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VOORWOORD
Op grond van de ontwikkelingsvisie voor het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
groenteteelt in de vollegrond, die begin 1988 bestuurlijk is vastgesteld, heeft het voor u liggende werkplan 1989 een andere indeling dan vorige uitgaven. De lopende projecten zijn op
een andere wijze gerubriceerd enten aanzien van nieuwe projecten isverder gestalte gegeven aan de speerpunten zoals deze inde eerdergenoemde ontwikkelingsvisie zijn verwoord.
Door deze meer thematische benadering is een aanzet gegeven de samenhang tussen de
projecten te vergroten. Tevens hopen wij dat de inzichtelijkheid van de prioriteitsstelling in
het praktijkonderzoek met deze presentatie wordt bevorderd.
Hoewel een aantal onderzoekprojecten niet eenduidig onder één centraal thema past, maar
ook voor andere relevant zijn, istoch de keus gemaakt zo'n project onder te brengen bij het
themawaarop het zwaarste accent ligt. Ineen aantal gevallen blijft over deze keus echter discussie mogelijk.
Om daarnaast inzicht te hebben in het praktijkonderzoek per gewas is ook een rubricering
van de projecttitels en -nummers viade gewasingang opgenomen. Alle niet gewasgebonden
projecten zijn indit overzicht gerubriceerd naar vakingang.Wij hopen dat hetWerkplan 1989
van het PAGV en de daarmee verbonden Regionale Onderzoek Centra in de akkerbouw en
degroenteteelt inde vollegrond bijdraagt aan het inzicht in-enbetrokkenheid bijons werk.
Daarbij houden wij ons gaarne aanbevolen om suggesties te krijgen voor nieuw onderzoek,
die in de prioriteitsstelling voor het onderzoek voor het volgende jaar meegenomen kunnen
worden.

De directeur,
Ir.A.J. Riemens

I. KWALITEITSVERBETERING
Afgesloten projecten:
* Verbetering perspectieven AM-resistente consumptie-aardappelrassen
(CD. van Loon,J.F. Houwing) voortzetting inproject 54.7.27.
* Optimalisering van de stikstofvoeding van aardappelen
(CD. van Loon,J.F. Houwing).
* Invloedvan het snijden van pootgoed opde opbrengst, sortering en
gezondheid van pootaardappelen (H.W.G. Floot,J.K. Ridder).

54.4.19
54.2.10

54.4.68 FH

* Onderzoek naar beïnvloeding van de kwaliteit van suikerbieten
bijteeltmaatregelen (A.L.Smit).

56.8.15

* Invloedvanteelt onder transparantfolie en uitplanten opde
opbrengst en kwaliteit van maïs (H.M.G.vander Werf).

96.4.18

* Bepaling enverbetering vandetrekrijpheid vanwitlofwortels
(G.van Kruistum).

73.4.07

Lopende en nieuwe projecten:

Akkerbouw
Aardappelen
1. Verbetering van de verwerkingskwaliteit van consumptie-aardappelen

54.7.20

CD. vanLoon,J.F.Houwing
- Develdproeven gericht op een beperking van de blauwgevoeligheid door middel van beregening in combinatie met ruime kaligiften, zijn afgesloten. De resultaten van dit gezamenlijk met het IBVLuitgevoerde onderzoek zullen worden uitgewerkt engepubliceerd.
- Verder wordt in het kader van project 26.2.09 de invloed van het gebruik van dierlijke mest
(hoeveelheid,tijdstip) opde verwerkingskwaliteit nagegaan (zievolgnummer 184).
- Via monsteranalyses wordt getracht meer inzicht te krijgen inde factoren die het nitraatgehalte inaardappelen bepalen.
2.Optimalisering van deteelt, bewaring enverwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen

54.7.27

CD. vanLoon,A. Veerman, J.F.Houwing,insamenwerking metIBVL
Alsgevolg van het nieuwe aardappelmoeheidsbeleid vande overheid zal deteelt vanAM-re-

sistente rassen moeten worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond wordt in veldproeven
onderzocht hoegeschikt lijkende nieuwe rassen optimaal kunnen worden geteeld (PAGV-bedrijf, Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Rusthoeve Westmaas en Vredepeel). Het
IBVL gaat na hoe deze rassen optimaal bewaard kunnen worden en wat het meest geschikte fritesbakproces voor deze rassen is. Voorts begeleidt het PAGV van elk ras enkele praktijkpercelen waarvan monsters worden geanalyseerd.
Daarnaast wordt door de regio Zuid-Holland (Versluis) een proef op de proefboerderij
Westmaas uitgevoerd over optimalisering van deteelt van enkele vroege AM-rassen voor de
verwerkende industrie.
3.Beïnvloeding van het knoltal endesortering vanaardappelen

54.4.25

C.B.Bus,J.F.Houwing
De knolsortering van aardappelen is een belangrijk kwaliteitskenmerk. In de pootgoedteelt
speelt hierbij vooral het volgende vraagstuk: hoe de vermeerdering te vergroten bij de grofgroeiende rassen. Bij consumptie-aardappelen is vooral vergroting van de hoeveelheid grove knollen ten behoeve van de fritesindustrie het aandachtspunt. Literatuur over dit onderwerp zal worden geëvalueerd en reeds verkregen resultaten zullen worden uitgewerkt. Op
het PAGV zal in een veldproef door verschillende wijzen van pootgoedvoorbehandeling nagegaan worden wat hiervan de invloed is op het aantal stengels en knollen. Tevens is rond
dit onderzoek een overleggroep geformeerd,waarin behalve het PAGV ook LUW, CABO en
Ropta/ZPC participeren.
4.Toepassingvan groeiregulerende stoffen bij pootaardappelen

54.4.11

C.B.Bus,K.Hindriks
Het onderzoek door de regio op de Prof. van Bemmelenhoeve waarin wordt nagegaan in
hoeverre het effect van knolbehandeling met Rovral op de sortering te benutten is, nu een
goede Rhizoctoniabestrijding in combinatie met Moncereen-grondbehandeling mogelijk is,
wordt voortgezet.
Hetonderzoek metGA3 isafgesloten.
5.Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bijde aardappelteelt

54.3.23

CD. vanLoon,J.K. Ridder, C.B.Bus
- Toetsing van knolontsmettingsmiddelen als alternatief voor kwik. Teneinde voor het ontsmetten van pootaardappelen een vervanger te vinden voor kwik wordt in samenwerking
met PDen Hilbrandslaboratorium een aantal middelen getoetst. Het PAGV let hierbij vooralopfytotoxiciteit. Dit onderzoek vindt plaats inwerkgroepverband.
- Het lopende onderzoek in dit kader over bacterieziekten wordt voortgezet in een nieuw
project (54.3.32)
6.Optimaliseringvan hetgebruik van minerale olie bijde bestrijding van nietpersistente virusziekten inpootaardappelen

54.3.21

C.B.Bus
Het veldonderzoek naar het spuiten van minerale olie op afroep (in afhankelijkheid van de

vectorendruk) ter beperking van niet-persistente virusziekten in pootaardappelen is in 1988
afgesloten. De resultaten zullen worden geëvalueerd en ineen publikatie samengevat.
7.Beregening van pootaardappelen en het optreden van Phomaexiquavar. foveata
en bacterieziekten

54.3.26

J.K.Ridder
De indruk bestaat dat beregening van aardappelen het optreden van Phoma en bacterieziekten bevordert. Deoorzaak zou hoofdzakelijk liggen intijdelijke structuurverslechtering alsgevolg van een hoog vochtgehalte van de grond. De ontwikkeling van de genoemde ziekten
zou onder deze omstandigheden optimaal zijn. Doel van het onderzoek is om nate gaan of
deze indruk/veronderstellingjuist is. Dit onderzoek zal worden voortgezet, waarbij tevens zal
worden nagegaan of de lengte van de periode tussen loofvernietiging en rooien invloed heeft
opde besmetting met bacterieziekten.
8.Invloedwijze van bewaring envoorbehandeling van pootaardappelen opde bezetting met Phoma exiqua var.foveatavan de knol
54.3.28
J.K. Ridder, H.W.G.Floot
- Phoma exiqua var. foveata ontwikkelt zich bij de teelt op het veld en kan bij de bewaring
van aardappelen veel schade door rot opleveren. De indruk bestaat dat de bewaring inde
"schuurkas" minder Phoma inde nateelt oplevert dande bewaring inde mechanische koeling bij 4° C. Detemperatuur tijdens de bewaring zou hierbij van invloed zijn, waarbij relatief hoge temperaturen in de "schuurkas", soms oplopend in februari/maart tot 25 à 30° C,
de sporen van de Phomazoudendoden.
Hiertegenover staat dat bacterieziekten zichjuist gunstig ontwikkelen in een warme omgeving en minder goed bij koude bewaring. Dit onderzoek, waarbij naast Phoma ook de bacterieziekten zijn opgenomen,wordt voortgezet.
9.Optimalisering van deteelt bijdevermeerdering van pootaardappelen uitminiknollen

54.4.29

C.B.Bus
Een nieuwe methode van snelle vermeerdering van pootaardappelen vormt de produktie van
mini- en microknollen. Met behulp hiervan verwacht men in korte tijd een grote hoeveelheid
gezond uitgangsmateriaal te verkrijgen, waarmee de gezondheidstoestand van ons pootgoed, met name met betrekking tot bacterieziekten,verbeterd kanworden.
In samenwerking met DLO, LUW en CABO zal nagegaan worden welke bijzondere teeltmaatregelen er nodig zijn om van microknollen (circa 0,5 gram/stuk) in het veld tot geschikt,
gezond gebruikspootgoed te komen. Hiertoe zullen op vier plaatsen veldproeven worden
aangelegd.
10.Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem
bij pootaardappelen

nieuw 54.3.32

C.B.Bus,J.K. Ridder, vacature
- In het kader van dit project zal onderzoek plaatsvinden naar be#nvloeding van het tijdstip

van wegrotten van moederknollen, de invloed van de potergrootte, het loofklappen en de
tweefasenoogst opde besmetting van de nateelt, het overblijven van bacteriën ingrond en
water en dergelijke.
Begonnen wordt met enkele veldproeven waarin het tijdstip van wegrotten van moederknollenwordt nagegaan inafhankelijkheid van ras,knolbehandeling, potergrootte endergelijke.
Van grote knollen is gevonden dat zij meer bacteriezieke planten in het veld geven dan kleinere knollen. Nagegaan wordt of ook de nateelt meer besmet is. Zo mogelijk zal ook onderzocht worden in hoeverre schoon pootgoed vanuit besmet loof door loofklappen besmet kan
worden.
- Samen met de keuringdienst Noordzeepolders wordt getracht meer inzicht te krijgen in de
wijze waarop herbesmetting van "schoon"uitgangsmateriaal plaatsvindt inde praktijk.
- Toetsing van calciumdioxyde als bestrijdingsmiddel tegen bacterieziekten. Naar aanleiding
van positieve buitenlandse ervaringen wordt nagegaan of calciumdioxyde toegepast als
grondbehandelingsmiddel een effect heeft op het optreden van bacterieziekten in het veld,
alsmede opde besmetting vandedochterknollen.
Dit bacterieziektenonderzoek wordt aanzienlijk versterkt door de komst van een door het
aardappelbedrijfsleven gefinancierde bacterioloog.
11. Ontwikkeling van een methode omde bakkleur van aardappelen te voorspellen
nieuw 54.7.34
A. Veerman
Er is behoefte aan een methode om consumptie-aardappelen voor de verwerkende industrie
voor of tijdens de oogst te kunnen indelen naar hun latere bakkwaliteit. In veldproeven op
het PAGV-bedrijf en op De Kandelaar zalvoor enkele AM-resistente fritesrassen het verband
worden nagegaan tussen suikergehalten tijdens de groei, alsmede de mate van afrijping tijdens de oogst en de bakkleur nabewaring.
12. Bestrijding vangangreen (Phomaexiguavar.foveata) metgrond-enpootgoedbehandelingen bij deteelt van pootaardappelen
54.3.64 FH
H.W.G.Floot(i.s.m. WerkgroepPhoma)
- Besmetting met Phoma maakt pootgoed ongeschikt voor vermeerdering. Er zijn aanwijzingen dat sommige Rhizoctoniabestrijdingsmiddelen het optreden van Phoma bevorderen.
Hiertoe worden de gebruikelijke knol- en grondbehandelingen ten aanzien van hun effect
op Phomavergeleken.
- Behandeling van pootaardappelen met thiobendazol kan de ontwikkeling van de Phomaschimmel remmen. Bij elke bewerking van pootgoed ontstaan wondjes die een ingangspoort voor de schimmel vormen. Nagegaan wordt op welk moment deze TBZ-behandeling
het beste kanworden toegepast.
- Deproeven over de invloed vanvruchtwisseling op besmette percelen zijn afgesloten.
13. Toepassing vanchemische middelen over hetgewas fabrieksaardappelen ter
voorkoming van kieming tijdens de bewaring envan opslag in het volggewas
55.6.53 KB
K.H.Wijnholds

Op de proefboerderij 't Kompas wordt insamenwerking met HLB en PDverder onderzocht in
hoeverre een gewasbespuiting voor de oogst met een chemisch middel perspectief biedt om
kieming tijdens de bewaring en de ongewenste aardappelopslag in het volggewas te beperken.
14. Invloed voorbehandeling van grote maat pootgoed opde opbrengst en sortering van pootaardappelen

54.4.72 WG/FH

A.H.J. Flops,H.W.G.Floot
Bij de pootaardappelteelt komen nogal wat rassen voor die veel knollen in de maat boven
50-55 leveren. Gezien de lagere prijs hiervan kan het aantrekkelijk zijn dit materiaal als eigen pootgoed uit te planten. Het voorkiemen kost echter veel arbeid en er zijn erg veel kistjes (en ruimte) nodig. Op de proefboerderijen De Waag en Feddemaheerdwordt nagegaan
in hoeverre voorkiemen bij grote poters nodig isen of mogelijk kan worden volstaan met een
eenvoudig voorkiemsysteem intons-kisten. Deze proeven worden bij twee doodspuitdata en
enkele plantdichtheden uitgevoerd.
15. Invloedvanteeltvervroegingsmaatregelen opde opbrengst ende
kwaliteit vanfabrieksaardappelen

nieuw 55.4.55 KP/KB

K.H.Wijnholds
Teeltvervroeging is ondermeer in verband met tijdige inzaai van groenbemestingsgewassen
tegen winderosie in de belangstelling. Daartoe worden bij een aantal rassen de mogelijkheden via voorkiemen en de stikstofbemesting nagegaan. Daarbij krijgt ook de invloed op de
kwaliteit met name het gehalte aan suikers bij de oogst en nabewaring aandacht.
Proeven op 't Kompas en Kooyenburg.
16. Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bijconsumptie-aardappelen
door aanleg van spuitbanen

nieuw 54.7.73 RH

J.G.N. Wander
Gebleken is dat spuitsporen een sterk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van aardappelen in de naastliggende ruggen. De vraag is of het om deze reden niet gewenst is om
spuitbanen aan te leggen door bij het poten reeds 2 rijen per spuitspoor weg te laten.Op de
Rusthoeve wordt nagegaan wat hiervan het effect is op de kwaliteit en de opbrengst waarbij
ook detechnische aspecten (poten,rooien) aandacht krijgen.
17. Effect vande "Vario-tarra"op de stortbak op de kwaliteit van aardappelen

nieuw RH

J.G.N. Wander
Op de Climax stortbak voor aardappelen is de zogenaamde "Vario-tarra" leverbaar. Hierbij
varieert de afstand tussen de rollen achter de stortbak continu waarmee de aan de knollen
klevende grond wordt verwijderd. Inhet oogstjaar 1987zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Erzijn echter weinig gegevens over het effect op de beschadiging van de knollen. Dat
zal door Rusthoeve insamenwerking met IBVLtijdens oogst 1989worden onderzocht.
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18. Onderzoek naar de bewaarbaarheid vanfabrieksaardappelrassen

KP

K.H. Wijnholdsinsamenwerking metRIVRO
Voortzetting beschadigingsproef bij diverse rassen met betrekking tot de invloed hiervan op
de houdbaarheid.
19. Aardappelteelt voor industriële verwerking opdezuidelijke zandgronden

VP

P.M.T.M. Geelen
Een groot deel van de aardappelteelt op de zuidelijke zandgronden is bestemd voor
verwerking bij Nestlé. Daartoe wordt op de Vredepeel in samenwerking met Nestlé de invloed van drie soorten drijfmest op deverwerkingskwaliteit bij Bintje nagegaan.
20. Verbetering vande kwaliteit vanconsumptie-aardappelen op lössgrond

WR

P.M.T.M. Geelen
- De kwaliteit van de lössaardappel laat vaak te wensen over. Bij de huisverkoop is het kapot koken een vaak gehoorde klacht. Bij lange bewaring komen problemen voor met inwendige kieming. Door de late afrijping op de lössgrond, moeten vaak groene gewassen
worden doodgespoten,wat de kwaliteit niettengoede komt.
- Onderzocht worden de mogelijkheden van de mechanische loofvernietiging in consumptieaardappelen. Vooral het verloop van de schilvastheid en de invloed op het percentage uitval krijgen in het onderzoek aandacht.
- Oriënterend zal in samenwerking met de KOVAL worden nagegaan wat de invloed is van
een aantal teeltmaatregelen op het optreden van inwendige kieming.
- In samenwerking met het RIVRO wordt een rassenproef aangelegd, waarin diverse consumptierassen worden onderzocht op hungeschiktheid voor deteelt op lössgrond.
- Indien zich de mogelijkheid ertoe voordoet, zal de invloed van een aantal teeltmaatregelen
op het kapotkoken van de aardappel worden onderzocht.
21. Gebruikswaarde-onderzoek bijvroege consumptie-aardappelen

WS

H.P. Versluis
Voortgezet onderzoek. Voor het nagaan van verschillen in vroegheid worden de rassen wel
en niet metvliesdoek (agryl) bedekt enop meerdere tijdstippen geoogst.
22. Pootgoedbehandeling bij deteelt van Opperdoezer Ronde

NH

G.J.M. Schroën
Over de bewaring/voorbehandeling van pootgoed bij de teelt van Opperdoezer Ronde zijn
geen gegevens bekend. Nagegaan wordt wat de invloed van bewaartemperaturen met al of
niet afspruiten is op de vroegheid, opbrengst en sortering bij de teelt voor de vroege consumptie. Vanwege de gevoeligheid voor Rhizoctonia wordt daarbij ook de invloed van knolbehandeling met een Rhizoctonia-middel nagegaan.
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Suikerbieten
23. Onderzoek naar mogelijkheden vanteeltvervroeging bij suikerbieten

56.4.14

CE. Westerdijk, J.J.Tick
Deopbrengst bij suikerbieten hangt sterk af van het tijdstip waarop in het voorjaar eengesloten gewas bereikt wordt. Teeltmethoden die leiden tot een vroeger gesloten gewas kunnen,
mits de kosten beperkt zijn, een bijdrage leveren tot een efficiëntere produktie. In samenwerking met kweekbedrijven die beschikken over genetisch materiaal met zeer grote schietresistentie wordt nagegaan in hoeverre zaai voor de winter en infebruari perspectief kan bieden.
Daarbij gaat het met name ook om de kwaliteit en daarmee de mogelijkheid voor vroege
oogst.
24. Onderzoek naar het effect vangroeiregulatoren opverhoging van kwaliteit en
opbrengst bijsuikerbieten

56.8.18

CE. Westerdijk(samenwerkingsproject met1RS)
De proeven met een middel dat de loofgroei in de nazomer beperkt, waardoor met name in
stikstofrijke gewassen een hogere opbrengst en suikergehalte werd bereikt, zijn afgesloten
en verslagen. Samen met het 1RSwordt dit jaar nagegaan of en zo ja, hoe het onderzoek
met groeiregulatoren moetworden voortgezet.
25. Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm

56.6.19

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

Granenenpeulvruchten
26. Teeltvan bakwaardige wintertarwe

41.7.11

A. Darwinkeli.s.m.M. Kelfkens(IGMB),L.A.J. Prins(NGC)
- De veldproeven over de perspectieven en optimale teeltwijze van de potentiële kwaliteitsrassen worden afgesloten. De resultaten worden samengevat ineen publikatie.
- Het onderzoek naar de optimale stikstofbemestingsmethode bij kwaliteitstarwe op het
PAGV-bedrijf wordt nog 1 jaar voortgezet.
- Verder wordt in een nieuw project (41.4.12) onderzoek op diverse proefboerderijen gestart
over de invloed van extensivering van de teeltwijze (geïntegreerde teeltwijze) op de kwaliteit bijdiverse baktarwerassen (zievolgnr.182).
- Via korrelmonsters bij enkele rassen wordt de eventuele invloed van het rijpingsstadium/oogsttijdstip op het valgetal bestudeerd, alsmede het effect van karwij-olie op hetoptreden van schot.
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27. Teelt vantarwe voor zetmeel- englutenproduktie

