitingen tegen ziekten en
plagenuitgevoerd.Deopbrengst werdalsbrouwgerst afgezet.
Graszaad
Deopbrengst van het graszaad was erg laag. Van perceel A10was bekend dat het aantalzaadstengels laag was, maar perceel A15 had steeds eengoede stand,zodat de lage
opbrengst een(onaangename) verrassingwas.
Pootaardappelen
Tussen 1en 6 mei werden de aardappelen gepoot. De Bintje SEwaren voorgekiemd, de
BintjeAwarendit niet, maarwarenwelgoed "los".
Het selecteren leverde geen grote problemen op, de bestrijding van phytophthora des te
meer. Dit laatste is steeds met het vliegtuig uitgevoerd. De SEwerd op 26 juli doodgespoten, de A op 8 augustus. Door het natte weer kon het rooien pas eind augustus, begin
september worden uitgevoerd.
Desorteerverhouding was:
SE
2,9%
25/28
25/28
1,2%
28/35
18,4%
28/35
30,3%
68,4%
35/45
60,1%
35/45
45/50
9,3%
45/50
5,9%
50/opw.
0,8%
50/opw.
2,7%
Consumptie-aardappelen
Ook de consumptie-aardappelen werden pas begin mei gepoot. Ook hier leverde de bestrijding van phytophthora de grootste problemen op. Ondanks 11keer bestrijden, moest
op 23 augustus toch besloten worden het gewas dood te spuiten, omdat er teveel phytophthora in het loof voorkwam. Dit kwam uiteraard de opbrengst en de sortering niet ten
goede.
Desorteerverhoudingen waren:0/35 9,6%;35/5069,2%;50/opw. 21,2%.
Suikerbieten
De meeste suikerbieten werden gezaaid tussen 23 en 25 april, een gedeelte van A13 op
7 mei. De zaaiafstand bedroeg 20 cm, de opkomst was goed. Het plantenbestand varieerde tussen de 80.000 en 90.000 planten/ha. Aantastingen door insekten of ziekten
kwamen nauwelijks voor. Het suikergehalte varieerde van 16,3% voor A5, die als eerste
werdgerooid,tot 16,7%voordeandere percelen.
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Zaaiuien
Dit gewas werd op 20 en 22 april gezaaid. Niet alleen het onkruid, maar ook de regen
veroorzaakte flink last en met name op B2 ook nogal wat schade. De oogst viel in een
periode metgunstigeweersomstandigheden (tweede helft september).
Witlof
Op 23 en 24 april werden de ruggen gefreesd en op 17 mei werd de witlof gezaaid (2
rijen per rug). Het oogsten moest in november gebeuren, hetgeen door de slechteweersomstandigheden slechts ten dele lukte. De laatste ruggen zijn navernietiging van dekoppenondergeploegd.
Spruitkool
Ditgewas werd begin juni geplant, juist ineen periode dat het scherp drogend weer was.
Omdat beregening niet mogelijk was, verliep de aanslag onregelmatig, hetgeen het hele
jaardoorzichtbaar bleef. Deopbrengst wasdaardoor ookgeen meevaller.
Stamslabonen
Dit gewas werd gezaaid op 17 en 18 juni (38 zaden/m2). Vrij snel na het zaaien veroorzaakten plensbuien plassen op de percelen. Hoewel het ergste werd gevreesd viel de
opkomst nog mee. Door de aanhoudende overmaat aan regen bleven de lage plekken
wel achter. Gezien de sombere verwachting viel de uiteindelijke opbrengst nog niet eens
tegen.
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Proefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfssystemen
Ook voor het Proefbedrijf O.B.S. was 1985 een jaar van extreme weersomstandigheden;
een strenge winterperiode, gevolgd door een schraal voorjaar en een zeer natte zomer.
Deherfst werd gekenmerkt door een mooie oktobermaand doch eenvroege vorstperiode
innovember bemoeilijkte detarwezaai.
Voor 't eerst zijn dit jaar in alle drie systemen vollegrondsgroenten geteeld. Het vereiste
flexibiliteit en doorzettingsvermogen om de vooraf opgestelde teeltprogramma's uit te
voeren enwaar nodig bij te stellen.Eenaantal keren moest beroep worden gedaan op de
Bedrijfsverzorgingsdienst om te assisteren bij de onkruidbestrijding, met name op het
biologisch-dynamische bedrijf.
Dit jaar is ondermeer een 3 m rijenfrees aangeschaft, die ook om te bouwen is tot volveldsfrees. Hiermee kunnen, inverband met de gewenste voorvertering de groenbemesters en graslandpercelen op het geïntegreerde (Gl) en biologisch-dynamische (BD) bedrijf worden ingewerkt. Daarnaast is in het Gl-systeem geëxperimenteerd met een 3 m
rijenspuiteninhetBD-enGl-systeem meteenonkruid-respectievelijk loofbrander.
Ook zijn plannen gemaakt om enkele bedrijfsgebouwen aan te passen; zo willen we de
verouderde pootaardappelbewaarplaats zodanig inrichten dat de aardappelen machinaal kunnen worden opgeschept. Ook is het wenselijk de koestal zodanig aante passen
datookhetjongvee hierineenplaatskankrijgen.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering zullen in het kort per systeem worden
aangegeven.
Gangbare Bedrijfssysteem
Ten gevolge van bietenkever-vraat (ondanks het gebruik van gepilleerd zaad, waarin insecticide!) moest2/3vanhetsuikerbietenperceel wordenovergezaaid.
Verder veroorzaakten meerjarige onkruiden (met name hoefblad en akkermelkdistel) en
bietenenerwten nogalwat hinder.
Uit tabel 21 blijkt dat voor alle vergelijkingsgewassen, gangbaar de hoogste fysieke opbrengst heeftbehaald.
Tabel 21. Fysieke opbrengsten van de vergelijkbare
toton perha).
systeem