41.7.55 RH

J.G.N. Wanderi.s.m.IGMB
In Nederland heeft een grote uitbreiding van de tarwezetmeelindustrie plaatsgevonden. Om
de afzet van inlandse tarwes naar de industrie te vergroten isonderzoek naar de kwaliteitseisen en de invloed van ras en teeltwijze hierop van belang. Indit onderzoek wordt de invloed
van rassen en late stikstofbemesting nagegaan, waarbij het IGMB het kwaliteitsonderzoek
uitvoert.
28. Wijze van stikstofbemesting ter verhoging van het eiwitgehalte

EH

H.W.G.Floot
Invloed van een late overbemesting als ureumbespuiting en als kas-bemesting op het eiwitgehalte ende opbrengst.
29. Invloedvan spuitzwavel opde bakkwaliteit vanwintertarwe

nieuw EH

H.W.G.Floot
Mede gezien de belangrijke rol van zwavel in de eiwitsynthese wordt nagegaan of een bespuiting met zwavel de kwaliteit van baktarwe kanverbeteren.
30. Invloed van Round-up-bespuiting voor de oogst opde kiemkracht vantarwe

nieuw WS

H.P. Versluis
In de praktijk wordt ter bestrijding van wortelonkruiden vlak voor de oogst van tarwe soms
Round-up gespoten. In kiemproeven blijkt dat de kiemkracht van het zaad hierdoor verlaagd
wordt hetgeen bij de zaaizaadteelt problemen geeft. De vraag is of dit residu-effect in de
kiemtoets ook bijdeveldkieming nogeen rolspeelt. Ditwordt op Westmaas nagegaan.
31. Teeltonderzoek naar optimalisatie van opbrengst en kwaliteit bijwintergerst

42.8.04

A. Darwinkel,K.Hindriks,H.W.G.Floot,P.M.TM.Geelen
De in 1985 gestarte veldproeven worden afgesloten. De resultaten worden samen met de
NIBEM-kwaliteitsanalyses bewerkt en ineen eindverslag samengevat.
32. Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteit vanzomergerst

42.7.05

R.D. Timmer, J.G.N. Wander(RH), I.D.C. Duynhouwer(NIBEM)
- Voor de afzet van zomergerst als brouwgerst geldt als eis dat het eiwitgehalte beneden de
11,5% ligt. Daarnaast dient de partij een grove sortering te hebben. Omdat van de teeltmaatregelen de N-bemesting de grootste invloed heeft op deze kwaliteitskenmerken is er
de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de N-bemesting en de
brouwkwaliteit. Dit onderzoek zal komend jaar worden afgesloten; er zullen geen nieuwe
proeven meerworden aangelegd. Insamenwerking met het NIBEM en ROC de Rusthoeve
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zal komendjaar een eindverslag worden gemaakt.
- Het nagaan van de mogelijkheden van de teelt van brouwgerst buiten het ZW-zeekleigebied zal komend jaar worden voortgezet. Hiertoe zullen op de regionale proefboerderijen
Ebelsheerd, Kooyenburg, Rusthoeve en Wijnandsrade en het PAGV-proefbedrijf proeven
worden aangelegd waarin de opbrengst en de kwaliteit van enkele nieuwe brouwgerstrassen (o.a. Prisma en Femina) worden nagegaan onder verschillende teeltomstandigheden.
Deze proeven zullen tevens dienen om het N-advies aan te passen aan de regionale omstandigheden. Het onderzoek wordt insamenwerking met het RIVROen het NIBEM uitgevoerd.
33. Verbetering vande oogstzekerheid en kwaliteit van haver

nieuw 44.7.50 KP

K.H.Wijnholds
Voor inlandse haver zijn goede afzetperspectieven mits de kwaliteit (o.a. bastgehalte) goed
is. Legering is een factor die de oogstzekerheid en de kwaliteit negatief beïnvloedt. Op de
proefboerderij 't Kompas wordt nagegaan in hoeverre door rassenkeuze enteeltmaatregelen
de kwaliteit en oogstzekerheid van haver kan worden verbeterd. Kwaliteitsanalyses worden
door deverwerkende industrie uitgevoerd.
34. Optimalisering van de zaaizaadproduktie bij erwten

nieuw 87.7.12

Vacature(NGC),R.D.Timmer
De oogstzekerheid van de erwtenteelt is niet erg groot en wordt in belangrijke mate bepaald
door het optreden van ziekten. De gezondheid van het zaaizaad is in dit verband van groot
belang. Besmet zaaizaad kan een slechte opkomst, een optreden van vaat- en voetziekten,
een trage groei en soms het uitbreken van een epidemie van donkere vlekkenziekte tot gevolg hebben. Daarnaast kan bij het gebruik van besmet zaaizaad de grond zelf besmet raken, waardoor ook problemen in een volgend erwtengewas kunnen ontstaan. Deze situatie
vormt een ernstige bedreiging voor de erwtenteelt in Nederland, met name voor de zaaizaadteelt. InNederland wordt een aanzienlijk areaal erwten verbouwd voor de produktie van
zaaizaad, zowel voor inlands gebruik als voor export. Om de Nederlandse positie van zaaizaadproducent te handhaven is een oogstprodukt van goede kwaliteit heel belangrijk. Doel
van het onderzoek is na te gaan hoe de zaaizaadproduktie kan worden geoptimaliseerd om
tot kwalitatief beter (gezonder) zaaizaad te komen. Aandachtspunten bij het onderzoek zullen zijn:
- nagaan van oorzaak vanverschillen tussen goede en minder goede zaaizaadtelers;
- invloed perceelskeuze en teeltwijze op gezondheid zaaizaad; - effect zaadinfectie op besmetting vangrond engewas.
Het onderzoek zal in overleg met RPVZ, NAK en IPO worden uitgevoerd en financieel gesteundworden door het Nederlands Graancentrum.

Handelsgewassen
35. Verbetering van de oogstzekerheid ende kwaliteit van koolzaad
S. Vreeke,G.E.L. Borm, H.W.G.Floot
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0.4.03

De introductie van dubbelnulrassen vraagt mogelijk aanpassing van de huidige teeltwijze. Zo
lijkt de uitwinteringsgevoeligheid bij deze rassen wat groter. Nagegaan wordt op de proefboerderijen Feddemaheerd en Ebelsheerd in hoeverre in dit verband de gewasontwikkeling
in de herfst door middel van groeiregulatoren kan worden gestuurd. Daarnaast zal via monsteronderzoek uit praktijkpercelen worden nagegaan in hoeverre de maximale gehalten aan
erucazuur en glucosinolaat de eerste jaren ten gevolge van opslag kunnen worden overschreden. Het onderzoek over de invloed van de gewasstructuur (standdichtheid,groeiregulatie) op zaadzetting, produktie en oliegehalte wordt voortgezet. Het kwaliteitsonderzoek geschiedt insamenwerking met het IBVL.
36. Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit vanvezelvlas

51.6.02

S.Vreeke
Nieuwe oogstmethoden bij het vlas hebben ertoe geleid dat het ontzaden en het dauwroten
op het veld plaats heeft. Voor de oogstzekerheid bestaat een niet gering weerrisico wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het zaaizaad en de vezel. De produktie en export van
zaailijnzaad is een belangrijke peiler voor de Nederlandse vlasteelt. In samenwerking met
het CABO en IMAGwordt getracht deze risico'ste beperken door onder andere:
- synchronisatie van de zaad- en strorijping door toepassing van verdorringsmiddelen waarbij het vooral om de dosering gaat (Prof. van Bemmelenhoeve);
- invloed van nieuwe groeiregulatoren op de legering, zaadproduktie en afrijping (Rusthoeve);
- invloed mechanisch kneuzen van de stengel op het dauwrootproces en daarmee op de lintopbrengst en -kwaliteit (Oostwaardhoeve);
- invloed oogsttijd opdauwrootperiode (PAGV-bedrijf);
- meeldauwbestrijding (Prof. van Bemmelenhoeve).
37. Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteitvan kruiden

52.8.06

H.J. vanderMheen
In de kruidenteelt is de invloed van een groot aantal teeltmaatregelen op de kwantitatieve
produktie, maar met name ook opde kwaliteit van het gedroogde produkt nog nauwelijks onderzocht. Dit kwaliteitsonderzoek is vanwege de grote diversiteit der teeltaspecten van de
verschillende gewassen in eerste instantie op enkele specifieke kruiden gericht. Waar mogelijkzalworden geprobeerd de resultaten tevertalen naar andere gewassentoe.
- Met Citroenmelisse (aromatisch gewas) zal in een oogsttijdenproef de invloed worden onderzocht van de oogsttijd op de hergroei, de totale produktie, het oogstrendement (ds-%,
blad/stengelverhouding) en de kwaliteit (aroma).
- Met smalle Weegbree (medicinaal gewas) zal de relatie tussen zaaitijd en schietervorming
in de diverse snedes worden nagegaan. Beide proeven vinden voor het derde achtereenvolgendejaar plaats op het PAGV-proefbedrijf teLelystad.
- Nieuw onder dit project is een beproeving van de effectiviteit van een aantal fungiciden in
relatie tot de kwaliteit van Digitalis lanata blad (gehalte en residuen). Doel is om te komen
tot een zinvol schimmelbestrijdingsadviesvoor Digitalis lanata.
- Beperking oogstbeschadiging engrondtarra bijwortelkruiden (zie volgnr. 142).
38. Detoepassing ende effecten van groeiregulatoren bijgraszaadgewassen

46.4.02
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G.E.L. Borm, S.Vreeke
Vroege legering bij graszaad is zeer nadelig voor de zaadproduktie. Grassen zijn afhankelijk
van windbestuiving. Bij legering en vochtig weer bij de bloei zullen vooral de onderliggende
aren of pluimen slecht bestoven worden en weinig zaden aanleggen. Door de legering wordt
ook minder drogestof geproduceerd. Beperking van die produktie kan betekenen dat al
vroeg een groter deel van de jonge zaden wordt afgestoten of dat een deel van de zaden
slecht wordt gevuld. Bijdrogen en schonen gaan die lichte zaden verloren. Met enkele experimentele groeiremmers is aanzienlijke halmverkorting en beperking van de legering tebereiken. Bij roodzwenk enveldbeemd zijn duidelijke opbrengstverhogingen gevonden. Bij Engels
raaigras zijn de effecten minder consistent. In 1987 is door een firma op basis van deze resultaten een toelating voor een middel aangevraagd. Hoewel er nog een aantal onderzoeksvragen zijn zullen ditjaar geen nieuwe proeven worden opgezet omdat over de toelating nog
geen uitsluitsel is.Welworden alle resultaten bewerkt enuitgedragen.
39. De invloed van de gewasstructuur opde produktie van bloeihalmen en zaad bij
graszaadgewassen

46.4.03

G.E.L. Borm, S.Vreeke
Zowel bij eerstejaars als bij overjarige gewassen veldbeemd en roodzwenk is hetgunstig om
inde herfst stikstof te geven, het gewas kort af te maaien en eventueel de gewasresten af te
voeren. Aangetoond is dat daardoor het aantal bloeihalmen en de zaadproduktie aanmerkelijk verhoogd kunnen worden. In de proeven van 1989 wordt getracht om bij overjarige gewassen roodzwenk en ook voor eerstejaars gewassen Engels raaigras vast te stellen welke
effecten die behandelingen hebben. Bij overjarige gewassen van Engels raaigras en veldbeemd wordt tevens de invloed van het beweiden door schapen met maaien vergeleken. In
dit kader worden devolgende proeven voortgezet:
- herfstbehandeling van overjarige roodzwenkgewassen (Rusthoeve);
- herfstbehandeling van Engels raai nadeoogst vande dekvrucht graan (PAGV-bedrijf);
- invloed van beweiding door schapen (beweidingsduur, periode) in veldbeemd en Engels
raai op de zaadproduktie in vergelijking met maaien (Rusthoeve). De resultaten van de
proeven inoverjarig veldbeemd en Engels raai over de effecten van maaien, stikstofbemesting enopslagbestrijding (alleen bij Engels raai) worden verder bewerkt enverslagen.
Voor de bestrijding van moeilijk uit te schonen grasachtige onkruiden: zie proj. 36.3.09,
volgnr. 144.

Voedergewassen
40. Opbrengst- enkwaliteitsverloop van nieuwe rastypen snijmaïstijdens de rijpingsfase

96.6.23

H.M.G. vanderWerf
In de zeventiger jaren is de invloed van het oogststadium op de opbrengst, de kwaliteit en
het drogestofpercentage onderzocht. Inmiddels heeft zich een nieuwe generatie maïsrassen
aangediend, met een massaler planttype, een veelal nattere stengel, een lager kolfaandeel
en vaak een grotere legerings- c.q. fusariumgevoeligheid. Bovendien zijn deze rassen vaak
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meer dent-achtig, hetgeen wil zeggen dat ze relatief laat bloeien, maar daarna een snellere
kolfrijping geven. Over de invloed hiervan op het optimale oogststadium is meer informatie
nodig.
- Hiertoe worden twee oogsttijdenproeven (Heino, Cranendonck) aangelegd en wel met
twee rassen entwee zaaitijden.
- In samenwerking met het PR wordt daarbij ook nagegaan in hoeverre de inkuilverliezen
door de relatief vochtige stengel worden vergroot.
- Door snelle publikatie van de ds-gehalten bij de periodieke oogsten in de landbouwpers
wordt de praktijk geïnformeerd over het rijpingsverloop van de maïs in verband met de
oogstcampagne.

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-envruchtgroenten
41. Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

MV

P. Boonen,J. v.d. Broek
Uit de voorselectie van 150 nieuwe rassen zijn dertig nieuwe hybriden voor verdere beproeving aangehouden. Hiermee isvoorjaar 1984 een rassenproef aangelegd, waarvan momenteelde gebruikswaarde wordt onderzocht. Ook inde praktijk zijn rassenproeven aangelegd.
42. Invloed van plantdichtheid en schermdoek op kwaliteit en opbrengst van maaiandijvie

71.4.01

J.T.K.Poll
Dit onderzoek zal in 1989 met eenverslag worden afgesloten.
43. Gebruikswaarde-onderzoek bij augurk
W. Aalbersberg, F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg,J.Jeuhssen
- Voortgezet onderzoek met overwegend vrouwelijke rassen waarbij het onderzoek uitgevoerd wordt opde proeftuin te Meterik en bij eenteler teVeghel.
- Vooronderzoek met volledig vrouwelijke parthenocarpe rassen waarbij het onderzoek uitgevoerdwordt opde proeftuin te Bredaen op het RIVROteWageningen.
- Onderzoek te Wageningen naar de geschiktheid van bestoven volledig vrouwelijke parthenocarpe augurkenrassen voor verwerking.
Van alle drie de onderzoeken worden vruchten verwerkt op het Sprenger Instituut te
Wageningen. Het verwerkte produkt zal sensorisch gekeurd worden. Zowel het vers produkt als hetverwerkt produkt zal onderworpen worden aan diverse mechanische hardheidsmetingen. Erwordt gezocht naar hoge correlaties tussen de "objectieve" hardheidsmetingen ende "subjectieve" sensorische bepalingen.
44. Gewasbescherming van prei

66.3.54 NB
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H.C.H. Pijnenburg,J.Jeurissen
a. Bladvlekken- en roestbestrijding.
Door het wegvallen van Difolatan is alleen nog Daconil beschikbaar als middel voor de bladvlekkenbestrijding. Een roestbestrijdingsmiddel is niet voorhanden. Er vindt een middelenscreening plaats te Breda en Meterik.
b. Bestrijding van Fusarium culmorum.
Om aantasting door deze ziekte te voorkomen wordt het plantmateriaal in een fungicide
(Benlate) gedompeld en vervolgens inde ponsgaten uitgeplant. Tegen deze dompelmethode
bestaan nogal wat bezwaren. In dit onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de
Fusarium-bestrijding te combineren met het aangieten van de planten in de ponsgaten, zodat dedompelmethode kanvervallen.Onderzoek in Breda en Meterik.
c. Bestrijding van bladvlekkenziekte.
Voor de bestrijding van het complex bladvlekken in prei moet zeer frequent worden gespoten
om het gewas zo veel mogelijk vrij te houden. Voor de winter- en laatwinterprei loopt het
aantal bespuitingen danwel zeer sterk op. Devraag isof de bladvlekkenziektebestrijding gedurende de winter zinvol is. Bij een vergelijking van spuitschema's, waarbij gedurende de
winterperiode wel en niet gespoten wordt, moet blijken of bestrijding van bladvlekken noodzakelijk isof dat hierop kanworden bezuinigd.Onderzoek inBreda.
d. Geleide bestrijding.
Door niet routinematig volgens schema te spuiten maar alleen als het echt nodig is, wordt
getracht het aantal bespuitingen terug te dringen. Het onderzoek moet een schadedrempel
aandragen voor een verantwoorde bestrijding. Er wordt geleid bestreden tegen trips, preimot, bladvlekken en roest. Onderzoek te Breda, insamenwerking met het IPO.
e. Spuittechnieken.Zie project 38.3.01.
45. Gebruikswaarde-onderzoek bij prei
F.M.L Kanters, H.C.H. Pijnenburg,A. Embrechts,J.Jeurissen, G.J.M. Schroën
Er vindt vooronderzoek plaats voor de zomerteelt op de proefplaatsen Breda, Meterik,
Heemskerk en Westmaas.
De proef op de proeftuin Westmaas (kleigrond) vindt plaats vanwege de toenemende belangstelling om ook op kleigrond preite gaantelen.
46. Bewaring winterprei

66.7.05

Joh. deKraker, G.vanKruistum
Getracht wordt de terugloop van kwaliteit van winterprei te voorkomen door deze tijdig te
oogsten en gekoeld,alof niet gebruik makend van CA-cellen,te bewaren. Indien dit mogelijk
blijkt, is tevens een regelmatige afzet verzekerd, daar het oogsten niet meer door weersom-
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standigheden wordt belet.
47. Invloed van stikstofbemesting op bladvlekkenziekten bij prei

nieuw 66.3.06

Joh. deKraker, H.C.H. Pijnenburg
Daar het speciaal in de belangrijkste teeltgebieden steeds moeilijker wordt gezonde prei te
telen zullen in een herfstteelt de invloeden van verschillende teeltmaatregelen worden bezien. Daarbij zal allereerst de invloed van de plantdiepte bij een verschillend uitgevoerde
ziektebestrijding bij enkele stikstofniveaus worden bekeken. De proef wordt uitgevoerd opde
proeftuin te Breda.
48. Bestrijding bladvlekkenziekten in prei

nieuw 34.3.13

R.Meier
Het gewas prei kan door een aantal schimmels (Phytophthora, Alternaria, Cladosporium,
Leptotrochila, Puccinia) worden aangetast. De aantasting wordt zichtbaar door een scala
van bladvlekken, die de kwaliteit van het gewas ongunstig beïnvloeden. Onderzocht wordt
welke fungiciden het meest effectief zijn en op welke tijdstippen ze toegepast moeten worden omde preizo optimaal mogelijk te beschermen tegen dediverse schimmels.
49. Gebruikswaarde-onderzoek kropsla
F.M.L Kanters,H.C.H.Pijnenburg,A. Embrechts,G.J.M. Schroën,J.Jeurissen
Ervindt voor- envoortgezetonderzoek plaats bijdevolgendeteelten:
-zeer vroege teelt: Meterik, Wageningen, Heemskerk, Breda, IJsselmuiden;
-vroeg zomerteelt. Meterik, Wageningen, Heemskerk, Breda, IJsselmuiden;
- herfstteelt: Meterik, Wageningen,Westmaas, Heemskerk, Breda, IJsselmuiden.
50. Gebruikswaarde-onderzoek bij ijssla
F.M.L.Kanters,H.C.H.Pijnenburg,A. Embrechts,G.J.M. Schroën
Ervindt voortgezet onderzoek plaats bijde volgendeteelten:
- zeer vroege teelt: Breda, Meterik, Westmaas, Zwaagdijk, Heemskerk;
- vroeg zomerteelt: Breda, Meterik, Westmaas, Zwaagdijk, Heemskerk;
- herfstteelt: Breda, Meterik, Westmaas,Zwaagdijk, Heemskerk.
51. Bestrijding vanvalse meeldauw (Bremia lactucae) inkropsla en ijssla

34.3.08

R.Meijer, F.M.L. Kanters,G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg
Deproeven waarin via een combinatie van fungiciden,toepassingstijdstippen en -technieken
en met behulp van eventueel beschikbare minder vatbare rassen getracht is een Bremiaaantasting in sla te voorkomen, zijn afgesloten. De resultaten worden samengevat in een
eindverslag.
52. Oorzaken en bestrijding van het "wit" inspinazie

70.2.02
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J.T.K.Poll
Door middel van kasproeven zal getracht worden de oorzaken van het optreden van het "wit"
in spinazie te zoeken. Er wordt in deze proeven gestreefd naar kunstmatige opwekking van
"wit". Zijn de resultaten van deze proeven positief, dan zullen in veldproeven methoden ontwikkeldworden om "wit"tevoorkomen.
53. Reductie van het nitraatgehalte bijspinazie

70.2.03

J. deKraker, J.T.K. Poll
Het onderzoek om door een gerichte rassenkeuze of teeltwijze het nitraatgehalte te reducerenondervindt vertraging. Ditwordt veroorzaakt door de bepalingsmethodiek welke zeerwisselende uitkomsten oplevert en waarvan de werkelijke oorzaak nog niet is achterhaald.
Speciaal dit aspect vereist daarom eerst nader onderzoek.
54. Gebruikswaarde-onderzoek witlof voor detrek zonder dekgrond

73.9.04

A.R. Biesheuvel,T. Enserink,H.C.H.Pijnenburg,G.J.M. Schroën, H.P Versluis
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de zeer vroege trek (augustus t/m oktober), de vroege trek (november t/m half december), de middenvroege trek (half december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek voor de
genoemde trekperiode vindt plaats op het PAGV te Lelystad, de ROC's te Breda, Creil,
Westmaas en Zwaagdijk en bijeen aantaltuinders.
55. Invloed vochtverlies bij bewaring vanwitlofwortels op het forceerresultaat

73.4.10

G. vanKruistum
Uit het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Sprenger Instituut, blijkt dat een
vochtverlies van circa 5% of meer van witlofwortels tijdens de bewaring, het forceerresultaat
negatief beïnvloedt.
Lage vochtverliezen kunnen gedeeltelijk worden gecompenseerd door herbevochtiging na
bewaring. Het onderzoek wordt met eenverslag afgerond.
56. Beperking vochtverlies vanwitlofwortels, tijdens de bewaring

WS

H.P. Versluis
In aansluiting op het onderzoek dat door PAGV en Sprenger Instituut is verricht, worden op
ROC Westmaas enkele methoden van bewaring met elkaar vergeleken.
57. Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van witlof
beïnvloeden
G.vanKruistum,H.H.H.Titulaer, H.C.H.Pijnenburg,H.P. Versluis
Op het PAGV is een eerste gewasgroeimodel op basis van SUCROS geconstrueerd. In de
komende jaren zal (veld)onderzoek nodig zijn om dit model te toetsen en te vervolmaken,
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73.2.13

waarbij het van belang isde rol van hetelement stikstof eveneens modelmatig te kunnen benaderen.
Bij de trek wordt in het onderzoek de nadruk gelegd om tot een uitgebalanceerde voeding te
komen;dit insamenwerking met de ROC's.
Op het CABO wordt in het kader van dit samenwerkingsproject chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de redistributie van bestanddelen vandewitlofwortel ende morfogenese engroei van de krop.
58. Onderzoek gericht op het voorkómen en het bestrijden van natrot inwitlof

73.3.15

G.vanKruistum,J.T.K. Poll,H.H.H.Titulaer, H.P.Versluis,T. Enserink
Uit een voorstudie is gebleken dat een hoger N-gehalte van de wortel de kans op het optreden van natrot (bacterierot) sterk doet toenemen. Door veldonderzoek op de ROC's te Creil
en Westmaas wordt door regelmatige bemonstering de N-huishouding van bodem en gewas
bestudeerd in relatie tot het optreden van bacterie-aantasting.
Tijdens de trek wordt onderzocht of door behandeling van de wortels met onder andere actief chloor of verlaging van de luchtvochtigheid,de aantasting kanworden beperkt.
59. Onderzoek gericht op hetvoorkómen van lagetemperatuurbederf bijwitlof

73.2.16

G.vanKruistum,A.R. Biesheuvel,J.T.K. Poll,H.H.H.Titulaer, J.Jeurissen, G.J.M. Schroën
Dit recente kwaliteitsprobleem bijwitlof lijkt sterk verband te houden met de K/Ca-verhouding
indewortel. Middels veldproeven opde ROC's Meterik en Zwaagdijk en regelmatige bemonstering, wordt de K- en Ca-huishouding van bodem en gewas bestudeerd. Nagegaan wordt
in hoeverre door aanpassing van de voorraadbemesting, de K/Ca-verhouding kan worden
gemanipuleerd. Naafloop van de trekworden de kroppen getoetst op het optreden van lage
temperatuurbederf.
60. Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting vanwitlof op het veld
te voorkomen

34.3.06

R.Meier
Onderzocht wordt of het mogelijk is een Sclerotinia-aantasting van witlof op het veld te voorkomen, zodat er zowel in de bewaring als bij de trek van de kroppen geen rotting meer zal
optreden tengevolge vandezeschimmel.
Proefplaats Creil.
61. Onderzoek naar de kwantitatieve invloed vanfactoren dievan belang zijn tijdens
hetforceren vanwitlof opwater

73.4.06

G.vanKruistum
Het onderzoek isafgesloten enwordt afgerond met eenverslag.
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Koolgewassen
62. Bladvlekkenziekten in kool

nieuw 34.3.12

R.Meier, A.P.Everaarts, C.P. deMoei
Dit project is in gewijzigde vorm een voortzetting van project 34.3.05. Onderzoek wordt
verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige toepassingstechniek.
Tevens wordt onderzocht of aan de hand van relatieve luchtvochtigheidsmetingen voorspeld
kan worden wat het meest gunstige bestrijdingstijdstip is. Verder zal het effect van teelt- en
bedrijfshygiënische maatregelen op het voorkomen van bladvlekkenziekten bestudeerd worden. Deproef wordt uitgevoerd in Lelystad,Westmaas en opde Feddemaheerd. Vanuit een
veldproef in Lelystad waarin een kunstmatige besmetting met Mycospaerella wordt aangebracht, zal onderzocht worden of het mogelijk is met behulp van bladmonsters aan te tonen
of infectie heeft plaats gevonden voordat symptomen in het veld zichtbaar worden.
Bijslagen vandeze werkwijze zou mogelijk eengoed bestrijdingsadvies opte stellen zijn.
63. Gebruikswaarde-onderzoek bij bloemkool
Y.W. Aalbersberg (RIVRO),G.J.M. Schroën,A.Embrechts
Erzal onderzoek plaatsvinden aan devolgendeteelten:
- vrijsterteelt, vooronderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO);
- zomerteelt,voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO);
- vroege herfstteelt, voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO);
- late herfstteelt, voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO);
- winterteelt, voortgezet onderzoek (zaai 1988, oogst in 1989): Zwaagdijk, Westmaas, Vrouwenpolder (RIVRO).
InWageningen vindt onderzoek plaats naar de gevoeligheid voor hartloosheid.
64. Gebruikswaarde-onderzoek bij Chinese kool
F.M.L. Kanters,H.C.H. Pijnenburg,A. Embrechts,J. Jeurissen
Voortgezet onderzoek inde vroege teelt met folie-bedekking en de herfstteelt inclusief bewaring. Het onderzoek vindt plaats op de proeftuinen te Breda, Meterik en Westmaas. Bij de
vroege teelt speelt de schietgevoeligheid een belangrijke rol. Bij de bewaring zal vooral op
de gevoeligheid voor nerfbruin geletworden.
65. Gebruikswaarde-onderzoek bij rode kool
Y.W. Aalbersberg (RIVRO),G.J.M. Schroën,A. Embrechts
Voortgezet onderzoek inde zomer- en herfstteelt met rassen voor de verse markt waarbij de
produktie van de kolen gericht isop een koolgewicht van ongeveer 1kilo. Bij een hoog plantgetal is de relatie tussen kwaliteit en uniformiteit van groot belang. Het onderzoek vindt
plaatste Zwaagdijk en Westmaas.
66. Gebruikswaarde-onderzoek bij groene savooiekool
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Y.W. Aalbersberg, G.J.M. Schroën
Voortgezet onderzoek in de zomer- en herfstteelt voor de verse markt. De gebruikswaarde
wordt mede bepaald door de relatie vroegheid en kwaliteit waarbij voor de late rassen de
vorstgevoeligheid van belang is. Het onderzoek vindt plaats op het proefstation te Lelystad
en opde proeftuin te Zwaagdijk.
67. Gebruikswaarde-onderzoek bij spruitkool
P vanRijbroek (RIVRO),J.Jeurissen, H.P. Versluis, H.W.G.Floot
Het onderzoek omvat de gehele teeltperiode. Erwordt machinaal geplukt inmeerdere oogsttijdstippen. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd te Zoetermeer en Dronten (RIVRO). Het
voortgezet onderzoek vindt plaats te Meterik, Westmaas, Dronten (RIVRO) en Kloosterburen. Op het RIVRO te Wageningen vindt onderzoek naar de schietgevoeligheid van de
rassen plaats inverband met devervroeging van deteelt.
68. Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit
bij diverse spruitkoolrassen

83.2.51 WS

H.P. Versluis
Het effect van de deling van de N-gift op de opbrengst en de kwaliteit bij late spruitkool wordt
onderzocht.
69. Gebruikswaarde-onderzoek witte kool, lange bewaarteelt

84.9.06

A.R. Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Voortgezet onderzoek naar degebruikswaarde vanwitte koolrassen voor de lange bewaring.
Het onderzoek vindt plaats op de proeftuin Zwaagdijk en in het Geestmerambacht. Vooral de
produktiviteit en de kwaliteit (o.a. de kleur) van de rassen na bewaring bepaalt de gebruikswaarde.
70. Gebruikswaarde-onderzoek witte kool voor de verse markt

84.9.01

A.R. Biesheuvel, G.J.M. Schroën
In 1989 start onderzoek naar de gebruikswaarde van witte koolrassen voor de verse markt,
gericht op kilokooltjes. Tevens zal bewaaronderzoek plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd opde proeftuin Zwaagdijk enop het PAGVte Lelystad.
71. Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoor zuurkool

84.9.03

A.R. Biesheuvel, G.J.M. Schroën, G.Zaaijer (SI)
Onderzoek naar de gebruikswaarde van witte kool voor de bereiding van zuurkool. Het onderzoek vindt plaats op het PAGV te Lelystad en op de proeftuin te Zwaagdijk. De geschiktheidvoor de zuurkoolbereiding zal op het Sprenger Instituut onderzocht worden.
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Bol-,knol-enwortelgewassen
72. Bestudering van de schietgevoeligheid van knolselderij

62.4.05

M.H.Zwart-Roodzant,J.A. Schoneveld, H.P Versluis
Om hoge opbrengsten te halen wordt steeds vroeger geplant. Daarbij neemt het risico van
schieten toe,zoals in 1984duidelijk werd. Hierbij spelen ook het bewaren van het plantmateriaal en de plantleeftijd een rol. In 1989 zal de proef zich met name richten op het bewaren
van een losse plant als er niet uitgeplant kan worden. De proef zal komen te liggen in
Lelystad enWestmaas.
73. Zwart inkroten

nieuw 57.3.04

M.H.Zwart-Roodzant, R.Meier, J.A.Schoneveld
Zwart is een van de grootste problemen bij kroten. Het veroorzaakt een donkere verkleuring
van het weefsel van de kroot en onder de schil. De kwaliteit wordt hierdoor nadelig beinvloed. Bijde verwerking voor conserven veroorzaakt zwart een verlies aan grondstoffen en
veel extra arbeidskosten. In 1989 zal getracht worden om zoveel mogelijk informatie te vinden over het ontstaan van zwart en alles wat daar invloed op heeft. Verder zal geprobeerd
worden om eentoets te ontwikkelen om dezwartgevoeligheid te kunnen beoordelen.
74. Gebruikswaarde-onderzoek bijgrove peen
P.vanRijbroek (RIVRO),G.J.M. Schroën,H.C.H.Pijnenburg,T. Enserink
Er vindt een vooronderzoek plaats voor de vroege bedekte teelt BC-peen op de proeftuin te
Bredaen bijeenteler te Veghel (RIVRO).
Er vindt een vooronderzoek plaats voor de teelt van CD-peen voor de verse markt te
Zwaagdijk en Creil.
Ervindt onderzoek plaats naar de gevoeligheid van breken en barsten inWageningen.
75. Gebruikswaarde-onderzoek bijwaspeen B-peen
P.vanRijbroek (RIVRO),T. Enserink,J.Jeurissen
Ervindt voortgezet onderzoek plaats aande normale teelt voor deverse markt bij een standdichtheid van 150-200wortels/m2.
Proefplaatsente Meterik enCreil.
Er vindt onderzoek plaats naar de relatie tussen de standdichtheid en diverse kwaliteitskenmerken waardoor er over een breder standdichtheidstraject over de gebruikswaarde van de
rassen een uitspraak gedaan kanworden.
76. Bestrijding van rottijdens de bewaring vanwinterpeen

NH

G.J.M. Schroën
Middelen en doseringen, toegepast via bespuitingen, worden ingezet om rotting door
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Botrytis, Rhizoctonia en Sclerotinia tijdens de bewaring tevoorkomen.
77. Onderzoek naar deverbetering van de loofkwaliteit bij peen

nieuw NB/WG

J.A. Schoneveld,H.C.H.Pijnenburg,T. Enserink,M.H.Zwart-Roodzant
De kwaliteit van het loof is om verschillende redenen van belang. Bij bospeen uit oogpunt
van presentatie,waarbij het geel worden van de eerste echte bladeren ente veel loofontwikkeling problemen zijn. Voorts bij winterpeen is het loof van belang in verband met het rooien
door middel van de klembandrooier. Bij waspeen is, bij hoge plantdichtheden, het legeren
van het loof een nadeel uit oogpunt van grotere ziektedruk en produktie. Door middel van
bemestingsonderzoek en groeiregulatoren zal getracht worden de kwaliteit van het loof te
verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd opde ROC'ste Breda en Creil.
78. Vergelijken vande kwaliteit van fijne peen bij bewaring op hetveld of inde natte
koeling

58.6.06

J.A. Schoneveld,J.Jeurissen
De kwaliteit van peen gaat in de loop van het seizoen achteruit. In dit onderzoek zal nagegaan worden of dit door middel van een andere bewaarmethode verholpen kan worden. De
peen van het type Amsterdamse bak zal periodiek worden geoogst, ingezet en beoordeeld,
waarbij enkele rassen en wel of niet spoelen worden betrokken. De op deze wijze bewaarde
peenwordt vergeleken met op het veld onder stro bewaarde peen. Dit onderzoek zal in 1989
worden afgesloten.
79. Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheden en -verdeling opopbrengst, sorteringen kwaliteitsverloop bij peen

58.4.04

J.A. Schoneveld, M.H.Zwart-Roodzant
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en
de sortering onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid bij alle
typen peen. Getracht zal worden een groeimodel te formuleren waarbij onder verschillende
groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze
kan worden voorkomen dat er steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij
zichwijzigende omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de sorteringen, nieuwe rassen.
In 1989 zullen veldproeven worden uitgevoerd in Lelystad en op het ROC De Waag. In het
laatste geval wordt de proef gecombineerd met het onderzoek naar de bestrijding van cavity
spot (project 32.3.06).
80. Invloedvan hetvochtregime op het optredenvan schurft inpeen

58.3.07

J.A. Schoneveld
In de droge zomer van 1986 trad veel schurft op in de peen. In een pottenproef zal worden
getracht het verschijnsel op te roepen door verschillende vochtregimes aan te houden, verdeeld in de tijd. Hopelijk kan op grond van de resultaten een beter beregeningsadvies worden gebaseerd. In 1989 is nog aanvullend onderzoek nodig alvorens dit project in dit jaar
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kanworden afgesloten.
81. Bestudering van het verschijnsel cavity spot bij peen

32.3.06

Th.Huiskamp,J.A.Schoneveld
Cavity spot blijft een groot probleem in de peenteelt, hoewel de oorzaak inmiddels wel bekend is.
Het onderzoek zalzich ditjaar, invervolg op proeven in 1988, richten op het verzamelen van
kennis omtrent het mechanische ontstaan van cavity spot. Vragen bestaan nog over het moment waarop en/of de groeifase van de peen waarin de Pythium-schimmel eventueel toeslaat. Ook krijgen de (chemische) bestrijdingsmogelijkheden verder aandacht. Het onderzoek wordt in combinatie uitgevoerd met het groeicurvenonderzoek in peen (project
58.4.04).
82. Rhizoctoniabestrijding inschorseneren

VP

P.M.T.M. Geelen
Bestrijding van Rhizoctonia is moeilijk. Via een modelproef met besmette en niet-besmette
grond in pvc-buizen wordt getracht meer inzicht te krijgen in het optreden van deze ziekte.
Objecten: N-bemesting, aandrukken vandevochtige grond en Moncereen-toepassing.
83. Gebruikswaarde-onderzoek bij sjalot

RH/NH

H.Peeters (SNUIF),G.J.M. Schroën
In verband met de komst van een aantal nieuwe kweekprodukten zal er op een tweetal
plaatsen op Noord-Beveland vergelijkend onderzoek plaatsvinden waarbij de Noordhollandse Strogele, Ouddorpse Bruine en Santé als vergelijkers zullen fungeren. Een soortgelijke proef wordt uitgevoerd opde proeftuin Zwaagdijk.
84. Gebruikswaarde-onderzoek bij plantuien
H. Peeters(SNUIF)
Voor- en voortgezetonderzoek voor de teelt van eerste- en tweedejaars plantuien. Het onderzoek wordt uitgevoerd op eentweetal locaties te Noord-Beveland.
85. Gebruikswaarde-onderzoek bij zaaiuien
H. Peeters(SNUIF)
Voor- en voortgezet onderzoek bij rassen voor de directe afzet en rassen voor directe afzet
en bewaring. Via opwarmproeven wordt getracht de gevoeligheid voor huidvastheid nauwkeurig te bepalen. Tevens wordt onderzocht of er rasverschillen bestaan ten aanzien van
hardheid zowel af land als na bewaring. Het onderzoek wordt uitgevoerd op Noord-Beveland
ente Dronten (RIVRO).
Voor- en voortgezet onderzoek met rassen met een hoog drogestofgehalte. Het onderzoek
vindt plaats op Noord-Beveland ente Dronten (RIVRO).
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86. Beïnvloeding van drogestofgehalte, bewaarbaarheid enopbrengstniveau van
uiendoor teeltmethoden

65.4.06

C.L.M, de Visser, D.Hoek, C.deGeus
Een structurele afzet van uien voor industriële verwerking wordt als mogelijkheid gezien om
het areaal uien te stabiliseren of uit te breiden. Een dergelijk streven moet gezien worden in
het licht van de bouwplanproblematiek. Om een dergelijke structurele afzet te realiseren,
moeten de uien aan bepaalde eisen voldoen, zoals een hoog drogestofgehalte, een goede
bewaarbaarheid en een ronde vorm.Op het PAGVte Lelystad en op het ROC Rusthoeve zal
inveldproeven onderzocht worden in hoeverre uitgerijpte tweedejaars plantuien aan dezeeisen kunnen voldoen. Daartoe worden tweedejaars plantuien vergeleken met zaaiuien.
Omdat bij deze vergelijking het gevaar voor verstrengeling met raseffecten aanwezig is, zal
zowel een plantui-als eenzaaiuiras inde proef opgenomenworden.
87. Kwaliteitsverbetering zaaiuien door teelt op ruggen

nieuw FH

H.W.G.Floot
De kwaliteit van zaaiuien laat de afgelopen jaren veel te wensen over. De teelt op ruggen
kan hier wellicht verbetering in brengen. Men kan dan droger een grove ui telen en tevens
de kosten drukken door met eigen mechanisatie te werken en de onkruidbestrijding door rijenbespuiting uit te voeren. Nagegaan wordt een vergelijking van de teelt op bedden en ruggen met verschillende zaaizaadhoeveelheden. Proefplaats Feddemaheerd.
88. Stikstof- en kalibemesting bij zaaiuien op lichte zavelgronden

65.2.51 WG

A.H.J. Rops,C.deGeus
In aansluiting op het N-delingsonderzoek zal in de komende jaren worden nagegaan welke
invloed een overbemesting van kali heeft opde opbrengst en kwaliteit van de uien insamenhang met een N-bemesting/deling. Het geheel zal worden ondersteund met bodemmonsters
op enkele tijdstippen. Deproef wordt uitgevoerd inCreil en niet meer indeWieringerwerf.
89. Verbetering van de kwaliteit vanzaaiuien

65.4.53 BEM

K.Hindriks
Vergelijking van enkele voorvruchten en teeltmethoden (bemesting, onkruidbestrijding) gericht op maximale kwaliteit ten opzichte van gangbare teeltmethode. Deze proef kan pas in
1990worden voortgezet.
90. Tarrering en kwaliteitvaststelling van partijen uien, bij levering af land en uitde
bewaring

65.7.08

D.Hoek
Om een beter inzicht te krijgen inde tarrapercentages en de kwaliteit van de uien worden bij
de oogst monsters verzameld. In totaal worden van 80 partijen uien, afkomstig uit diverse
teeltgebieden, monsters verzameld. Bij opslag worden de monsters eerst kunstmatig ge-
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droogd. Hiervan worden twee monsters direct getarreerd voor de vaststelling van de kwaliteit
kort nade oogst. Deandere twee monsters worden vanuit de bewaring medio februari getarreerd om de kwaliteit uit de bewaring vast te stellen. Met dit onderzoek wordt getracht een
methode te ontwikkelen voor uitbetaling naar kwaliteit.
91. Reductie dosering maleine hydrazide (MH) bijzaaiuien

nieuw 65.4.09

C.deGeus,D.Hoek
Nagaan vande mogelijkheid of door toevoeging van hulpstoffen de dosering van maleine hydrazide kanworden verlaagd zonder dat aan het effect afbraak wordtgedaan.
In één of meerdere veldproeven zullen bespuitingen worden uitgevoerd met verschillende
doseringen maleine hydrazide aldan niet mettoevoeging van hulpstoffen.
De resultaten zullen eind mei 1990 bekend zijn.
92. Onderzoek naar ventilatieregiems,ventilatiecapaciteiten en automatische
besturing van bewaaromstandigheden bijzaaiuien

65.6.07

C.de Geus,D.Hoek,A.Rops
In de uienbewaarplaatsen van de SNUIF en proefboerderij "De Kandelaar" zullen vijf bewaarmethoden met elkaar wordenvergeleken.
Het doel van dit onderzoek is om nate gaan wat de beste droogtemperatuur is om vrij groene uien te drogen,welke ventilatiecapaciteit nodig is voor een optimale droging en bewaring
en op welke wijze een volautomatische besturing van temperatuur en luchtvochtigheid bij de
bewaring van uien mogelijk is.