consumptieaardappelen

gangbaar
48,0 (Bintje)
geïntegreerd 48,1 (Eba)45,3(Santé)
biol.dyn.
± 23*(Eba)

suikerbieten
(Regina)

gewassen inde drie systemen ir i 1985 (in netw.tarwe
(Okapi)

51,2(16,15%) 7,0
52,7(15,35%) 6,0
5,5

erwten
(Finale)

z.uien
(Jumbo)

winterpeen
(Ancora)

3,3
2,5
2,5

40,1
33,7
±25*

94,6
73,7
64,3

* deexacteopbrengstisopditmomentnognietbekend.
Geïntegreerd Bedrijfssysteem
Op wintertarwe na zijn alle gewassen, voor zover bemesting nodig was, in het voorjaar
met kippedrijfmest bemest. De drijfmest werd eind februari verspreid over de bevroren
bouwvoor, met behulp van een 20 m3 pomptankwagen met een speciale BSK-verdeelkop,diedemest 12mbreedzeer egaal kanverspreiden.
Getuige hetgroeibeeld en de opbrengsten mocht deze nieuwe bemestingswijzeeen succeswordengenoemd.
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Bij de aardappelen kon een herbicide-behandeling achterwege worden gelaten door de
ruggenpas naopkomst vanhetgewasoptebouwen.
Devooropkomst-herbicide in de uien enwinterpeen werden vervangen door de onkruidbrander. Wegens eenonvolkomendheid aan de brander ontstonden inde uienenige veronkruide banen, waardoor alsnog extra behandelingen met herbicide nodig bleken. Ten
gevolgevannatteweersomstandigheden was deonkruidbestrijding extramoeilijk.
Ook in de erwten vereiste het achterwege laten van een vooropkomst-herbicide en het
geringe effect van het schoffelen (rijenafstand 25 cm) correctie door chemische bestrijding.
Bijdebietenbleekonze rijenspuitteklein(3m)enteweinig effectief.
Daarnaast bemoeilijkte ook hierhetnatteweer demechanische onkruidbestrijding.
Biologisch-Dynamisch Bedrijfssysteem
De invoering van de groenteteelt isvrij goed geslaagd. Deteelt van uien nâde driejarige
kunstweide bleek een goede zet; zoals verwacht was de onkruiddruk minimaal. Wel waren de opkomst en afrijping onregelmatig ten gevolge van een niet optimale zaaibedbereiding.
Onkruid branden in de witlof bleek niet zinvol vanwege een zeer snelle opkomst (binnen
vier dagen). Gedurende het seizoen moest twee keertussen de ruggen gekropen worden
ommetdehandhetonkruidteverwijderen uitdegewasrijen.
Ook bij de teelt van winterpeen moest met de hand worden nagewied, hoewel onkruid
branden hier metsucces konwordentoegepast, ± 3wekennazaai.
Deteelt van witte kool leverde weinig problemen op en had een goede oogst tot gevolg.
Welbleek hetgewas erg arbeidsintensief.
Deopbrengst van de erwten was laag en de kwaliteit slecht, waardoor ze enkel geschikt
warenalsveevoer.
Bijde veevoederwinning isvoor het eerst uitsluitend gras gewonnen inde vormvan voordroogkuil inplaats van kunstmatig drooggeblazen hooi.Arbeidstechnisch gaf dit eenverbetering. Dit geldt ook voor de voederbieten, die dit jaar machinaal werden geoogst en