Groenteoogstenpeulvruchten
93. Gebruikswaarde-onderzoek bijdoperwt

87.9.02

P.vanRijbroek (RIVRO), H.RVersluis
Er vindt een vooronderzoek plaats met lichtgroene kreukerwten op het proefstation te
Lelystad en de proefboerderij te Westmaas waarbij met meerdere oogsttijdstippen gewerkt
wordt. Insamenwerking met het Sprenger Instituut te Wageningen worden de rassen bij verschillende Tm-waarden gesteriliseerd in glas en diepgevroren om de verwerkingskwaliteit
vastte stellen.
94. Gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04

A.R. Biesheuvel, H.RVersluis
a. Vooronderzoek aan nieuwe rassen in een vroege, normale en late teelt op het PAGV
waarbij alleen visueel wordt beoordeeld.
b. Opname van belangrijke rassen ineenzaaitijdenproef op het PAGV.
c. Voortgezet onderzoek met voor de industrie en de verse markt in aanmerking komende
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rassen, waarbij machinaal geoogst wordt. Van 1proefplaats (Lelystad) wordt het produkt verwerkt tot gesteriliseerde conserven op het Sprenger Instituut. Van alle rassen wordt dehoudbaarheid na het plukken (simulatie winkelketen) vastgesteld. Dit onderzoek vindt plaats te
Westmaas ente Lelystad.
95. Verbruining bij slaboon

89.7.09

Joh. deKraker, J.J. Neuvel, H.P. Versluis
De kwaliteit van verse slabonen zoals die de consument worden aangeboden, is ontoereikend. Dit kan diverse oorzaken hebben, maar bruinverkleuring blijkt één van de meest kwalijke te zijn, daar dit direct na de oogst nog niet iste onderkennen. Een praktijkadvies om de
juiste maatregelen te treffen om deze verbruining tegen te gaan behoeft nog nadere onderbouwing. Het onderzoek, uit te voeren met enkele zeer gevoelige rassen,zal zich toespitsen
op het drogen en koelen na hetwassen van machinaal geplukte bonen.

Groenten algemeen
96. Algemene oriëntatie omtrent de kwaliteit vanvollegrondsgroente, speciaal
ten aanzien van de kwaliteit inde na-oogstfase
nieuw 99.7.12
Joh. deKraker
Geïnventariseerd zalworden in hoeverre de presentatie van groenten bijstelling behoeft, met
name ten aanzien van de kwaliteit. Bij eventuele tekortkomingen dient vergelijking plaats te
vinden tussen de kwaliteit bij de oogst, inclusief na eventuele bewaring en het moment van
aanbieding aan de consument. Daarbij gaat het dan speciaal om de oorzaak van de kwaliteitsterugloop in het handelskanaal tedefiniëren.
97. Bemesting vanvollegrondsgroenten

25.2.07

H.H.H. Titulaer
De proeven met druppelfertigatie opde ROC's Breda en Meterikse Veld zullen worden voortgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. Slangen (LUW) en ir.
Ligthart (DSM Agro Specialities). Het stikstofbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten zal
worden uitgebreid met onder andere richtlijnen voor een systeem met deling van de stikstofbemesting op grond van de opname door het gewas. Daarvoor zullen onttrekkingscurven
van zoveel mogelijk gewassen worden verzameld samen met de onderzoekers van de afdelingTOG.
In samenwerking met het CAD-BWB-AT en het IB zal een project worden gestart voor het
onderzoek voor het opstellen van een PK-bemestingsadvies voor vollegrondsgroentegewassen.
Verder wordt deelgenomen aan en advies gegeven voor bemestingsproeven op de ROC's
envoor deonderzoekers vande afdelingTOG.
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98. Onderzoek naar de invloed van het stikstofgehalte van de grond ende stikstofbemesting op het nitraatgehalte en de opbrengst van groentegewassen

25.7.05

H.H.H. Titulaer
De verslaglegging van de veldproeven is gereed of in een vergaande staat van voltooiing.
De nieuwe normstelling voor de nitraatgehalten van groentegewassen zal dit voorjaar van
kracht worden. Op grond van de uit de veldproeven verkregen resultaten zal het stikstofbemestingsadvies in die zin aangepast worden dat aan de nieuwe normstelling voldaan kan
worden. Inzijn huidige vorm zal dit project in 1989worden afgesloten.
99. Toetsing stikstofadvies en N-behoefte vollegrondsgroenten op veenkoloniale
grond
K.H. Wijnholds
Voortzetting N-proef prei, nieuwe proeven inbroccoli enknolvenkel.
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nieuw KP

II.INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTE ENHETBEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten:
*

Economische evaluatie vanvruchtwisselingsproeven (H.Preuter)
wordt voortgezet in28.4.56.

01.4.16

*

Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele
ontwikkelingen indeteelt en bewaring van akkerbouwprodukten
(H. Preuter) wordt voortgezet in 17.1.04.

01.8.17

Bedrijfseconomische consequenties van beperkingen (uit milieu-overwegingen) 03.3.05
van hetgebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen (S.Cuperus, H. Preuter)
wordt voortgezet in01.8.19.
Lopende en nieuwe projecten:
100. Het verrichten van onderzoek envan daaruit het opstellen van een samenvattende studie over detoekomstige bedrijfsontwikkeling van het Veenkoloniale
gebied

02.8.02

S.Cuperus
Deze studie wordt gezamenlijk door het PAGV, het LEI en de Rijksuniversiteit te Groningen
uitgevoerd.
De resultaten van de reeds uitgevoerde modelstudies zullen worden geanalyseerd. Voorts
zullen nog programmeringen worden uitgevoerd waarin de braakregeling is opgenomen. In
de loop van 1989zullen de resultaten worden gepubliceerd waarna dit project wordt afgesloten.
101. Onderzoek naar deontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
nieuw 02.8.04
S. Cuperus,S.R.M. Janssens,A.T.Krikke
De inkomensmogelijkheden voor akkerbouwbedrijven zijn afgenomen; de bedrijfsresultaten
staan onder druk. Nieuwe beperkingen en wettelijke randvoorwaarden, maar met name het
zoeken naar nieuwe potentiële mogelijkheden zijn de achtergrond van deze studie waarin de
consequenties voor de individuele akkerbouwbedrijven aangegeven (kunnen)worden.
In eerste instantie zullen samen met het LEI regio-specifieke modellen worden ontwikkeld.
Hiermee kunnen dan de ontwikkelingsmogelijkheden op bedrijfsniveau aangegeven worden.
Bovendien kan met behulp van deze modellen sneller ingespeeld worden op actuele vragen
vanuit het bedrijfsleven en hetbeleid.
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102. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven

02.8.03

Vacature
Aan de hand van de resultaten van het LEI-onderzoek naar de bedrijfsstructuur van de vollegrondsgroenteteeltbedrijven en in overleg met de diverse gebieden is een voorstudie uitgevoerd met betrekking tot de te onderscheiden bedrijfstypen die in het onderzoek zullen worden betrokken. In eerste instantie zullen voor enkele bedrijfstypen rond Breda
programmeringen worden uitgevoerd.
103. Onderzoek naar de relatie tussen prijs en kwaliteit van een aantal vollegrondsgroenten

04.8.02

C.F.G. Kramer
Deveilingen beschikken over een grote hoeveelheid gegevens ten aanzien van prijsvorming
in relatie tot sortering en kwaliteit. Deze informatie kan van belang zijn in het kader van onderzoek naar bepaalde teeltsystemen en bij de keuze van bepaalde teeltsystemen op bedrijfsniveau.
In het kader van dit project zal eerst moeten worden nagegaan op welke wijze slagvaardig
over de gewenste gegevens kan worden beschikt en hoe deze bewerkt kunnen worden tot
bruikbare informatie.
104. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen
indeteelt enbewaring vanvollegrondsgroenten
01.8.18
C.F.G. Kramer
Bedrijfseconomische calculaties zullen worden uitgevoerd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
- Teeltsystemen van augurken naar aanleiding van het afsluiten van proeven op de proeftuin
te Horst.
- Oogst en afzetmethoden van prei samenhangend met de ontwikkelingen bij de mechanisatie vande oogst.
- Keuze van uitgangsmateriaal onder andere naar aanleiding van teelttechnische onderzoeksresultaten met kluitplanten.
- Ook zal aandacht besteed worden aan de economische aspecten van bewaring van kroten, bloemkool,Chinese kool, prei enpeen.
- Nieuwe gewassen, respectievelijk nieuwe teeltsystemen met namevan asperges.
105. Optimale plantaantal bijfabrieksaardappelen

55.4.54 VM

K.H.Wijnholds
Proeven in de zeventiger jaren (2, 4, 6 planten/m2) tonen dat 40.000 planten/ha veelal de
hoogste opbrengst gaf. Echter het verschil in opbrengst tussen 2 en 4 planten/m2 was in
veel proeven zeer gering. Gezien het grote traject tussen 2 en 4 planten/m2 en de mogelijke
kostenbesparing op pootgoed is een nadere precisering van het optimale plantgetal ge-
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wenst. Ditjaar worden de resultatenverslagen.
106. Testen van een geventileerde kuil (IBVL) voor het lang bewaren van kroten

57.6.03

M.H.Zwart-Roodzant,J.A. Schoneveld
Het lang bewaren van kroten geschiedt momenteel in de Noordhollandse kuil (goedkoop,
maar arbeidsintensief) of in de mechanische koeling (kapitaalsintensief). Uit Engels onderzoek blijkt dat het mogelijk is de bewaarkosten te verlagen met behulp van een geventileerde kuil. Nagegaan zal worden of de IBVL-kuilzodanig geventileerd kanworden dat de kroten
lang (tot mei-juni) goed blijven. Ditseizoen (1988/89) ligtdeze proef voor het laatst.
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.VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten:
* Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van crucifère groenbemesters inhet
bouwplan (0.Hoekstra i.s.m. 1RS).
* Testenvan eentoetsmethodevoor indicatie AM-situatie (CD. van Loon i.s.m.
regio's).
* Onderzoek naar eigenschappen engedrag van akkeronkruiden
(W.G.M,vanden Brand).

33.4.06
54.3.22
36.4.04

* Onderzoek naar devormen van schade inde bietenteelt doorAphanomyces
cochlioides en de bestrijding ervan (A.L.Smit,J.G. Lamers, R. Meier
i.s.m. 1RS).
* Effect van bouwplan envruchtwisseling opschade door Rhizomanie
(Y.Hofmeester), voortzetting in 34.3.11.

56.3.16
28.4.11

* Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten
opde opbrengst en kwaliteit bij suikerbieten opzandgrond (RM.T.M. Geelen). 28.4.51 VP
* Snijmaïs incontinuteelt bijverschillende behandelingen vande bodem
(H.M.G.vander Werf, J.AIblas); voortzetting inproject 21.4.02.

96.3.16

* Aardappelopslagbestrijding en knolvermeerdering in het volggewas
(A.H.J. Rops).
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Lopende en nieuwe projecten:
107. Onderzoek naar onderlinge relaties vangewassen

28.4.01

O. Hoekstra,J.G.Lamers
In 1989 zal de eindverslaglegging afgerond worden en zal vervolgens het project beëindigd
worden.
108. Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond

28.4.53 AGM

K.H.Wijnholds
De invloed wordt nagegaan van verschillende systemen van vruchtopvolging op de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en de opbrengst van de ge-
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wassen. Het aandeel fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In de proef
zijn 8 rotaties in tweevoud opgenomen met wel en geen organische bemesting. De organische mest bestaat uit grasgroenbemesting onder graan, stro en bietenblad en in graanloze
rotaties uit zuiveringsslib naar 2000 kg ds/ha jaar. Via een begeleidingsgroep werken landelijke instellingen indit onderzoek samen.
109. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing

28.4.50 WS/FH

H.P.Versluis, H.W.G.Floot
Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn
in 1976op Westmaas en Feddemaheerdvruchtwisselingsproeven aangelegd omde effecten
hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op de langere termijn, na te gaan. In deze proeven zijn
deels met grondontsmetting 2, 3 en 4-jarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse
aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten,onkruiden, stikstofreactie werden bestudeerd (i.s.m. PAGV, IB, PD). Nu na 12jaar de rotaties
minimaal 3 cycli hebben doorlopen worden de proeven afgesloten. Ditjaar zullen de vele resultaten worden bewerkt en in eindrapporten worden samengevat. De proef op Westmaas
zal in aangepaste vorm worden voortgezet om het voorvruchteffect van peulvruchten voor
aardappelen nader vast teleggen.
110. Effecten van intensieve bouwplannen op lichte zavelgronden inde Noordoostpolder

28.4.56 WG

A.H.J. Rops,T. Enserink, J.G. Lamers, L.M.Lumkes,S.R.M. Janssens
In het westen van de Noordoostpolder bestaat de indruk dat door de zeer intensieve bouwplannen de gewassen vaker (9edeeltelijk) mislukken. Dit zou veroorzaakt kunnen worden
door de achteruitgang van de bodemstructuur, door het optreden van ziekte-aantastingen
en/of door onbekende andere oorzaken. Met het doel om hierin enig inzicht te krijgen, is in
1986 een onderzoek gestart waarbij drie bouwplannen met elkaar worden vergeleken,teweten zeer intensief, intensief en minder intensief. In dit onderzoek werken Stiboka, LBO en
PAGV samen. Genoemde instituten zullen de verschillende facetten betreffende de teelt,
grondbehandeling en de water- en luchthuishouding van de grond nauwlettend volgen.
Nadat in 1986 de uitgangssituatie van alle bouwplannen is vastgelegd, zal in 1989 het verloop intensief worden gevolgd, zoals dat in het opgestelde draaiboek is weergegeven. De
bedrijfseconomische resultaten zullen op basis van enkele proefjaren worden berekend.
111. Inpassing vanvlinderbloemigen ineen rotatie met aardappelen

28.3.13

J.G.Lamers
Uit onderzoek uitgevoerd op De Schreef en in het zuidwesten komt naar voren,dat de aardappelopbrengst verlaagd kan worden door vlinderbloemigen als voorvrucht. De aardappelen
sterven eerder af als gevolg van Verticillium dahliae-aantasting. Het isook mogelijk dat aardappelen alsvoorvrucht een opbrengstverlaging geven aan vlinderbloemigen. Indiverse proeven worden de onderlinge relaties onderzocht. Als afsluiting van de vruchtwisselings-proef te
Westmaas zal onder andere eenvlinderbloemige (veldbonen) geteeldworden en hiervan zal
de opbrengst en ziekte-aantasting worden bepaald in 3 bouwplannen met aardappelen. Zo
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kan ook de invloed van vlinderbloemigen, geteeld in continuteelt of ui in een ruime rotatie,
worden nagegaan op de ziekte-aantasting en op de opbrengst van aardappelen (gedeeltelijke afsluiting PAGV 450). Naast het onderzoek in vruchtwisselingsproeven wordt onderzoek
gedaan naar de voorvruchtwaarde van vlinderbloemigen of andere gewassen geteeld op
eenzelfde perceel bij boeren in het zuidwesten (project 28.4.57) of in het noordoostelijk
zand- endalgebied (Wijnholds).
112. Voorvruchteffect vlinderbloemigen voor aardappelen

28.4.57 RH

J.G.N. Wander, J.G.Lamers
Uit het vruchtwisselingsonderzoek op De Schreef is gebleken dat aardappelen negatief reageren op vlinderbloemigen als voorvrucht. Omdat in de praktijk na erwten vaak aardappelen
geteeld worden is het belangrijk dit resultaat nader tetoetsen.
- Voorzetting onderzoek op Rusthoeve waarbij in 5 situaties aardappelen na erwt en na tarweworden vergeleken.
113. Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige
teelten

28.4.09

Th.Huiskamp,J.G.Lamers
Sinds 1979worden de gewassen snijmaïs, uien, vlas, bruine bonen,veldbonen en erwten in
een proef op het PAGV-proefbedrijf in continuteelt verbouwd. Ter vergelijking zijn dezelfde
gewassen ook in een zesjarige rotatie opgenomen (vanaf 1984). In twee jaar tijd zal het
proefveld worden afgebouwd. Inde continuteelt zullen devlinderbloemigen onderling worden
uitgewisseld; met andere woorden: op het continuteeltblok erwt bijvoorbeeld zal een stuk ingezaaid worden metveldboon en met bruine boon,etc.
Op het middel maïsblok zal voorts het effect van nematiciden en enkele rassen bekeken
worden op respectievelijk optredende aaltjesschade (door Paratylenchus neglectus) en wortelverbruining.
114. Zelfverdraagzaamheid vanwintertarwerassen

nieuw EH

H.W.G.Floot
Bij continuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt toegepast, zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met betrekking tot de
zelfverdraagzaamheid. Dit zal op Ebelsheerd in een proef worden onderzocht waarbij naast
continuteelt van enkele rassen ook afwisseling van rasof gewaswordt opgenomen.
115. Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven
metvollegrondsgroenteteelt

28.4.06

Th.Huiskamp
Het onderzoek naar de voorvruchtwaarde van enkele akkerbouwgewassen voor een zevental vollegrondsgroenten, en ook vice versa, is in de oorspronkelijke opzet afgerond. Dit jaar
zal de verslagggeving van dit onderzoek zijn beslag krijgen. Een deel van de veldproef zal
ditjaar gebruikt worden om de voorvruchtwaarde van de zeven groenten voor zaaiui te toet-
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sen. Dezewaarneming isook in 1988al verricht.
116. Verbetering van de bodemgezondheid ende bodemvruchtbaarheid doortoepassing van braak

28.4.14

J.G. Lamers, K.H. Wijnholds,H.P. Versluis
Insamenwerking met ROC's Valthermond en Westmaas wordt een proef aangelegd metenkele groenbemesters geteeld in het kader van een braakregeling, en enkele standaardgewassen om nate gaan wat hiervan de invloed is opde bodemgezondheid voor aardappelen.
In het veenkoloniale bouwplan vormen wortelknobbelaaltjes een belangrijke bedreiging. De
groenbemesters dienen deze dan ook niet of weinig te vermeerderen. In een potproef zal
door het HLB in samenwerking met de PDworden nagegaan of er verschil is in waardplantgeschiktheid van de diverse rassen en soorten groenbemesters. Minder geschikte waardplanten zullen dan in een veldproef worden uitgeprobeerd en in het toetsgewas aardappelen
worden vergeleken. De resultaten uit andere projecten (lokken van aardappelcysteaaltjes en
biologische bestrijding van bietecysteaaltjes, 1RS)worden in dit project in het kader van de
braakregeling geëvalueerd.
117. Beheersing van bodempathogenen opbedrijfsniveau

28.4.10

Y. Hofmeester
De in 1988opgestelde inventarisatie vanverspreidingsrisico's van bodempathogenen zalgetoetst worden op de bruikbaarheid ervan in de praktijk. Daartoe wordt het proefbedrijf de
OBS als voorbeeld genomen. Er zal bekeken worden of de risico's door te rekenen zijn aan
de handvanverspreidingsmodellen.
118. Debeheersing van hetaardappelcysteaaltje inhet bouwplan

33.3.10

L.P.G. Molendijk
Indit project wordt middels veld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse aspecten van het
aardappelcysteaaltje (aca) gewerkt. Elementen zijn:
- bestrijding van besmettingshaarden door de teelt van aardappel als "lokgewas" en andere
vangplanten;
- mogelijkheden van vroege detectie onder andere met behulp van Remote sensing en bemonsteringsmachines;
- effect van aca-resistente aardappelrassen opde populatie-ontwikkeling.
119. Rhizoctonia-bestrijding indefabrieksaardappelteelt