vervolgens buitenineenkuilwerdenopgeslagen.
Verder is het grasheidemaaisel vervangen door maaisel van rietruigten in het natuurgebied de Weerribben, wat een duidelijke verbetering blijkt (hoger absorbtievermogen van
vocht; beter composteerbaar; goedkoper).
Het beruchte wormbesmettingsprobleem van de kalverweide is aangepakt door de pinken voortaan samen te laten lopen met de koeien. Voor het melken geeft dit geen problemen omdat de pinken dan achter blijven in de wei. Bovendien kunnen ze tijdens de
gezamenlijkeweidegang reedswennenaandekoeien.
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OnderzoekinderegioZeeland
Het praktijkonderzoek voor de akkerbouw wordt in Zeeland uitgevoerd door de proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat. Dealgemene gegevens over de proefboerderij staan
vermeld in tabel 2. De proeven, jaarlijks 70 à 80, liggen voor bijna de helft buiten de
proefboerderij. Deoorzaak hiervoor ligtin:
a. het grote aantal proeven met graszaad. Rusthoeve is namelijk één van de belangrijkste onderzoekcentra voor graszaad. Om alle belangrijke graszaadsoorten in het
onderzoek mee te kunnen nemen,wordt uitgeweken naar praktijkbedrijven inde naasteomgeving.
b. onderzoek met gewassen die niet inhet bouwplan voorkomen,zoals karwij,bruine bonen,wintergerst ensnijmaïs.
c. onderzoek waarbij speciale eisen aan bijvoorbeeld perceel of gewas worden gesteld,
zoals aanwezigheid van verdichte lagen, bepaalde fosfaattoestand, mangaangebrekgevoeligegrondenaanwezigheid vanziektenofplagen.
d. de onmogelijkheid om alles op het eigen bedrijf uit te voeren en de wens om onderzoek inmeervoud uittevoeren.
Naast het onderzoek ten behoeve van 100.000 ha akkerbouw in Zeeland wordt samen
metWestmaas onderzoek verricht voor 35.000 haklei-akkerbouw in West-Noord-Brabant
endeBiesbosch.
In het kader van de afspraken met proefboerderij Westmaas is het onderzoek voor het
zuidwesten betreffende droog te oogsten peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzadengeconcentreerd op Rusthoeve. DeSNUiFheeft binnen de gebouwen vanRusthoeve de beschikking over bewaaraccommodatie. Vanuit Rusthoeve wordt assistentie verleendbijdeuitvoering vandeuienproeven.
Ontwikkelingenindeakkerbouw
Er is in de provincie Zeeland ongeveer 100.000 haakkerbouw. Hiervan isongeveer 70%
in beheer bij leden van vaktechnische organisaties. De gemiddelde bedrijfsgrootte van
deakkerbouwbedrijven is27,0ha.
Tabel22. OverzichtvandebelangrijksteakkerbouwgewasseninZeeland.
gewas

oppervlakte
in ha

granen
aardappelen
suikerbieten
droge peulvruchten

36.300
18.700
19.200
7.900

graszaad
vlas
snijmaïs
luzerne
zaaiuien
overigeakkerbouwmatig
geteelde groentegewassen

waarvan28.400hatarween7.100hagerst
waarvan17.300haconsumptie-aardappelen
waarvan3.500hagroeneerwtenen
3.200habruinebonen

5.200
3.400
3.000
1.400
3.700
3.800
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Uittabel 22 blijkt duidelijk dat naast de grote drie (granen, aardappelen en suikerbieten),
inhetZeeuwse bouwplan nog een grote verscheidenheid aangewassen zit. Dit laatste is
bepaald niet van recente datum. Een veelheid van gewassen heeft steeds het Zeeuwse
landschap gesierd, met bij de kleine gewassen een areaal dat sterk onder invloed staat
van de prijzen op devrije markt. Hoewel de ontwikkelingen inde akkerbouw zich meestal
langzaam voltrekken, hebben zich sinds 1970 een aantal grote veranderingen voorgedaan. Het areaal granen is met 10% afgenomen, het areaal suikerbieten met 15%en het
areaal droge peulvruchten met eenderde van het areaal in 1970. Er is een toename van
hetareaal aardappelen (25%), graszaad (90%) envlas (20%).Snijmaïswerd in 1970nog
nauwelijks inZeeland geteeld. In hoeverre er de komende jaren wijzigingen zullen optredenissterkafhankelijkvandemarkt-enprijsontwikkelingen.
Knelpuntenenbelangrijke onderzoekactiviteiten
Het grote aantal gewassen dat in het Zeeuwse bouwplan zit, vraagt om een zeer breed
onderzoekprogramma. Enige jaren geleden heeft het graszaadonderzoek meer gestalte
kregen en de eerste resultaten vormen nu een goede basis voor de voorlichtingsboodschap.
Door de intensieve bietenteelt in het verleden is bietemoeheid de belangrijkste factor die
de verschillen in bietenopbrengst verklaart. De praktijk heeft hierop ingespeeld door
enerzijds het areaal bieten te verminderen en anderzijds corrigerend een grondontsmetting uit te voeren. Omdat deze grondontsmetting mogelijk ook invloed heeft op de opbrengst van andere gewassen, worden de grondontsmettingsproeven van het 1RSna de
bietenteelt gevolgd en worden de effecten op de opbrengst van granen en aardappelen
gemeten.
Met de toegenomen belangstelling voor de erwtenteelt ontstond de noodzaak om het
teeltonderzoek te intensiveren. Naast het rassenonderzoek is onderzoek gestart op het
terreinvandebemesting,deziektebestrijding endezaaitechniek.
Hoewel het bouwplan ruim lijkt, wordt ook in Zeeland nog gezocht naar sesen of meer
lucratieve teelten die het bouwplan kunnen verrijken. In dat kader is gestart met teeltonderzoek van teunisbloem. Onderzoek dat inmiddels ook elders in uitvoering is genomen
enlandelijkwordtgecoördineerd omeenzohoogmogelijk rendementteverkrijgen.
In 1984 werd een nieuw fosfaatbemestingsadvies ingevoerd, waarbij ernaar gestreefd
wordt de grond op een bepaalde minimale fosfaattoestand te brengen en te houden.Er
bestaan echter twijfels of het Pw-getal voor alle grondsoorten wel goed op niveau is te
brengen. Met name op kalkrijke gronden zijn praktijkervaringen bekend,waarbij ondanks
vrij zware fosfaatgiften het Pw-getal niet duidelijk is gestegen. In samenwerking met het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid wordt het nieuwe advies nader getoetst op een drietal percelen met een hoog kalkgehalte en in de uitgangspositie een lage fosfaattoestand.
Nahet creëren van verschillende niveaus zullen de opbrengstreacties per niveau worden
gemeten.
Samen metWestmaaswordt inhet kader vandeWerkgroep LosmakenOndergrond Zuidwesten gekeken naar de effecten van het dieper dan de bouwvoor losmaken van de zavel- en kleigronden. Hierover is reeds in het PAGV-jaarverslag 1982 gerapporteerd. Het
adviesis:bezinteerge metwoelen begint.
Het onderzoek met betrekking tot de aanwending van drijfmest, de teelt van snijmaïs en
deonkruidbestrijdingbij bloemzadenzalna 1985wordengestart ofgeïntensiveerd.
Doorstromingvan onderzoekresultaten
De resultaten van de proeven worden jaarlijks gebundeld in het jaarverslag.Vanwege de
samenwerking Rusthoeve/Westmaas zijn ook de resultaten van proefboerderij Westmaas
hierinopgenomen.
Alvorens de gegevens worden gepubliceerd, zijn deze ter beschikking gesteld aan de
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akkerbouwmedewerkers van de consulentschappen te Barendrecht, Goes en Tilburg.
Hierdoor kunnendeakkerbouwers snelwordengeïnformeerd.
Het jaarverslag gaat naar alle leden van de vaktechnische organisaties in Zuidwest-Nederland, naar de instellingen voor lager- en middelbaar onderwijs inhetZuidwesten, naar
alle hogere agrarische scholen in Nederland en naar de voorlichting en de onderzoeksinstellingen.
In 1985 is voor het eerst een uitgave verschenen met de resultaten van het meerjarig afgesloten onderzoek. Hierinwordt inhet kortweergegeven wat de resultaten over meerderejaren zijn geweest en wat de conclusies zijn die daaruit getrokken kunnen worden.Indien over een bepaald onderwerp ook elders op proefboerderijen of op het proefstation
informatie is verkregen wordt deze in de verslaggeving meegenomen. Hierdoor winnen
de conclusies meestal aan kracht en ontstaat eengoed fundament voor de voorlichtingsboodschap.