54.3.24

J.K. Ridder, K.H.Wijnholds
Uit het factoranalyse-onderzoek is gebleken dat Rhizoctonia een belangrijke opbrengstbeperkende factor vormt inde fabrieksaardappelteelt. Grondbehandeling met Moncereen isvrij
kostbaar. Nagegaan wordt in hoeverre rijenbehandeling met een lage dosering Moncereen,
al dan niet in combinatie met een knolbehandeling een rendabele beperking van de schade
geeft. Hiertoe wordt op de Kooyenburg een proef met twee rassen aangelegd. Daarnaast
wordt door de regio nagegaan in hoeverre een intensieve bestrijding inde pootgoedteelt een
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besparing kan geven opde bestrijdingskosten inde fabrieksaardappelteelt.
120. Rhizoctonia-bestrijding inconsumptie-aardappelen door middel van knolbehandeling
nieuw BEM
K.Hindriks
Bepalen van de bruikbaarheid voor de praktijk van de norm die gehanteerd wordt om te bepalen of knolbehandeling bijconsumptie-aardappelen rendabel is. Deze norm is niet duidelijk
bepaald door onderzoek, maar afgeleid uit diverse andere proeven. Degehanteerde norm is
25%vande knollen licht bezet met Sclerotien (index 8,3).
121. Bestudering van factoren die de symptoomexpressie en ontwikkeling van Rhizomanie in hetveld beïnvloeden

34.3.11

Y. Hofmeester
Na afsluiting van project 28.4.11 is het Rhizomanie-onderzoek voortgezet onder project
34.3.11.
Het onderzoek naar een goede detectiemethode voor Rhizomanie via grondmonsters wordt
voortgezet op de locaties OBS te Nagele en de PD-tuin te Emmeloord Tevens wordt hetonderzoek naar de ontwikkeling van Rhizomanie in afhankelijkheid van de besmettingsgraad
van degrond en het aldan niet beregenen voortgezet (proef in 1988gestart).
Daarbij zal de relatie ziekte aanwezigheid - schade ook betrokken worden. Het onderzoek
naar de relatie ziekte aanwezigheid -symptoomexpressie zal eind 1989afgesloten worden.
122. Bestrijding van wortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotyle gewassen

33.3.07

L.P.G. Molendijk, Th.Hulskamp
De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop van
Meloïdogyne hapla (Noordelijk wortelknobbelaaltje) gedurende de gewasloze periode, het
ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en de
relatie besmettingsniveau en uiteindelijke schade.
Op vijf besmette percelen wordt het populatieverloop van het Noordelijk wortelknobbelaaltje
gedurende de winter gevolgd. De nu beschikbare biotoetsen worden met elkaar vergeleken
ende biotoetsresultaten worden gerelateerd aan de in hetgewas vastgestelde schade.
123. Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs

96.4.22

J.J. Schröder,J.G. Lamers, H.Everts (PR),T. BaanHofman(CABO)
Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke aanwijzingen
dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden en bodemverdichting,
aanzienlijke opbrengstderving kan geven. Hierbij speelt het optreden van wortelverbruining
(schimmelaantasting) een rol,zoals een bemonstering op vele percelen in 1986 heeft bevestigd. Rond deze problematiek is een werkgroep (PAGV, PR, CABO, IPO, LU, RIVRO) geformeerd. Ineen proef op Cranendonck wordt nagegaan of deze opbrengstderving door wisselbouw (maïs/gras) kanworden voorkomen.
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124. Onderzoek naar heteffect vancultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen inde intensieve vollegrondsgroenteteelt

28.4.12

Th.Huiskamp,H.C.H.Pijnenburg,G.J.M. Schroën
De gehanteerde nauwe rotaties leiden op het vollegrondsgroenteteeltbedrijf in toenemende
matetot ziekten en plagen.Om inzicht te krijgen inde rolvan bodemgebonden schimmels in
de bloemkoolteelt, wordt sinds 1988 op vier locaties in De Streek de ziektedruk gevolgd. Dit
mede in afhankelijkheid van het al dan niet verwijderen van (alle) oogstresten na elke koolteelt, datwil zeggen het summum van bedrijfshygiëne.
In de slateelt is het smet-complex een belangrijke oorzaak van problemen. Op ROC Breda
wordt ineen continuteelt sla het effect van oogstrestenverwijdering en preventieve bespuitingentegensmet nagegaan.
125. Effecten vanteeltfrequentie bij peen

28.4.08

Th.Huiskamp
De veldproef, waarin vanaf 1981 de gevolgen van frequente peenteelt voor opbrengst en
kwaliteit zijn bestudeerd, is in 1988 afgesloten. Ditjaar zal het project worden afgerond met
het schrijven van eeneindverslag.
126. Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge
nieuw 32.4.07
Th.Huiskamp,J.T.K. Poll
De problematiek van herinplant van aspergepercelen heeft vorig jaar hernieuwde aandacht
gekregen. Dit heeft onder andere geleid tot aanstelling van een extern gefinancierde onderzoeker, speciaal belast met de herinplantproblematiek op de LU. Deelname aan de werkgroep/begeleidingsgroep rond deze onderzoeker is een deel van de activiteiten binnen dit
project. Een ander deel concentreert zich dit jaar met name op een uitgebreide potproef. In
deze potproef heeft verbetering van de proeftechniek om herinplantproblemen nate bootsen
in potten de aandacht.
127. Bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen
34.4.50 WG
A.H.J. Ropsinsamenwerking met IPOenPD
Op De Waag hebben de sclerotinia-bestrijdingsproeven in de afgelopen jaren aangetoond
dat deze ziekte-aantasting in aardappelen sterk beperkt kan worden. Na ervaringen invoorgaande jaren zal in 1989 het onderzoek gericht op het optimale spuittijdstip en de spuittechniek om de fungiciden goed inhetgewasteverdelen wordenvoortgezet. Naast inaardappelenzaldit onderzoek ook uitgevoerd worden inwitlof.
Het onderzoek over de invloed van kalkstikstof op de bestrijding van de apotheciën wordt afgesloten.
128. Schadedrempel voor GBCA bijerwten

87.3.51 VP

P.M.T.M. Geelen,J.G.Lamers
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Niet duidelijk is bij welke populatiedichtheid van het gele bietecysteaaltje schade in de erwtenteelt optreedt. Voor dit doel is het vroegere proefveld "bestrijding GBCA in suikerbieten"
(VP 398), waarin verschillende populatiedichtheden aanwezig zijn in 1986, in aangepaste
vorm voortgezet voor erwtenteelt. Dit gebeurt in samenwerking met de PD. Het proefplan
voor 1988 moest door een te lage besmetting worden uitgesteld. Inmiddels is de besmetting
zodanig dat in 1989de proef met zowel erwten alsveldbonen kanworden uitgevoerd.
129. Effect van beworteling op het instand houden van destructuur van de ondergrond

21.4.02

J.Alblas, H.M.G. vanderWerf
De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu
gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt de vraag zich op de bijdrage die gewassen kunnen leveren bij
het instandhouden van losgemaakte grond. Op een losgemaakte enkeerdgrond te
Westerhoven wordt een vijftal (voeder)gewassen geteeld. In het voorjaar van 1990 zal een
drietal bodemdichtheden worden aangebracht, waarna maïs als toetsgewas wordt verbouwd. Ditjaar zal een modelproef metgras worden uitgevoerd.
(Samenwerking met Vakgroep Grondbewerking van de LU.)
130. Methoden van grondontsmetting incombinatie mettoepassing van granulaten
ter bestrijding van aardappelmoeheid opzavelgrond
16.3.50 FH
H.W.G.Floot
De bestrijding van aardappelmoeheid op zavelgronden geeft nogal eens teleurstellingen.
Vooral op zwaar besmette percelen is het de vraag of het injecteren met fumigantia alleen
voldoende is, mede omdat de bestrijding in de toplaag te wensen overlaat. Nagegaan wordt
in hoeverre door een aangepaste grondbewerking (onder andere tweefasenploeg) het bestrijdingseffect kanworden versterkt.
131. Verbetering grondontsmettingsresultatendoor middel van een aanvullende
toplaagbehandeling met metam-natrium

16.1.53 KL

A.H.J. Rops (insamenwerking met IPOenPAGV)
De besmetting met aardappelmoeheid op de zware grond in de IJsselmeerpolders breidt
zich sterk uit. Dit ondanks maatregelen als grondontsmetting en opslagbestrijding. Degrondontsmettingsresultaten op deze zware grond zijn onvoldoende. Nadat ook gebleken is dat
een aanvullende ontsmetting met granulaten niet het gewenste resultaat opleverde, is een
oriënterend onderzoek uitgevoerd met een toplaagbehandeling tijdens het wintervoorploegen met een halve dosering metam-natrium (IPO). Aangezien hiermee goede resultaten zijn
verkregen, is een onderzoek opgezet om een aantal praktische toepassingssystemen te
toetsen. Najaar 1988 zijn enkele besmette percelen op deze wijze behandeld waarvan dit
jaar de aaltjesdoding zal worden vastgesteld. Afhankelijk van deze resultaten wordt nagegaan of herhaling van de proeven nodig is.
132. Grondontsmetting tegen bietecysteaaltjes opzware zavel
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16.3.52WS

H.P. Versluis, J.Alblas (insamenwerking met 1RS)
De effectiviteit van grondontsmetting met fumigantia op zware zavel laat nog wel eens te
wensen over. Eén van de oorzaken zou kunnen liggen in het onvoldoende diep doordringen
van het nematicide. Op een zwaar met bietecysteaaltjes besmet perceel wordt in een proef
met onder andere diepe grondontsmetting (28 cm) nagegaan of bietecysteaaltjes uit diepere
lagen (>18 cm) een relevante invloed op de opbrengst hebben. Als dit het geval is, zal een
aangepaste ontsmettingstechniek moetenworden nagestreefd.
133. Ontwikkeling van eengeautomatiseerd begeleidingssysteem in het kader van
de bodemgezondheid
nieuw 03.4.10
H. Drenth,A.T.Krikke,J.G. Lamers, LPG. Molendijk, CD. vanLoon,P.W.J.Raven
Begonnen zal worden met een inventarisatiefase, waarin het begrip bodemgezondheid verder zal worden geconcretiseerd en waarin een overzicht zal worden gegeven van de stand
van zaken met betrekking tot de huidige kennis van de verschillende bodempathogenen. Op
basis van deze inventarisatie zullen in principe voor meerdere pathogenen modules worden
ontwikkeld als onderdeel van een begeleidingssysteem bodemgezondheid. Voor de eerste
module aardappelmoeheid - zal dit jaar nog een prototype worden ontwikkeld, alvorens dit
onderdeel volgens de Information Engineering methodiek uit te werken. Dit sluit tevens aan
op de in ontwikkeling zijnde teeltbegeleidingssystemen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het LEI,IPOen CABO.
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IV.BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten:
* Verhoging vande oogstzekerheid van rijpte oogsten erwten
(P.O.Oyarzun).

87.3.08

* Teeltoptimalisatie bijteunisbloem (J.G.N.Wander e.a.).

52.8.01

* Dekvruchtenonderzoek bij karwij (S.Vreeke, H.W.G. Floot).

52.4.02

* Mogelijkheden van pootaardappelteelt opzware klei (H.W.G. Floot).

FH

* Invloedvan groeiplaats en plantverdeling opdegewasopbouw en
opbrengstvorming bij rijpte oogsten erwten (R.D.Timmer);voortgezet in
project 87.8.11.

87.8.10

Lopende en nieuwe projecten:

Akkerbouw
134. Teeltonderzoek bij rogge entriticale

45.4.01

A. Darwinkel, P.M.T.M. Geelen,K.H.Wijnholds
Op de lichte gronden lijken de teeltmogelijkheden voor rogge en mogelijk triticale te worden
onderschat. Met name voor rogge zijn er goede afzetmogelijkheden in de maalindustrie. Het
onderzoek richt zich vooral op verbetering van de opbrengst, oogstzekerheid en kwaliteit.
Daartoe worden op de proefboerderijen Kooyenburg en Vredepeel proeven over de optimale
N-voeding voortgezet waarbij ook enkele intensieve teeltsystemen (groeiregulatie, ziektebestrijding) zijn opgenomen. Dekwaliteitsanalyses geschieden door de maalindustrie.
Op basis van de knelpuntenanalyses van het NGC en de resultaten van dit project wordt nader geëvalueerd op welke wijze de roggeteelt op de lichte gronden een nieuw impuls kan
wordengegeven.
135. Perspectieven voor agrorefinery

nieuw 41.8.13

A. Darwinkel,A.T.Krikke,H.W.G.Floot
In Groningen wordt vanuit de Dollard-Tarwe groep in samenwerking met de Zweedse firma
Biocomb gewerkt aan een agrorefinerypilot voor tarwe. In dit kader wordt door de NEHEM
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin ook het PAGV bijdragen levert namelijk:
42

- Toetsing Biospectron bemestingsadviezen op basis van gewasanalyses.
- Economische aspecten van het Biocombconceptvoor het Groninger Akkerbouwbedrijf
136. Graszaadteelt op lichte gronden

nieuw 46.4.09

G.E.L. Borm,S. Vreeke,vacature
Tot nutoe werd opde lichte gronden overwegend Engels raaigras geteeld. Door de behoefte
aan bouwplanverbreding in deze gebieden bestaat er grote belangstelling om de graszaadteelt ook hier tot andere soorten uit tebreiden.
- Het teeltonderzoek bij voor deze gebieden nieuwe soorten als veldbeemd en roodzwenk is
uitsluitend op kleigrond uitgevoerd. Wellicht is op deze gronden een wat aangepaste teelttechniek onder andere met betrekking tot de herfstbehandeling, bemesting en onkruidbestrijding nodig. Daartoe wordt in2proeven in Drenthe bij deze grassoorten de optimale behandeling en bemesting inde herfst onderzocht.
- Deteelt van enkele "kleine" soorten (timothee, beemdlangbloem, kropaar, rietzwenk) biedt
hier wellicht ook mogelijkheden. Bij deze grassen is de optimale stikstofbemesting nooit
onderzocht. Ditzal ineen proef op Kooyenburg worden nagegaan.
- Om de chemische onkruidbestrijding te beperken kan ook bij graszaad,althans bij een wat
grotere rijenafstand, worden gedacht aan schoffelen. De effecten van een ruimere rijenafstand in relatie tot mechanische en chemische onkruidbestrijding zullen in een proef op
't Kompas worden onderzocht.
137. Optimalisering vandeteelt van hennep als grondstof voor de papierindustrie

nieuw 51.7.03

Vacature,G.E.L. Borm,J.G. Lamers, L.M.Lumkes,K.H. Wijnholds (gezamenlijk project met
LUW-Landbouwplantenteelt,SIOenCABO)
Afgelopen jaar is een integraal onderzoeksprogramma "Hennep als akkerbouwgewas en als
grondstof voor de papierindustrie" opgesteld waarin alle betrokken instituten, LUW en PAGV
participeren. Hierin krijgt met name de verwerkingstechnologie aandacht omdat dit vooral
bepalend is voor het perspectief van hennep. In dit kader zal het PAGV samen met LUWLandbouwplantenteelt en CABO onderzoek doen over:
- optimale inpassing hennep inveenkoloniale bouwplan;
- verbetering opbrengstvermogen en oogstzekerheid (i.s.m. CABO);
- optimaliseren van de kwaliteit door verhoging bastvezelgehalte en beperking ligninegehalte (i.s.m.CABO);
- verdere ontwikkeling oogst- en bewaartechniek onder andere gericht op behoud van de
kwaliteit en kwantiteit van devezelfractie (i.s.m.LUW-Landbouwtechnieken IBVL).
Dit onderzoek zal voornamelijk op 't Kompas worden uitgevoerd. In hoeverre het geplande
onderzoek in 1989 reeds gestalte krijgt is afhankelijk van de snelheid waarmee de financiering van genoemd integraal programma rond komt.
138. Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit bij karwij

52.4.03

S. Vreeke, A. Ester, H.W.G.Floot,J.G.N. Wander
Het oliegehalte van karwij dat voor 1970 varieerde van 4,5 tot 6% is de laatste jaren aanzienlijk lager (circa 3%). Omdat de rassenkeuze niet gewijzigd is, kan dit samenhangen met
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de veranderde oogstmethodiek (van zelfbinderen naar zwaddorsen en kunstmatig drogen)
en teelttechniek (bemesting, ziekten, plagen). Anderzijds vormen ziekten (vroege verbruining) en plagen (wollige karwijluis) regelmatig voor opbrengstschade. Het onderzoek in dit
kader isgericht op:
- monsteronderzoek in proeven en praktijkpercelen om inzicht te krijgen in oorzaken van afname oliegehalte in praktijk (Vreeke i.s.m. IBVL);
- bestedingsmogelijkheden wollige karwijluis (Pemphigus passeki). Proef op Rusthoeve en
Ebelsheerd met middelen (Ester);
- bestedingsmogelijkheden vroege verbruining (Centrospora acerina) door vergelijking fungiciden/toepassingstijden op Ebelsheerd (Floot);
- optimale stikstofbemesting (Floot).
Gezien de kiemremmende en ziektebestrijdende eigenschappen van karwij-oliewordt in een
proef intarwe dewerking hiervan tegen schot en Fusarium nagegaan (Darwinkel).
Met de Rijksuniversiteit Groningen is overleg gaande over een mogelijke versterking van het
onderzoek aan vroege verbruining wat eengroot teeltknelpunt vormt.
139. Oriëntatie "nieuwe"gewassen

52.0.04

G.E.L. Borm
In het kader van de noodzakelijke bouwplanverbreding wordt door een aantal instellingen
(SVP, CGN, IBVL, LEI, LUW en PAGV) onderzoek verricht aan een aantal nieuwe gewassen.
- Als vervolg op de veldproeven in cichorei wordt samen met het CABO getracht eengroeimodel voor dit gewas op te stellen waarmee het inzicht in het produktiepotentieel van dit
gewas kanworden verdiept.
- Inde in 1988 uitgevoerde rassenproef inzonnebloem bleek opnieuw de grote vatbaarheid
van dit gewas voor Botrytis en Sclerotinia tijdens de zaadvulling en afrijping. Ditjaar wordt
nagegaan in hoeverre door fungicidetoepassing al of niet gecombineerd met kalkstikstof
deziekteaantasting kanworden beheerst.
- Bij vezelvlas wordt door toepassing van groeiregulatoren een hogere zaadopbrengst bereikt. Nagegaan wordt of dit ook bij olievlas het geval is hetgeen hetteeltperspectief vandit
gewas dichterbij zoubrengen.
- Evenals in 1988wordt inoverleg met de betrokken instituten van enkele nieuwe gewassen
(akkermoerasbloem, bekergoudsbloem e.d.) zaad vermeerderd voor analyses en zaaizaad
voor eventuele proeven en "praktijkvelden".
- In het kader van een EG-project (instituten i.s.m. industrie) over de industriële perspectieven van enkele specifieke plantaardige oliën wordt door het PAGV nagegaan hoe de onkruidbestrijding in een viertal nieuwe oliehoudende gewassen kan worden rondgezet (zie
projectnr. 36.3.10,volgnr. 145).
140. Verbetering van de opkomstzekerheid ende begingroei bijde kruidenteelt
52.4.05
H.J vanderMheen
- Bij een aantal kruidengewassen verloopt de kieming traag en laat de uiteindelijke opkomst
lang op zich wachten. Vaak is ook de ontwikkeling gedurende de eerste periode na opkomst onvoldoende. Dit alles vergroot de risico's van verdroging, een slechte stand en veronkruiding. Bij een drietal gewassen (Lobelia, Melissa en Digitalis) zullen methoden ter
versnelling van de kieming, opkomst en begingroei (o.a. voorweken, foliebedekking, toe-
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passing anti-slempmiddel, zaai onder dekvrucht) op hun effectiviteit en uiteindelijke invloed
op de produktie worden beoordeeld. Dit in vergelijking met een geplant bestand. De verhouding tussen kosten en (meer)opbrengsten moet inzicht verschaffen inde perspectieven
van deverschillende objecten inde praktijk (proeven PAGV-bedrijf).
141. Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen

52.0.07

H.J. vanderMheen
Binnen de gewasgroep kruiden vinden we een relatief groot aantal gewassen waarvan de
betekenis en daarmee de omvang van de teelt sterk fluctueert. Bepaald door de marktsituatie is de wisseling binnen deze groep kruiden groot. Dit maakt het gewenst om van een aantal potentiële gewassen informatie te verzamelen over de meest essentiële teeltaspecten en
de teelt- en verwerkingsperspectieven. Indit kader worden in 1989vier gewassen gewassen
bestudeerd op het PAGV-proefbedrijf. Speciale aandacht krijgt Dille, waarbij in samenwerking met IBVLdeteelt ende oliewinning wordt bestudeerd.
142. Teelt- en oogstoptimalisatie bijwortelkruiden

nieuw 52.6.08

H.J. vanderMheen, L.M.Lumkes
De kruidenwortelgewassen Angelica, Maggi en Valeriaan nemen binnen de gewasgroep
kruiden een aparte plaats in.Vandaar de start van dit nieuw project waarin detotale teelt van
deze gewassen zalworden doorgelicht. Belangrijke punten daarbij vormen de beperking van
deteeltaanvangskosten enverbetering vande machinale oogstmethode.
In dit project wordt samengewerkt met het IMAG en het kruidenbedrijfsleven. In 1989 ligt er
een omvangrijke proef op de Oostwaardhoeve in Slootdorp, waarin bij de gewassen Maggi
en Angelica verschillende teeltmethoden worden vergeleken, met name voor wat betreft de
mogelijkheden van machinale oogst. Verder is er een teeltsysteemvergelijking in Valeriaan
(opde kruidentuin in Elburg) en Maggi (opeen praktijkperceel bij Ommen).
143. Teeltonderzoek bij aardperen

63.4.01

C.B.Bus,H.K.Morrenhof
Het onderzoek in het kader van dit EG-project wordt in 1989 afgesloten. De resultaten van
de teeltproeven in 1986-1988, die deels in samenwerking met Suikerunie, SVP en CABO
zijn uitgevoerd,worden bewerkt en ineen eindpublikatie samengevat.
144. Optimalisatie van onkruidbestrijding inkleine akkerbouwgewassen

36.3.09

Vacature
De bestrijding van grasachtigen is een complex probleem bij de teelt van graszaad. De mogelijke verdwijning van TCA zal de bestrijding van graanopslag in veldbeemd, raaigras en
rietzwenk uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, maken. In 1989 zal in een veldbeemd en
Engels raaigras met een aantal herbiciden verder gezocht worden naar een mogelijk alternatief voor TCA. Tevens zal hierbij de inzet van de onkruidbestrijker beproefd worden. De bestrijding van raaigrasopslag in rietzwenk en veldbeemd zal eveneens in 1989 in een grote
veldproef op het PAGV geprobeerd worden onder de dekvrucht wintertarwe. Het onderzoek
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in roodzwenkgras (bestrijding grasachtigen), in blauwmaanzaad en in teunisbloem wordt in
1989afgesloten middels eindrapportage.
145. Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van herbiciden inkleine en nieuwe
akkerbouwgewassen en (bloem)zaadteelten

36.3.10

Vacature, H.J. vanderMheen
De teelt van veel kleine en nieuwe gewassen kampt vaak met onkruidproblemen, omdat
geen of veel te weinig herbicidetoepassingen zijn toegelaten. Veelal zijn herbiciden echter
noodzakelijk om een voldoende onkruidbestrijding op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.Voor de herbicideproducenten zijndeze kleine en nieuwe gewassen
vrijwel steeds commercieel niet aantrekkelijk om er zogenaamd "Screeningsonderzoek" inte
verrichten. Ook in 1989 zal dit onderzoek derhalve binnen dit project worden uitgevoerd voor
diverse bloemzaadgewassen, kruiden (screening bij 6 gewassen) en in het kader van het
EG-project ECLAIR voor 4gewassen voor produktie van "technische"oliën.
146. Vergelijkend onderzoek naar het opbrengstvermogen en de opbrengstvariabiliteit bijerwten enveldbonen

87.8.11

D.A. vanderSchans,R.D.Timmer(gezamenlijkproject methetCABO)
Bij het zoeken naar alternatieve gewassen om tot een verbreding van het bouwplan te komen zijn de droge peulvruchten de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen.
Bij de teelt van droge peulvruchten heeft men de keuze uit erwten en veldbonen, gewassen
welke beide een goede opbrengst kunnen geven maar waarvan de resultaten sterk
afhankelijk zijn van de groeiomstandigheden. Uit proefresultaten en praktijkervaringen blijkt
dat de opbrengst van erwten enveldbonen sterk varieert waarbij insommige gevallen deopbrengst van veldbonen en in andere gevallen de opbrengst van erwten hoger is. Daarbij zijn
opbrengstverschillen van 2 ton/ha en meer mogelijk. Uit CABO-onderzoek is gebleken dat
de vochtvoorziening tijdens verschillende groeifasen sterk bepalend is voor de opbrengst,
maar niet hetzelfde effect heeft bij beide gewassen. Ook andere groeifactoren zoals zaaitijdstip, plantdichtheid en ziekteaantasting zullen op beide gewassen niet eenzelfde uitwerking
hebben. In 1989zal het onderzoek op een beperkt aantal plaatsen opvergelijkbare wijze als
in 1988 worden voortgezet. Het opbrengstvermogen en de opbrengstvariabiliteit van erwten
enveldbonen zalworden nagegaan bijwel/geen beregening enwel/geen ziektebestrijding.
De proeven zullen worden uitgevoerd op de proefboerderij Ebelsheerd (zware klei),
Vredepeel (zand) en het PAGV-proefbedrijf (klei).
Dit door MCB-gelden gefinancierde project sluit aan bij het CABO-onderzoek aangaande de
ontwikkeling van eengroeimodel voor veldbonen enerwten.
147. Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen engras
nieuw 97.4.01
A. de Wit(Dorschkamp), H.M.G. van der Werf, J.J. Tick (project Dorschkamp i.s.m. PR en
PAGV)
De mogelijkheden voor de teelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijn in discussie. Door de lange groeiduur (15-25 jaar) geeft houtteelt geen verlichting van de bouwplanproblematiek hetgeen de mogelijkheden beperkt. Anderzijds is het rendement op dit moment
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nog niet concurrerend met graanteelt. Dit rendement is mogelijk duidelijk te verbeteren door
tijdens de beginjaren tussen de boomrijen gras of akkerbouwgewassen te telen. Over de
mogelijkheden hiervan zijn in ons klimaatsgebied weinig gegevens. Ineen proef op de proefboerderij Heino zullen de aspecten van zo'n mengteelt worden onderzocht bij 2plantverbanden (5 m en 11 m rijenafstand) en 3 tussengewassen (bieten en maïs, alleen bij 11 m, en
gras).
Het PAGV zal hierin de invloed van de bomen op de opbrengst en kwaliteit van bieten en
maïs nagaan en de knelpunten bij de praktische uitvoering van deze teelten analyseren.
148. Invloedvan plantgetal enoogstwijze opde opbrengst van Corn Cob Mix
98.0.01
J.J.Schröder
Mede door de gunstige resultaten in 1988 staat de teelt van maïs voor korrel- of CCM-oogst
weer in de belangstelling. Nu de afzetmogelijkheden voor snijmaïs zich stabiliseren kan dit
een alternatief bieden. Uit bodemgezondsheidsoogpunt is er behoefte aan monocotyle gewassen in het bouwplan zoals maïs dat bijdeze bestemming tevens veel organiche stof achter laat. Anderzijds dekt de varkenshouderij in Nederland de voederbehoefte grotendeels
met geimporteerde grondstoffen wat weer mestoverschotten veroorzaakt. Inprincipe zijn beide behoeften door deteelt van CCMtecombineren.
Nagegaan wordt daarom hoe deze teelt aantrekkelijker is te maken. Veel informatie over de
teelt van CCM berust op gegevens over de kolfopbrengst, die in snijmaïsproeven dikwijls
wordt bepaald. Hierbij worden de kolven, groot en klein, met de hand geoogst. Bij de teelt
van CCM worden kolven mechanisch geoogst, waarbij het denkbaar is dat bijvoorbeeld
kleine kolven slecht oogstbaar zijn. Onderzocht wordt op Kooyenburg en Vredepeel hoehandoogst en machinale oogst zich qua opbrengst tot elkaar verhouden in relatie tot het plantgetal. Hiermee kunnen resultaten uit genoemde snijmaïsproeven met meer nauwkeurigheid
naar deteelt van CCMvertaaldworden.
149. Teeltoptimalisatie bij luzerne

98.4.02

J.G.N. Wander, K.Hindriks,H.W.G.Floot
In de praktijk bestaat een toenemende belangstelling voor de luzerneteelt voor de drogerij,
enerzijds gezien de prijsvorming, anderzijds gezien de zorg voor de bodemvruchtbaarheid.
Vanuit literatuuronderzoek en het lopende IB-onderzoek op de Lovinkhoeve zijn er vraagtekens gezet bij het vermeende gunstige effect van luzerne in de rotatie in verband met de
Verticillium vatbaarheid. In 1988 is een evaluatie van vroegere onderzoeksresultaten uitgevoerd eneenteelthandleiding verschenen (J.J.Schröder).
Het onderzoek isgericht op:
- rassenvergelijking onder andere in relatie tot gevoeligheid voor berijding (EH);
- optimale kalibemesting (BEM,EH);
- risico topvergeling voor naburige veldbonenpercelen (RH).
150. Teeltperspectief van zomerkoolzaad

FH

H.W.G.Floot
Inde praktijk bestaat enige belangstelling voor zomerkoolzaad. Om informatie te krijgen over
teelt, opbrengst, oliegehalte en saldo in vergelijking met winterkoolzaad wordt op de proef-
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boerderij Feddemaheerdeen rassenproef aangelegd.
151. Gebruikswaarde-onderzoek hazelaars

KP

K.H.Wijnholds
In het kader van onderzoek naar de perspectieven van alternatieve gewassen voor deveenkoloniën is een rassenproef hazelaars met 6 rassen aangelegd. In 1989 zal de eerste oogst
plaatsvinden,waarbij ook oriënterend onderzoek naar oogstmethoden isvoorzien.
152. Perspectief vlasteelt op lössgrond

WR

P.M.T.M. Geelen
Oriëntatie/demonstratiemogelijkheden moderne vlasteelt opde proefboerderij Wijnandsrade.
153. Het lichter makenvan de zware kleibouwvoor

nieuw, 21.1.53 KL

A.H.J. Rops,J.G. Lamers,S.R.M. Janssens i.s.m.Stiboka
Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) kan middels een
bewerking moeilijk de vereiste verkruimeling worden verkregen die voor de teelt van bepaalde gewassen gewenst is.Verder is door de zwaarte van de grond het aantal te telen gewassen beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten, is in 1988 een proef op
De Kandelaar aangelegd waarbij door middel van mengploegen een bouwvoor zal worden
gerealiseerd met circa 20 en 35% afslibbare delen en een humusgehalte van circa 5%. Een
vooronderzoek van Stiboka heeft aangetoond dat het aanwezige profiel hiervoor geschikt is.
In 1989 worden op deze objecten enkele bouwplannen (1/4, 1/5, 1/6 aardappelen) aangelegdwaarbij wordt nagegaan in hoeverre op deze wijze mede door een ruimere gewaskeuze
(bloembollen,groenten) het bedrijfsresultaat kanworden verbeterd.
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Vollegrondsgroenten
154. Forceren van asperge

69.4.02

J.T.K. Poll,G.vanKruistum
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat met de nieuwe Limburgse hybriderassen de opbrengst verder kan worden verhoogd. Vooral cv. Geynlim biedt perspectief. Uit een voorlopige economische evaluatie komt echter naar voren dat de opbrengstprijs tenminste ƒ 10,- tot
ƒ 14,- moet bedragen,wil deze teelt praktisch haalbaar zijn.
Inde komende jaren zal het accent opverbetering van de pollenteelt worden gelegd,waarbij
ook een driejarige pol bij een plantgetal van 80.000/ha wordt geteeld. Tevens zal ook enig
onderzoek worden verricht aan het forceren van groene asperge inde kas met onder andere
de nieuwe Amerikaanse hybride Jersey Giant.
155. Perspectieven van deteelt van groene asperges

69.4.03

J.T.K. Poll,G.J.M. Schroën,A. Embrechts,K.H.Wijnholds
Indit onderzoekproject zal onderzocht worden of de teelt van groene asperges in Nederland
teelttechnische mogelijkheden biedt.
a. Invloed van bedekking op devroegheid,opbrengst en kwaliteit.
De proef wordt uitgevoerd op het PAGV te Lelystad met de hybriden Boonlim en Jersey
Giant. InZwaagdijk wordt Boonlim uitgeplant.
b. Invloed van de plantdichtheid op de opbrengst en kwaliteit.
Op de proeftuin te Zwaagdijk wordt de invloed van de plantdichtheid op onder andere de
opbrengst, het gemiddeld stengelgewicht en de kopsluiting bestudeerd bij de hybriden
Geynlim enJersey Giant. De plantdichtheden zijn 33.000,44.000, 53.000 en 67.000 planten per ha.
c. Het effect van aanaarden op het omvallen van stengels.
In "open" teeltgebieden blijken de stengels van groene asperge gevoelig voor omwaaien
tijdens het groeiseizoen. In proeven op het ROC te Westmaas en op het PAGV te
Lelystad zal het effect van aanaarden worden bestudeerd. In Lelystad zal tevens het arbeidsaspect worden onderzocht.
d. Het voorkómen van nachtvorstschade.
Groene asperges zijn 1à 2weken vroeger dan de witte asperges. Indeze periode speelt
het gevaar van nachtvorst een belangrijke rol.Opde proefboerderij te Valthermondzal het
effect van beregening en foliebedekking op het voorkómen van nachtvorstschade worden
beproefd met de hybriden Backlim, Geynlim enJersey Giant.
156. Oogstverlenging bijasperge

NB

H.C.H. Pijnenburg
Via het oproepen van beurtjaren wordt te Breda getracht voor zowel de witte als de groene
asperge een verlenging van de aanvoerperiode te bewerkstelligen.
157. Winterteelt van broccoli

78.4.12
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CA.Ph. van Wijk, A. Embrechts
Ter vervroeging dan wel verlenging van de aanvoerperiode van broccoli werd in 1986/1987
te Lelystad een proef aangelegd met diverse plantleeftijden entwee rassen. Inde strenge en
weinig representatieve winter 1986/1987 zijn alle objecten bevroren. In het seizoen
1987/1988 is de proef opnieuw aangelegd,waarbij één ras vervangen is door een meer winterhard "sprouting broccoli"-type. Aan de hand van de in 1987/1988 behaalde resultaten is
deze proef in najaar 1988/1989voortgezet op 2plaatsen in hetzuidwesten.
158. Onderzoek naar optimale bewaring van Chinese kool

80.4.06

C.A.Ph. van Wijk, J. Jeurissen
In 1988/1989 zijn de objecten CA-bewaring en normale bewaring bij +1°C, voor een derde
seizoen vergeleken. Zaai- en oogsttijdstippen waren daarbij opgenomen. De proefplaatsen
waren Meterik (zand) en Lelystad (zavel).Afhankelijk van de bewaarresultaten wordt over de
voortzetting van het onderzoek beslist.
159. Onderzoek naar de mogelijkheden vanverlenging van het aanvoerseizoen van
bloemkool door bewaring

78.6.11

C.P. deMoei, A.P.Everaarts
Nagegaan zal worden welke invloed de bewaarduur en de bewaaromstandigheden (koelcel
en CA-cel) hebben op de bewaarbaarheid van herfstbloemkool en mogelijk zeer late bloemkool.
160. Lange bewaring van groenselderij
C.A.Ph. van Wijk, H.C.H.Pijnenburg,A. Embrechts
Het doel van deze proef is om vast te stellen hoe lang groenselderij bewaard kan worden.
De bewaring wordt uitgevoerd in een gewone koeling en in een nat koelsysteem. De veldproeven worden uitgevoerd in Breda (zand) en in Westmaas (lichte klei). In 1989 wordt dit
onderzoek afgesloten met eenverslag van de resultaten.
161. Bewaarbaarheid knolselderij

WS

H.P. Versluis
Tijdens de bewaring van knolselderij doen zich veel problemen met rot voor. Hierbij speelt
met name Sclerotinia een rol. Er zal naar mogelijkheden tijdens de teelt worden gezocht
voor een geleide aanpak vanditprobleem.
162. Stikstofbemesting bijde zomerteelt van knolvenkel

NH

G.J.M. Schroën
Over de N-bemesting bij knolvenkel is nog zeer weinig bekend. Via verschillende N-giften
toegepast als eenmalige gift, al of niet aangevuld met een gedeelde gift, zal het effect wor-
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den nagegaan op de opbrengst, de sorteringen en de kwaliteit. Een soortgelijke proef wordt
uitgevoerd inValthermond.
163. Bewaring knolvenkel

WS/NB

A. Embrechts,H.C.H. Pijnenburg
Het doel van de proef isomvast te stellen hoe lang knolvenkel bewaard kanworden. Debewaring wordt uitgevoerd ineen gewone koeling en in een nat koelsysteem. Deze proef wordt
uitgevoerd opde proeftuinen Westmaas en Breda.
164. Zeer vroege zaaivan bospeen
MV/NB/NH
J.Jeurissen,H.C.H.Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Voor een primeurteelt van bospeen zou nog vroeger gezaaid moeten worden. Doordat de
bodem te nat is kan dit echter niet. Door de grondbewerking reeds voor de winter uit tevoeren en eventueel ook reeds te zaaien, of zeer vroeg in het voorjaar te zaaien zou extra vervroeging mogelijk zijn. Deze proef zal najaar 1989aangelegdworden.
De proeven worden uitgevoerd te Breda en Meterik. In de regio Heemskerk wordt de proef
voortgezet met de vergelijking enkel endubbel folie opde bospeen bij normale vroege zaai.
165. Onderzoek naar het effect van kunstmatige koude op hetverbreken vanautonome rust bij rabarber

75.4.02

J.Jeurissen, C.A.Ph.van Wijk
Om rabarber met goed resultaat te kunnen forceren moeten de pollen een bepaalde hoeveelheid koude gehad hebben. De opbouw van de koudesom kan op het veld op natuurlijke
wijze plaatsvinden. Daardoor isde start van het forceren van natuurlijke omstandigheden afhankelijk. Ook door kunstmatige koeling is de koudesom op te bouwen. Object van onderzoek is echter of dezelfde koudebehoefte nodig is als bij de natuurlijke opbouw van de koudesom. Inforceerproeven te Meterik en Lelystad wordt in 1988/1989 met één-en tweejarige
pollen de koudebehoefte na kunstmatige koeling getoetst van het ras Frambozenrood en
Timperly Early.
In de loop van 1989 wordt dit meerjarige onderzoek waarschijnlijk afgesloten met een samenvatting van de resultaten.
166. Vermeerderingsmethode van rabarber

nieuw MV

J.Jeurissen, C.A.Ph. vanWijk
Grote problemen bij de vermeerdering van rabarber geven aanleiding onderzoek uit te voeren naar het effect van bewortelingspoeders bij rabarber. Verder zal gekeken worden naar
de ontwikkeling van invitro vermeerderd materiaal.
167. Beddenteelt bij rammenas

MV

J. Jeurissen
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Bij de teelt van rammenas op bedden ontstaan grote vroegheidsverschillen tussen de middelste en de buitenste rijen. Door een andere verdeling van de planten zal gezocht worden
naar de ideale plantafstand. Verder zal onderzoek uitgevoerd worden naar een bewaringsmethode.
168. Beregening van laat gezaaide tuinbonen

88.1.06

J.J. Neuvel,P.M.T.M. Geelen
Door tuinbonen laat te zaaien valt de opbrengst terug. Nagegaan wordt inveldproeven of de
opbrengst kan worden verhoogd door te beregenen. Veldproeven zullen daartoe worden
aangelegd in Lelystad met de rassen Métissaen Minicaente Vredepeel met Minica.
Dit iseenvoortzetting van het in 1988gestarte onderzoek.
169. Produktverbfeding in Noord-Holland

nieuw NH

G.J.M. Schroën
Op de proeftuin te Zwaagdijk gaat voor driejaar (start 1989) een project van start om te komentot produktieverbreding.
Degewassen zijn krulandijvie,spitskool,spruitkool, Radicchio Rosso,diverse slatypen, bladselderij, krulpeterselie, groenselderij, courgette, suikermais en rabarber.
Naast het demonstratieve karakter van dit project voor de regio Noord-Holland worden ook
onderzoekaspecten meegenomen bijvoorbeeld:
Knolvenkel
:rassenonderzoek zomerteelt;
Winterspitskool :rassen en plantdata met plantleeftijden;
Groenselderij
: in de herfstteelt wordt bewaaronderzoek aan gekoppeld via plantdata,
oogstdata en uitslagtijdstippen;
Suikermais
:teeltonderzoek via terplaatse zaaien en al of niet bedekken met afdekmateriaal.
Teeltoriëntatie diverse bloemkoolsoorten ineen herfstteelt.
170. Bestudering vandiverse teeltaspecten van kleine bladgewassen

76.4.03

C.A.Ph.van Wijk, J.Jeurissen. H.C.H. Pijnenburg,A. Embrechts,G.J.M. Schroën
Een deel van dit project betreft onderzoek naar de optimalisatie van de teelt van Radicchio
Rosso. Hiertoe worden rassen aangelegd te Lelystad, Meterik en Zwaagdijk.
Het onderzoek bij krulandijvie spitst zich toe op rassenonderzoek. Daarnaast zullen nieuwe
afdekmaterialen ter verkrijging van een geel hart beproefd worden. Verder zullen te Lelystad
op kleine schaal de mogelijkheden van teelt en forcering van enkele gewassen, onder andere rode sla, rode witlof, verder bekeken worden. Onder dit projectnummer worden eveneens
een aantal rettich-rassen (Daikon-type) in een "zeer vroege" en "herfst- respectievelijk bewaarteelt" getoetst te Lelystad en Meterik. Dit betreft voortgezet onderzoek.
171. Bestrijding van "rand" bijdiverse kleine gewassen

76.4.04

C.A.Ph. vanWijk
In 1987en 1988zijn bijdegewassen ijssla, Radicchio Rosso en krulandijvie kalksalpeter-be-
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spuitingen uitgevoerd ter bestrijding van "rand". In 1989wordt het onderzoek in Lelystad met
bovengenoemde gewassen waarschijnlijk voortgezet. Tevens zal met Radicchio Rosso deze
proef ookte Meterikworden aangelegd.
172. Optimalisatie van deteelt van kleine vruchtgewassen met name suikermaïs
94.4.01
C.A.Ph.van Wijk, A.Rops
Suikermaïs komt van eigen bodem op de markt van augustus tot en met oktober. In andere
maanden is er aanzienlijke en toenemende import. Beproefd wordt middels afdekking dan
wel zaai door folie een vervroegde oogst met een acceptabele opbrengst te verkrijgen. Dit
onderzoek wordt te Lelystad en op ROC DeWaag uitgevoerd.
173. Gebruikswaarde van lage plastic tunnels

NB

H.C.H. Pijnenburg
Onderzoek naar verschillende plasticsoorten op de lage tunnel ter vervroeging van diverse
groentegewassen. Ook wordt onderzocht of voor plantopkweek de plastic folie geperforeerd
moet zijn enwelke breedte van perforatie dangewenst isbijgebruik vande lagetunnel.
174. Invloedvanvlakveldsfolie/agryl opdevervroeging, opbrengst en kwaliteit van
groentegewassen

99.4.11

J.T.K. Poll, J.Jeurissen,A. Embrechts,P. Haghuis
Metdit project zalgetracht worden een beter inzicht te krijgen inklimaatsinvloeden onder bedekking op een aantal groentegewassen. Temperatuur, straling en andere gegevens zullen
worden vastgelegd. Op gezette tijden zal worden geoogst. Voor 1989 zijn proeven met knolvenkel gepland op ROC Westmaas, Meterik en Klazienaveen. Bijde oogst zalvooral naar de
kwaliteit envroegheid van het gewas gekekenworden.
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V.BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten:
* Deontwikkeling van eengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor deteelt van
granen ingeïntegreerde akkerbouw (J.Leferink).
* Invloedvandeverkruimeling vande grond opverslemping en zuurstofgehalte in
relatie tot de groei van aardappelen (C.B.Bus,J.K. Ridder, J.F. Houwing).
* Deteelt van aardappelen op bedden (J.K. Ridder).