Invloedvanstikstofoperwten
Er is gedurende drie jaar onderzocht wat het effect is van een stikstofbemesting, bij erwtengeteeld onder normale omstandigheden. De resultatenvan 1985worden onderstaand
beschreven. De proef is uitgevoerd met het ras Finale; zaaidatum 11 april; N-mineraal in
de laag 0-60 cm 34 kg N/ha en in de laag 0-100 cm 59 kg N/ha; bewortelingsdiepte 55
cm.
Deproefopzet isvermeld intabel23,de resultaten indetabellen24en25.
Tabel23. Opzetstikstofbemestingsproef inerwten.
object

stikstofbemesting
bijzaai: 18april

A
B
C
D
E
F
G
O

bijbegin bloei: 17juni

bijeinde bloei:9juli

40kg N alskas
40kgN alskas
40kg Nals ureum
40kgN alskas
40kgNalsureum
40kgN alskas
80kgN alskas

40kgN alskas

De proefopzet werd in 1985 uitgebreid met twee objecten, waarbij intotaal 80 kg/ha zuiverestikstof werdaangewend.
Intabel 24 zijn de loofontwikkeling en kleur op 2juli weergegeven. Deverschillen tussen
deobjecten zijn klein. Deobjecten Fen Ghadden iets meer loof dan de andere objecten.
Alleenobject Chad eendonkerder kleurdandeandereobjecten.
Op 2juli kwamen alleen op de hoofdwortel wortelknolletjes voor. De kwaliteit was op alle
Tabel24. Loofontwikkeling,kleurenbeoordelingwortelknolletjes.
object

loofontwikkeling
2juli

kleur
2juli

A
B
C
D
E
F
G
O

6+
6
6+

66-

51/2

67-

6
5+
5

6V2

5V2

6-

5+

6V2

hoeveelheid
wortelknolletjes
2juli
5
5
5
6
6
4
5
6

indruk
wortelknolletjes
19juli
31/2
51/2

56
7
4
5
6
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objectengoed.Welwaserverschil inhoeveelheid,wat intabel24isweergegeven.
Op de (nog) niet bemeste objecten zaten meer knolletjes aandewortel danop de bemesteobjecten.Opobject Fzatenweinig knolletjes.
Op 19 juli zijn de knolletjes beoordeeld op hoeveelheid en kwaliteit. In tabel 24 is een
algemene indruk weergegeven. Devroeg bemeste objecten,A, B,C, FenGhadden minder knolletjes eneenietsslechtere kwaliteit dandeandereobjecten.
Intabel 25 zijn de opbrengsten weergegeven. Vooral object A gaf een vermindering van
deopbrengst. Alleen object Fgaf een geringe hogere opbrengst dan object O,Object G
gaf eenhogereopbrengst danobjectA.
Waarschijnlijk werd op deze objecten de negatieve invloed op de wortelknolletjes goedgemaakt door eenregelmatige ofvrijhoge stikstofvoorziening.
Tabel25.

Opbrengst inkg/are (14%vocht) enrelatief enhetduizendkorrelgewicht.

object

d.k.g.

opbrengst*
kg/are

A
B
C
D
E
F
G
O

rel.

44,3
45,4
45,0
46,1
46,0
47,4
46,0
46,6

95
97
97
99
99
102
99
100

301
301
303
310
312
302
304
309

* Deverschillen zijnwiskundig niet betrouwbaar.

Conclusies
De stikstofbemesting had een negatieve invloed op de wortelknolletjes. Een eenmalige
bemesting gaf een verlaging van de opbrengst. Een tweemalige bemesting gaf een geringe verhoging van de opbrengst. Gemiddeld over de drie proefjaren was er geen invloedvande bemesting op de opbrengst.