39.8.14
54.1.17
54.1.16

Lopende en nieuwe projecten:
175. Bedrijfssystemen:Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

F.G.Wijnands,B.Backbier,J.Boerma
Indit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBSte
Nagele. Daar worden sinds 1979 een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld en met elkaar vergeleken,te weten:een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf en een gemengdbiologisch-dynamisch bedrijf. Het hele onderzoeksprogramma wordt getoetst door een
Wetenschappelijke Begeleidings Commissie (WBC), samengesteld uit vertegenwoordigers
van diverse instellingen. Bedrijfseconomisch onderzoek.
176. Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het veenkoloniale
bouwplan

39.8.09

J. Boerma, F.G.Wijnands,S.R.M. Janssens
In Veendam op het proefbedrijf Borgerswold worden in vergelijking met een traditioneel
bouwplan eentweetal experimentele bedrijfssystemen ontwikkeld, namelijk een gangbare en
een geïntegreerde versie van een meer gevarieerd en extensief bouwplan met slechts 25%
in plaats van de gebruikelijke 50% fabrieksaardappelen. Het onderzoek rond dit project is
mede georganiseerd in werkgroepen op het gebied van de nematologie en de onkruidbeheersing.
177. Bedrijfs Systemen Onderzoek Vredepeel

nieuw 39.8.22

F.G. Wijnands,J. Boerma, B.Backbier,vacature
Indit bedrijfssystemen onderzoek wordt uitgaande van de bouwplanproblematiek in het zuidoostelijk zandgebied (ZON) een drietal bouwplannen ontwikkeld die verschillen in intensiteit
in vergelijking met een referentie bouwplan. Het gaat hierbij vnl. om de gecombineerde ver-
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bouw van vollegrondsgroentegewassen (schorseneer, waspeen, stamslabonen, erwt) en akkerbouwgewassen (aardappel, suikerbieten). Centrale onderzoeksvraag is welk bedrijfssysteem voor de toekomst het meest duurzame karakter heeft in zowel teelttechnisch, economisch en milieukundig opzicht. Het accent in het onderzoek ligt daarom bij de beheersing
van de teeltkosten, het optimaliseren van de rendabiliteit, de beheersing van (bodemgebonden) ziekten, plagen en onkruiden en minimalisering van de milieubelasting. Dit project is
een samenwerkingsproject van ROC Vredepeel en het PAGV.
178. Gewasbescherming ineen geïntegreerd bedrijfssysteem

39.8.16

J. Boerma, B.Backbier
In het kader van het onderzoek op de OBS (39.8.20), het project Borgerswold (39.8.09) en
het project Bedrijfs Systemen Onderzoek Vredepeel (39.8.22), zal in dit onderzoeksproject
de gewasbescherming specifieke aandacht krijgen. In dit jaar staan met name de mechanische onkruidbestrijding, geleide bestrijdingssystemen voor een aantal gewasbelagers en de
beheersing van bodemplagencentraal.
179. Voorstudie ten behoeve vandeopzet van bedrijfssystemenonderzoek voor de
intensieve vollegrondsgroenteteelt

39.8.21

M. vanderHam,F.G. Wijnands
Ook voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt zal bedrijfssystemen onderzoek moeten
plaatsvinden om de samenhangende teelttechnische-, economische- en ecologische problemen inbedrijfsverband te kunnen bestuderen voor hetvinden van oplossingen.
Door de grote diversiteit in gewassen, de grote verscheidenheid in teeltwijzen en de grote
heterogeniteit in bedrijfstypen en de daarop voorkomende teeltplansamenstelling, samenhangend met regio en afzetbestemming is een onderzoeksopzet voor meerdere locaties
noodzakelijk omtot een sectordekkende onderzoeksopzet tekomen.
Tijdens deze voorstudie worden onderzoekersprojecten per regio ontwikkeld in nauwe samenwerking met de regio's en de betrokken ROC's (Zwaagdijk, Breda, Meterik en
Westmaas).
180. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien vande fysische bodemvruchtbaarheid

10.1.03

J.Alblas, L.M.Lumkes
Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden
geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Ditjaar wordt het proefveld
beteeld metvier gewassen.
(Samenwerking met Vakgroep Grondbewerking van de LUen het Stiboka)
181. Economische perspectieven vangeïntegreerde plantaardige produktie

01.8.19

S.R.M. Janssens
Inpassing van nieuwe bedrijfssystemen op bestaande bedrijven mondt uit in bedrijfsaanpas-
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singen zoals een aanpassing van het werktuigenpark, de werkorganisatie en een gewijzigde
arbeidsinzet. Vanuit de resultaten van het proefbedrijf OBS zullen, via een modelstudie, de
consequenties voor de arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting en de daarmee samenhangende economische resultaten nagegaan worden.
Daarnaast zal een economische analyse van de resultaten van 10jaar bedrijfssystemenonderzoek op het proefbedrijf OBS worden uitgevoerd. Het project wordt gezamenlijk door het
PAGV en het LEIuitgevoerd.
182. Opbrengst en kwaliteit vanwintertarwe bij extensivering van deteelt

nieuw 41.4.12

A. Darwinkel
Vanuit verschillende invalshoeken (prijsontwikkeling, milieu etc.) is er aanleiding na te gaan
in hoeverre in de tarweteelt een extensievere teeltwijze met minder input mogelijk is. De ervaringen met een meer geïntegreerde teeltwijze zijn vrij gunstig. Indit project zullen diverse
deelaspecten van extensivering worden onderzocht.
- Invloed van extensievere teeltwijzen op de opbrengst en kwaliteit bij de huidige baktarwerassen. Op Ebelsheerd,Westmaas, Wijnandsrade en PAGV-proefbedrijf zullen daartoe 3à
5 teeltvarianten bij 8 kwaliteitsrassen worden vergeleken waarbij de opbrengstcomponenten en kwaliteitskenmerken wordenvastgesteld.
- Mogelijkheden van langzaamwerkende N-meststoffen (Alzon) in een geïntegreerde teeltwijze en de invloed hiervan opde kwaliteit (Ebelsheerd en 't Kompas).
- Invloed van afwijkende plantverbanden op de ontwikkeling van ziekten ('t Kompas, PAGVproefbedrijf).
183. Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied
nieuw 41.4.56 FH/EH
H.W.G.Floot
- Op basis van de onderzoekservaringen op de OBS zullen op Feddemaheerd op praktijkmatige schaal een aantal geïntegreerde teeltwijzen bij tarwe worden vergeleken met de
huidige teeltwijze.
- Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan welke rassen het
meest tolerant zijn voor een langere input.
184. Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbezetting bij suikerbieten
nieuw
CE. Westerdijk
Een volvelds zaaibedbereiding bevordert de onkruidbestrijding tussen de rijen en bewerkstelligt geen ideaal kiembed voor alle bietenzaden. De vraag is in hoeverre rijencultivatie,
waarbij tegelijk met het zaaien alleen de in te zaaien strook van 5 cm bewerkt wordt, mogelijkheden biedt. Daartoe worden op het PAGV-proefbedrijf een aantal praktische varianten
getoetst waarbij vooral de opkomst en de onkruidbezetting/bestrijding aandacht krijgen.
185. Het effect van enkele groenbemesters, aldan niet incombinatie met op het
veld achtergebleven stro,opde opbrengst van hetvolggewas op lössgrond
27.2.52WR
P.M.T.M. Geelen
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Dit onderzoek zal moeten uitwijzen welke groenbemester, uit bemestingsoogpunt en als
grondbedekker, het meest geschikt is voor lössgrond die in het voorjaar wordt geploegd. De
waarde van op het land achtergebleven stro zalworden gekwantificeerd.
186. Instand houden van de bouwvruchtbaarheid met behulp van organische mest
27.2.53 BEM
K.Hindriks
Op dit meerjarige proefveld worden sinds 1983 zeven vormen van organische-stofvoorziening vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst en kwaliteit van
de gewassen. In 1989wordt de nawerking vande organische-stofgiften getoetst.
187. Inzaaivan groenbemestersvoor de oogst van het hoofdgewas

nieuw WS

H.P. Versluis
In de praktijk is belangstelling voor de mogelijkheid om met een breedstrooier (via spuitsporen) enkele weken voor de oogst in tarwe of erwten een groenbemester te zaaien. Bij een
goede kieming zou op deze wijze na de oogst nog een geslaagde groenbemester mogelijk
zijn. Dit zal op Westmaas nader worden onderzocht voor Engels raai en gele mosterd die 2
en 5weken voor de oogst worden ingezaaid.
188. Optimalisatie van onkruidbestrijding inde grote akkerbouwgewassen

36.3.05

Vacature,regionale-onderzoekers
- In 1989 zal het deelonderzoek naar geïntegreerde onkruidbestrijding in erwten, veldbonen
en snijmaïs voortgezet worden. In een tweetal interprovinciale proefseries (peulvruchten
en snijmaïs) zullen met name de mogelijkheden voor toepassing van mechanische onkruidbestrijding al dan niet gecombineerd met beperkte chemische toepassing onderzocht
en onderling vergeleken worden. Doelvan deze proefserie isomte komen tot mogelijkheden voor een flexibele en geïntegreerde aanpak van de onkruidbestrijding, die minder afhankelijk dient te zijnvan de beschikbaarheid van herbiciden.
- In maïs liggen de proeven op Vredepeel, Wijnandsrade, Heino en De Vlierd. In erwten op
't Kompas, Feddemaheerd, De Kandelaar, Rusthoeve. In veldbonen op Wijnandsrade,
Vredepeel, Ebelsheerd, '.t Kompas.
- Het onderzoek naar de mogelijkheden om de bedrijfszekerheid van na-opkomst toe tepassen herbiciden te vergroten middels een objectieve eenvoudige veldtoets (zogenaamde
zuurtoets), zal in 1989 ook onder dit project plaatsvinden. In 1989 zal deze zuurtoets in
nauwe samenwerking met de SNUiF en het 1RSin lopende herbicideproeven in respectievelijk uien en suikerbieten op praktische perspectieven onderzocht worden. Indien daarna
voortgezet, dan zal hiervoor een apart project beschrevenworden.
- In het gewas suikerbieten zal in samenwerking met het 1RSen ROC 't Kompas een proef
uitgevoerd worden op lichte zandgrond naar de interactie tussen N-bemesting en de onkruidbestrijding. Er zullen 5 niveaus N-bemesting in zowel volvelds alsook rijentoediening
getoetst worden op opbrengst en onkruidontwikkeling. In een tweede proef zal bij adviesniveau N-bemesting in volveldstoepassing en in rijentoepassing een viertal onkruidbestrijding regimes worden vergeleken: (1) vrijwel volledig mechanisch, (2) mechanisch met rijenbespuiting, (3) volvelds lage doseringen en (4) gangbaar.
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189. Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie t.b.v. geïntegreerde bedrijfsvoering

17.5.05
LM. Lumkes
Van branders voor onkruid en loof wordt de verbetering van de constructie gestimuleerd via
onderzoek omtrent de optredende temperaturen, omtrent de vereiste temperatuur en door
de ontwikkeling van meet- en regeltechnieken. Aansluitend zal zo mogelijk in proeven thermische behandeling van onkruid en loof plaatsvihden, allereerst via onderzoek omtrent optimalisatie van de inzet. Voor serieproeven van PAGV/PD opdiverse ROC's zal geschikte apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding en voor rijenspuiten worden geselecteerd. Met
Bärtschi-borstelapparatuur zal verder worden geëxperimenteerd op Borgerswold. Voor de
OBS zal een werktuig worden ontwikkeld voor gelijktijdige mechanischeen chemische onkruidbestrijding inuien.
Voor alle proefbedrijven met geïntegreerde bedrijfssystemen wordt ondersteuning van de
mechanisatie gegeven;dit ondermeer viatoetsing van het Dutzi-systeem en anderewerkwijzen voor de grondbewerking, zaaitechnieken op bedden en aardappeloogst met opslagbestrijding.
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VI.INVLOEDPRODUKTIEOPMILIEU
Afgesloten projecten:
* Onderzoek naar overdracht van onkruiden respectievelijk onkruidzaden
viadierlijke mest (CD. van Loon, H. Elema);voortgezet in nieuw
project 26.3.10.
* Stikstofbemesting vangrasgroenbemesters (A.H.J. Rops)

23.3.08

27.2.54 KL

Lopende en nieuwe projecten:
190. Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani inaardappelen

34.3.02

J.G.Lamers
Onder dit project valt het onderzoek naar twee toepassingswijzen van de antagonist
Verticillium biguttatumter bestrijding van Rhizoctonia solani inaardappelen. Detoepassingsmogelijkheden in het veld zijn onderzocht en worden gerapporteerd. De mogelijkheden van
bestrijding in de bewaring dienen nog verder onderzocht te worden. Aangezien het moeilijk
is om nog besmette pootgoedpercelen te vinden,wordt getracht om andere partijen aardappelen besmet met lakschurft opte sporen om bewaarproeven uit tevoeren in samenwerking
met het IBVLen defa. Koppert.
191. Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie inakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

32.4.03

J.G. Lamers, G. vanKruistum
Enkele Pseudomonas-isolaten zijn in staat om onder goede omstandigheden bodemziekten
te weren, zodat de gewassen minder van deze ziekten te lijden hebben. Voor de bestrijding
van de tarwehalmdoder in wintertarwe lijken er goede perspectieven te zijn. Daarom wordt
opnieuw een proefveld aangelegd op de proefboerderij De Schreef, waar wordt getracht op
een ziekteontvankelijke plaats het tarwegewas ïn het tweede en derde jaar te beschermen
door bacterisatie van het zaadvanaf het eerstejaar.
In de bouwplannenproef De Schreef wordt nagegaan of het bacterisatie-effect in een nauw
bouwplan met aardappelen kan worden verbeterd door o.a. druppelirrigatie (kolonisatiemetingen uitgevoerd door WCSte Baarn).
Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie worden verder nagegaan bij het trekken vanwitlof (bestrijding Phytophthora erythroseptica en Erwinia spp; G. van Kruistum) en bij de bestrijding van hetvoetziektecomplex inerwten.
192. De optimalisatie van onkruidbestrijding ingroentegewassen

36.3.06

J. Jonkers

59

Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in. Daarbij
komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder belasting voor het milieu,
bestrijding van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden en voorkomen van resistentie. Ook
de toepassingstechniek van de herbiciden is van belang. In 1989 zal het onderzoek plaatsvinden in stamslabonen (Lelystad, Breda), kool (Meterik, Zwaagdijk), witlof (Westmaas, De
Waag, Zwaagdijk), prei (Meterik, Klazienaveen, Valthermond), asperges (Meterik) en spinazie (Breda, Klazienaveen). Naast de chemische en mechanische bestrijding zal oriënterend
onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden vanthermische bestrijding (branders).
193. Bladrandkeverbestrijding inpeulvruchten

35.3.09

A. Ester
Onderzocht worden een zaaizaadbehandeling (coating) bij veldbonen met enkele insekticiden inverschillende doseringen.
Het bestrijdingseffect zal bekeken worden op bovengrondse aantasting door de kever en het
aantal larven bij het wortelstelsel. Tevens zullen opbrengstbepalingen worden gedaan. Ook
wordt het neveneffect vande middelen opde bladluis nagegaan.
Proevenworden uitgevoerd inRusthoeve, Ebelsheerd en Kooyenburg.
194. Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

A. Ester
Voortzetting van het onderzoek naar het moment van een koolvliegbestrijding in spruitkool
wordt middels een veldje met jonge bloem- sluit- en spruitkool met eilegvallen nagegaan.
Hierbij zullen enkele bestrijdingsdrempels worden gehanteerd (WS en FH). Ook zullen in
bloemkool diverse methoden en enkele bestrijdingsmiddelen met verschillende doseringen
wordenvergeleken.
- Onderzocht wordt om de bloemkoolplantjes vanaf kieming in perskluiten te beschermen
tegen de koolvliegmadendoor middel van een met een insekticide gecoat zaaizaad.
- Ineen veldproef injuli/augustus wordt insektengaas als afdekmateriaal vergeleken ter bescherming tegen de koolvlieg, koolluis en rupsen. Daarbij wordt het insektengaas verwijderdop het moment vaneinde koolvliegvlucht en op hettijdstip datde bloemkool afgedekt
moet gaan worden. Deze toepassing is een alternatief voor een chemische bestrijdingsmethode.
- Inhet onderzoek bijchinese koolwordt het afdekken met insektengaas vergeleken met de
plantvoetbehandeling bij het uitplanten en aangevuld met enkele gewasbehandelingen
met insekticide. Dit insektengaas moet het gewas beschermen tegen de koolvlieg maar
ooktegen de koolgalmug. Proeven worden uitgevoerd inWS,WGen PAGV.
195. Optimalisatie van dewortelvliegbestrijding

35.3.07

A. Ester
Voortzetting van het onderzoek naar de bestrijding van de made van de wortelvlieg in bospeen. Via zaadcoating met een insekticide worden het bestrijdingseffect en de fytotoxiciteit
van nog twee produkten nagegaan. Bij Birlane 100 gram per kg zaad wordt het bestrijdingseffect bij verschillenden zaaidichtheden bekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd te Breda.
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Ook wordt met zogenaamde plakvallen het moment van de vluchten bepaald en in relatie
gebracht met de schade,wat moet leidentot hetvaststellen van een schadedrempel.
Voortzetting van het onderzoek naar de bestrijding van de wortelvlieg in winterpeen als een
aanvullende gewasbehandeling.
In het onderzoek zal verder worden gezocht naar alternatieven voor de diazinon-gewasbehandeling. Aspecten die in dit verband onderzocht worden zijn het tijdstip van bespuiting, de
hoeveelheid te gebruiken middelen en de residuen hiervan. Proeven worden uitgevoerd te
Zwaagdijk en Breda.
196. Verbetering van gewasbeschermingstechnieken