Invloedvangrondontsmettingopdeopbrengstvan wintertarwe
In 1983 en 1984 is het effect nagegaan van een grondontsmetting op de opbrengst van
wintertarwe. Deontsmetting is uitgevoerd tegen bietecysteaaltjes en nade bieteteelt, dus
twee jaar na de ontsmetting is wintertarwe geoogst. In 1983 is gekeken naar het effect
van dichloorpropeen en metam-natrium, in 1984 naar het effect van dichloorpropeen en
dichloorpropeen-propaan. Deresultatenzijnvermeld intabel26.
Tabel 26. Opbrengsten van wintertarwe in
1984(3proeven).

kg/a re (16% vocht) en

relatief in 1983 (3 proeven) en in

object 1983

kg/are

rel.

object 1984

kg/are

rel.

dichloorpropeen
metam-natrium
onbehandeld

83,9
85,1
84,0

100
101
100

150ID
250I DD
onbehandeld

105,9
104,9
105,1

101
100
100

Gedurende het groeiseizoen werden (vrijwel) geen verschillen geconstateerd in gewasgroei, bloei en afrijping. Het aantal vrijlevende wortelaaltjes verschilde niet alsgevolg van
debehandelingen.
De opbrengsten per proefveld geven slechts geringe en niet betrouwbare verschillen,
soms positief, soms negatief ten opzichte van onbehandeld. Gemiddeld iser bij afwezigheidvanaaltjes geeneffect vangrondontsmetting.
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Opbrengstmogelijkheden van maïsrassen als snijmaïs en als Corn Cob Mix, 1983 en 1984. Jaarverslag 1984, ROC Cranendonck.
Bijzaaien of overzaaien na slechte opkomst van snijmaïs. Jaarverslag 1984, ROC Wijnandsrade
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- Eennieuwtuinbouwgewas: radicchio rosso.ZLM-blad73(1985)3804,p. 13.
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Verslagen(nietinbegrepen bijde donateurssomma)
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir. F. H.
Rijsdijk(LH),maart 1982
ƒ 5—
2. Epipré-instructiemap 1982;ir. I.vanLeeuwen-Pannekoekenir. K. Reinink, maart 1982....
ƒ 5,—
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het grondgebruikop "DeSchreef"; ing.H.Preuter, april 1982
ƒ 5,—
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op hetgewas suikerbieten;C.Mulder, augustus 1982
ƒ 10,—
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing.
Th.Huiskamp,september 1982
ƒ10,—
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al,januari
1983
ƒ10 —
7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H.Drenthen ir. K.Reinink,december 1982
ƒ10,—
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C. B. Bus, ing. K. W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir.
D.W. deHoop (LEI),februari 1983
ƒ10 —
9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L. M. Lumkes, ing.I.
Ovaa(Stiboka) ening.H.Preuter,april 1983
ƒ 10—
10. Epipré-instructieboekje 1983;ir.K. Reininkening.H.Drenth,april 1983
ƒ 10,—
11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir. C. D. van
LoonenW.Th.Runia(Proefstation voorTuinbouwonder Glas),augustus 1983
ƒ10,—
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in wintertarwe;
achtergronden eninstructie. Ir.H.F.M.Aartsening.H.Drenth,augustus 1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst enkwaliteitvansuikerbieten;ing.Th.Huiskamp,september 1983
ƒ 10,—
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;G.
J. Bom,september 1983
ƒ 10—
15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H.Drenthenir. K.Reinink,januari 1984
ƒ10,—
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
ƒ 10—
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984.Ir.P.H.M.Dekker,januari 1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen ensuikerbieten op het
proefveld PAGV1(1978t/m 1982) Ing. H.Preuter, maart 1984
ƒ 10—
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W. G. M.van den Brand, april
1984
ƒ10,—
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
AlblasenB. v.d.Spek,januari 1984
ƒ 10—
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reininken ing.H.Drenth,maart 1984
ƒ10,—
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing.J.AIblas, april 1984
ƒ 10—
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir.J.Prummel (IB) en dr. ir. J.Temme(Nederlands Kali Instituut),mei 1984
ƒ 10—
24. Oogstplanning van bloemkool in"DeStreek". Ir.R.Booij,oktober 1984
ƒ10,—
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schansen ir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10—
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.AIblas, november 1984
ƒ 10—
27. Spruitkool bewaren aandestam. Ing.J.A.Schoneveld,november 1984
ƒ10,—
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984.Ing.W.Stol,januari 1985
ƒ 10,—
29. Epipré-evaluatieverslag 1984.Ir.K.Reinink,februari 1985
ƒ10,—
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972-1982. Ir.J.J. Schröder,
maart 1985
ƒ 10—
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974-1984.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ10,—
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
enopde bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ10,—
33. Intensieveteeltsystemen bijwintertarwe. Dr.ir.A. Darwinkel,maart 1985
ƒ10,—
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het akkerbouwbedrijf. Ir.B.A.tenHag,ing.S.R.M.Janssens,ir.H.H.H.Titulaer, april 1985
ƒ10,—