38.3.01

L.M.Lumkes,J.Jonkers, R.Meier, P.M.T.M. Geelen,H.P Versluis, H.C.H. Pijnenburg
Nadruk krijgt het onderzoek omtrent het met de spuitvloeistof beter kunnen doordringen naar
gewenste plaatsen in gewassen (o.a. via luchtondersteuning) en daarbij zo mogelijk te komentot verlaging van de hoeveelheid middel en spuitvloeistof. Indit kader wordt ook hetonderzoek omtrent devergelijking van vliegtuig entypen veldspuiten voortgezet.
Aan de ontwikkeling van apparatuur voor het spuiten van kleine proefvelden wordt bijgedragen. De gangbare handspuitapparatuur wijkt teveel af van de praktijk. Ook aanpassing van
de vloeistofhoeveelheid is noodzakelijk. Tevens vindt oriënterend onderzoek plaats aan loofbrandapparatuur inaardappelen, uien en mogelijk witlof.
Op de proefboerderij Wijnandsrade vindt onderzoek plaats naar de toepassingsmogelijkheden van een duwboom, om een verbeterde indringing in het gewas te verkrijgen. Zowel in
granen als in aardappelen en in suikerbieten vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden
van spuiten met eenverlaagde hoeveelheid spuitvloeistof (zie ook project 38.2.03).
Voortzetting proef met geleide bestrijding inspruitkool op Westmaas.
197. Spuittechniek suikerbieten

38.3.03

L.M.Lumkes
Het onderzoek omtrent verlaagde vloeistofhoeveelheden, verlaagde en gedeelde doseringen, alsmede omtrent de effecten van hulpstoffen wordt met publikaties afgesloten. Vanuit
het project zal nu onderzoek worden verricht omtrent de combinatie van mechanische bestrijding tussen de rijen en inde rij een rijenspuit. Door het PAGVwordt een systeem ontwikkeld enbeproefd.
198. Perspectief van de "100 liter"-methode bijde onkruidbestrijding in suikerbieten
56.3.20
P.M.T.M. Geelen,K. Hindriks,A.H.J. Flops,H.W.G.Floot, H. Versluis,K.H. Wijnholds (gezamenlijkproject methet 1RS)
In regionale proeven op Wijnandsrade zijn bij onkruidbestrijding in suikerbieten gunstige resultaten bereikt met de zogenaamde 100 litermethode. Hierbij wordt gewerkt met lagere doseringen inweinig water met een aangepaste spuittechniek. Deze methode kan eenduidelijke kostenbesparing geven. Dit in 1987 gestarte onderzoek wordt voortgezet in proeven op
Wijnandsrade, Vredepeel, Kandelaar, DeWaag, Prof. van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd,
Westmaas en 't Kompas. Daarbij worden de voor- en nadelen van deze methode bij enkele
varianten vergeleken met de gangbare methode (zie ook project 38.3.03).
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199. Mogelijkheden voor aanaarden van pootaardappelen opzand-en dalgrond
nieuw KP
K.H.Wijnholds
Door het systeem van aanaarden kan tevens het onkruid worden bestreden. Echter laag
aanaarden kan vooral bij pootaardappelen door wortelschade opbrengstderving geven. Dit
wordt op 't Kompas bijenkele tijdstippen van aanaarden nagegaan.
200. Bestrijding vanziekten en plagen inzaai- en plantuien

65.3.04

C.L.M, de Visser, C.de Geus,D.Hoek
a. Geleide bestrijding van bladvlekkenziekte
Een Amerikaans adviesmodel dat gebaseerd is op weersgegevens zal getest worden onder Nederlandse omstandigheden in een veldproef op het PAGV te Lelystad. Het model
begeleidt zowel het aanvangstijdstip als de frequentie van bespuitingen en wordt vergeleken meteen onbehandeld object eneenobject waarbij de bespuitingen starten op het momentdat de uien elkaar tussen de rijen raken envervolgens wekelijks worden uitgevoerd.
Bladnatperiode en relatieve luchtvochtigheid zullen in het gewas gemeten worden metbehulp van een bladnatmeter en een luchtvochtigheidmeter. Naast deze veldproef zal een
kasproef worden uitgevoerd. Onderwerp is de invloed van het tijdstip van infectie op het
effect van een bespuiting. Bovengenoemd model gaat uit van een 7 dagen durende werking van een middel. Omdat de schimmel snel het blad kan infecteren, is een betere inschatting van de werkingsduur belangrijk. De kasproef is een eerste aanzet in deze richting.
b. Bestrijding vanthrips
Dit insekt heeft bewezen in het recente verleden bij massale aanwezigheid in de praktijk
problemen te veroorzaken, omdat uitgevoerde bespuitingen onvoldoende effect hadden.
In eerste instantie zal getracht worden vanuit de kennis over de epidemiologie van de
thrips de oorzaak van deze problemen te formuleren. Wanneer in 1989 blijkt dat het weer
gunstig is/wordt voor thrips,zal indien mogelijk eenveldproef worden aangelegd waar dergelijke formuleringen tetoetsen. Proefplaats Rusthoeve.
c. Bestrijding van koprot en bladvlekkenziekte
Inveldproeven op de ROC's te Colijnsplaat, Wieringerwerf en Biddinghuizen/Creil zal een
aantal middelen en doseringen van middelen onderzocht worden op hun effect van bladvlekkenziekte en koprot, zoals zich dat in de bewaring openbaart. Resultaten van dit onderzoek kunnen van nut zijn bij een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte (effectievere middelen).
201. Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in
afvalwater bijde hydrocultuur vanwitlof

73.3.17

G. vanKruistum
De waterkwaliteitsbeheerders tonen een sterk toenemende interesse in de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen en andere (anorganische) stoffen in het oppervlaktewater. Bij de
hydrocultuur van witlof wordt na afloop van de trek een deel van het gebruikte proceswater
geloosd,vooral op het oppervlaktewater. Het isdan ook van belang,voorzover nog nietaan-
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wezig, kwantitatieve gegevens te verzamelen over de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en
nutriënten, die na afloop van de trek in het afvalwater achterblijven. Voor wat betreft eventuele residuen van bestrijdingsmiddelen, gebeurt ditonderzoek insamenwerking met het IOB.
202. Onderzoek naar de verspreiding van ziekten en plagen metdierlijke mest

26.3.07

CD. vanLoon,A.G. Elema,J.J.E.Rasing(IPO)
Samen met het IPO zal het onderzoek naar de overleving van ziektenverwekkers in rundermest worden voortgezet met de bacteriën die zwartbenigheid en stengelnatrot in aardappel
veroorzaken (Erwinia spp.). Daarna zal de overleving van Rhizomanie in rundermengmest
worden bestudeerd. De risico-analyse voor de in dit project onderzochte ziektenverwekkers
is opgenomen in het CABO, PAGV, IPO-project. "Een risico-analyse voor de verspreiding
van onkruiden enziekten metdierlijke mest" (zieproject 26.3.10).
203. Een risico-analyse voor de verspreiding van onkruiden enziekten met
dierlijke mest

nieuw 26.3.10

CD. vanLoon,A.G. Elema,CM.J. Bloemhard(CABO)
Ten behoeve van een risico-analyse zal worden nagegaan welke onkruidzaden/pathogenen
inveevoeders (ruwvoer, krachtvoer) voor kunnen komen en metwelke frequentie. Daarnaast
zal worden nagegaan welke mestsoort (runder-, varkens-, pluimveemest) van welke gebieden/bedrijven naar welke gebieden/bedrijven gaat. Voor enkele onkruiden en ziekten zal de
aard en grootte van het verspreidingsrisico worden vastgesteld en worden aangegeven hoe
en inwelke mate het risico kanworden vermeden ofgereduceerd.
204. Onderzoek naar de mogelijkheden vandetoepassing van nitrificatieremmers
bij diverse soorten organische mest

26.2.05

H.H.H. Titulaer
De verslagen over de toepassing van de nitrificatieremmer Didin in de akkerbouw zijn gereed enzullen gepubliceerd worden.
De proeven waarin Alzon vergeleken is met KAS zullen dit jaar verslagen worden. Dit geldt
eveneens voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van Didin om de
stikstof te conserveren in oogstresten of groenbemestingsgewassen. Deze laatste proeven
zijn/worden uitgevoerd op het ROC Zwaagdijk en te Lelystad (PAGV). Het project wordt vervolgens afgesloten.
205. Optimalisering vandetoedieningstechniek vandierlijke mest inde akkerbouw 17.2.03
L.M.Lumkes,D.T.Baumann
De door het PAGV in samenwerking met een machinefabrikant en het IMAG ontwikkelde
mengmestverdelervoor deakkerbouw en nieuwetoedieningsapparatuur dieopde internationale
markt verschijnt worden getest en beoordeeld. Om nate gaan wat de mogelijkheden zijn de
ammoniakemissie bij het aanwenden van dierlijke mest te reduceren wordt in een gezamenlijk project van PAGV, IB, IMAG en MT-TNO de NH3-vervluchtiging bepaald na direct inwerken van mengmest met verschillende technieken. Er zal worden onderzocht welke toedie-
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ningssystemen het meeste geschikt zijn voor het nauwkeuring verdelen van mestverwerkingsprodukten.
206. Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest inde
akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt

26.2.09

A. Landman,D.T.Baumann, H.H.H. Titulaer
Ontwikkeling van een adviesmodel, waarmee een optimaal en perceelsspecifiek bemestingsadvies kan worden uitgebracht voor dierlijke mest. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van
geautomatiseerde optimaliseringstechnieken (Landman).
In het kader van het onderzoek naar het vinden van oplossingen voor de mestoverschotproblematiek zijn gespreid over heel Nederland elf meerjarige proeven aangelegd, waarbij gekeken wordt naar verschillende systemen van toepassing van dierlijke mest inde akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt. In deze proeven worden de effecten van verschillende mestgiften in combinatie met stro- en groenbemesting, bij verschillende stikstofniveaus, voor een
specifieke grondsoort en bouwplan onderzocht (Baumann,Titulaer).
207. Invloed vandierlijke mest opopbrengst enkwaliteit vanpootaardappelen en
groentegewassen

nieuw FH

H.W.G.Floot
Op de intensieve bedrijven in het N-kleigebied groeit de belangstelling voor het aanbod van
dierlijke mest waarbij vooral aan toepassing voor pootaardappelen en broccoli wordt gedacht. Ineen regionale proef op Feddemaheerdzal het effect hiervan worden nagegaan.
208. Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de stikstofbenutting
bij de suikerbietenteelt
nieuw 56.2.21
CE. Westerdijk, J.J.Tick
Toedieningsmethoden en formuleringen die leiden tot een verbetering van de stikstofbenutting door het gewas kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de totale benodigde hoeveelheid stikstof envan uitspoeling vande stikstof.
- Indit kader wordt op het PAGV-proefbedrijf en op Kooyenburg het effect van gedeelde bemesting en "slow-release"-bemesting op de efficiency/recovery van de N-bemesting bij suikerbieten onderzocht.
- Tevens wordt nagegaan in hoeverre de aanwezige stikstof in ondergeploegd bietenloof, afkomstig van verschillende bemestingstrappen, bijdraagt aan de stikstofuitspoeling in de
winter.
209. Onderzoek naar hettijdstip van de stikstofbemesting voor suikerbieten
56.2.64 WR/VP
P.M.T.M. Geelen
In de praktijk wordt bij voorjaarsploegen de kunstmeststikstof veelal na het ploegen gestrooid. Omdat dit verdichting van de bouwvoor, en daarmee meer tarra,tot gevolg heeft, zijn
er praktijkbedrijven die de stikstof voor het ploegen geven. Hierdoor zal de kans op stikstofuitspoeling toenemen.
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Inproeven op Wijnandsrade en Vredepeel wordt bij enkele stikstoftrappen nagegaan inhoeverre bemesting voor het ploegen en uitstel tot het 4-6-bladstadium perspectief bieden.
Hiertoe zal ook het verloop van het N-gehalteopverschillende diepten worden gevolgd.
210. Geleide ziektebestrijding inwinter-en zomergerst

nieuw 03.3.07

H.Hoek(NGC)
In dit project worden met behulp van veldproeven in de meest relevante regio's voor de
gerstteelt de relaties en parameters voor belangrijke schimmelziekten van gerst onderzocht.
Getracht wordt om deze relaties en parameters voor Nederlandse omstandigheden te achterhalen, zodat deze kennis benut kan worden bij het ontwikkelen van een teeltbegeleidingssysteemvoor gerst.
211. Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs

96.1.10

H.M.G. vanderWerf
Het onderzoek naar het effect van oppervlakkige grondbewerking tussen de maïsrijen, onder
andere voor mechanische onkruidbestrijding, op de maïsgroei en -opbrengst wordt afgesloten enverslagen.
212. Effect van aanvullende stikstofbemesting incombinatie met rijenfrezen bij maïs

96.2.19
J.J.Schroder
Mechanische grondbewerking in het maïsgewas vindt steeds meer ingang. In de praktijk
wordt daarbij soms tegelijkertijd een stikstofgift ingewerkt. Hierover zijn in 1985-1988 negen
veldproeven uitgevoerd. Ditjaar wordt ineeneindrapport geëvalueerd of het deels toedienen
van stikstof in het gewas een betere N-benutting geeft en of het Nmin-gehalte in de bodem
eencriterium biedt op basiswaarvan de N-bemesting beter kanworden afgestemd opdebehoefte van maïs.
213. Invloed vandrijfmesttoepassing in het maïsgewas opde opbrengst enopde
stikstofbenutting, -uitspoeling en-vervluchtiging

96.2.20

J.J. Schroderi.s.m.L.C.Mdela Lande Cremer(IB)
De resultaten van de afgesloten proevenworden ineen eindrapport bewerkt.
214. Beperking vande stikstofuitspoeling door deteelt vanwintergewassen bij
continuteelt vansnijmaïs

96.2.24

J.J. Schroder, L tenHolte (CABO),J.H.A.M.Steenvoorden(ICW)
Wintergewassen kunnen onder bepaalde omstandigheden een positieve bijdrage leveren
aan de benutting van voedingsstoffen onder andere doordat uitspoeling beperkt kanworden.
Dit komt behalve de gewasgroei ook het milieu ten goede. De proef op ROC Heino wordt
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voortgezet. Hierin worden zowel ondervruchten (gras) als stop^eigewassen (rogge) voor dat
doel op hun waarde beoordeeld. Speciale aandacht krijgen de lange termijn effecten op de
N-huishouding.
215. Wortelgroei enstikstofbenutting bij maïs

nieuw 96.2.25

H.M.G. vander Werf, J.J.Schröder
De mate waarin een gewas via emissie van stikstof bijdraagt aan milieubelasting is medebepalend voor het toekomstperspectief van de teelt. Maïs heeft een milieu-onvriendelijk imago,
hetgeen evenwel samenhangt met de bemestingspraktijk (mestoverschot). Verbetering van
de stikstofbenutting heeft dan ook hoge prioriteit in het maïsonderzoek (zie ook 92.6.19,
92.6.20, 96.2.24). De stikstofefficiëntie van maïs blijft achter bij die van de "kleine" granen
waarbij onder andere de emissie gevoeligheid in de jeugdfase (trage groei, ruime rijenafstand) een rol kan spelen. In dit project wordt onderzocht in hoeverre hierbij door wijziging
van rijenafstand,zaaitijd en rassenkeuze een betere N-efficiëntie bereikt kanworden.
216. Inzaai vangras onder snijmaïs

96.4.50 RH/VP

J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen
Door de vrij late oogsttijd van snijmaïs is inzaai van grasland of van een grasgroenbemester
na mais vaak riskant. Een goed grasgroenbemestingsgewas na maïs is niet alleen voor de
organischestofvoorziening maar ook voor beperking van de N-uitspoeling en de erosie van
belang. In samenwerking met het CABO wordt nagegaan in hoeverre inzaai van gras in het
maisgewas mogelijkheden biedt. Hiertoe wordt de proef met verschillende zaaitypen en bij
enkele grassoorten in mals voortgezet op klei (Rusthoeve) en zand (Vredepeel). Op
Wijnandsrade (loss)wordt dit aspect in relatie tot de erosiebestrijding onderzocht.
217. Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52 BEM

R.Hindriks
Op de Prof. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en Wieringerwerf (sinds 1959) wordt in een
kalitrappenproef in samenwerking met IB het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor en
het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. Inde herfst zal een laagsgewijze profielbemonstering worden uitgevoerd om het verloop van het kaligehalte in het
profiel vast te stellen en inzicht te krijgen inde matevan uitspoeling.
218. Stikstofbemestingssystemen bij deteelt van bloemkool

nieuw 77.2.06

A.P.Everaarts, C.P. deMoei,H.H.H.Titulaer, G.J.M. Schroën
Ineenveldproef zal het effect van eenvolveldstoepassing van een N-gift (250 kg/ha) worden
vergeleken met verschillende N-giften 250, 187, 125 en 62 toegepast als rijenbemesting op
de opbrengst en kwaliteit van bloemkool. Het onderzoek zal plaatsvinden in een zomerteelt
en mogelijk optwee verschillende grondtypen (veel enweinig humus).
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219. Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg

15.1.50WR

P.M.T.M. Geelen
Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt een toenemend probleem. Getracht
wordt door aangepaste teeltmethoden (grondbewerking, bodembedekkend tussengewas,
grasonderteelt in snijmaïs) dit probleem te beperken. In samenwerking met de GUAmsterdam worden in suikerbieten en snijmaïs diverse teeltsystemen vergeleken met betrekking tot de erosiebeperking. In een afzonderlijke proef zal worden nagegaan hoe het
meestbelovende erosiebestrijdend teeltsysteem insuikerbieten kan worden geoptimaliseerd.
Met name onkruidbestrijding en stikstofbemesting zijn hierbij deknelpunten.
Oriënterend zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om erosie te beperken bij de
teelt van aardappelen.
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VII.TOEPASSING VAN INFORMATICA
Afgesloten Projecten:
* Het ontwikkelen van een bedrijfsregistratiesysteemvoor akkerbouw en
vollegrondsgroentebedrijven (S.R.M.Janssens);wordt voortgezet in09.0.04.

03.8.01

* EPIPRE:Adviessysteem voor ziekte- en plaagbestrijding ingranen
(H. Drenth, R.van Himste (NGC), H. Hoek (NGC));wordt voortgezet
in03.3.07 en03.3.08.

03.3.06

* Automatisering van deteeltbegeleiding bijsuikerbieten (A.L.Smit,J.J.Tick).

56.8.12

* Drogestofproduktie en -distributie bij suikerbieten infunctie van meteorologische 56.8.17
omstandigheden envoedingstoestand;experimentele en modelmatige benadering (A.L.Smit,J.J.Tick i.s.m. 1RSen Universiteit Leuven).
Lopende en nieuwe projecten:
220. Ontwikkeling van eengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteemvoor granen
03.8.02
A.E. Brands, A. Darwinkel, H. Drenth, R.F.I, van Himste, J. Hoek (NGC), P.C.deJong (SIVAK), R.Timmer
In een oriëntatiefase is reeds bekeken welke teeltbeslissingen in het systeem opgenomen
moeten kunnenworden.
Het informatiemodel Open Teelten zalvoor de cluster granen verder worden gedetailleerd en
zal vervolgens als basis dienen voor het te ontwikkelen begeleidingssysteem voor de teelt
van granen. Daarna zal een functioneel ontwerp van het systeem worden opgesteld.
Vervolgens zal met de uiteindelijke bouw en hettesten van het systeem worden begonnen.
Indit project participeren PAGV, NGC,SIVAKen het CAD-AGV.
221. Ontwikkeling vaneengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
suikerbieten

03.8.03

WA. Dekkers, P.C. deJong (SIVAK),C.Westerdijk
Het informatiemodel Open Teelten wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van eengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor de teelt van suikerbieten. De eerste fase van dit
projekt is afgesloten met een functioneel ontwerp. Dit jaar zal tot de bouw van het systeem
worden overgegaan,dat door testgroepen geëvalueerd zalworden.
Aan ditsamenwerkingsproject nemen naast het PAGV ende SIVAK deel: 1RS,CSM enSU.
222. Ontwikkeling vaneengeautomatiseerd informatiesysteem gewasbeschermingsmiddelen
W.A. Dekkers, vacature
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03.3.04

Het informatiemodel Open Teelten wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een uniform informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw. Het doel isde
huidige deelsystemen te vervangen door een nieuw systeem dat op een intelligente manier
de informatie over bestrijdingsmiddelen aangebruikers ter beschikking stelt. Hetsysteem zal
bevorderen dat altijd de meest actuele informatie voor iedereen gelijktijdig beschikbaar is.
Het systeem isook toepasbaar intoekomstige teeltbegeleidingssystemen. Indit projektparticiperen PAGV, SIVAK, NEFYTO endeVoorlichting.
223. Deontwikkeling van een modelvoor de optimalisatie van bestrijdingsstrategieën

nieuw 03.3.08

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

nieuw 03.0.09

P.W.J. Raven,H. Drenth,S.R.M. Janssens,A.T.Krikke
Indit project wordt getracht een bredere visie op het beslissen van de ondernemer te krijgen
en van daaruit diens informatiebehoefte te achterhalen. Dit ter ondersteuning van de PAGVprojecten die erop zijn gericht geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen voor
de ondernemer teontwikkelen.
Tevens wordt bestudeerd in hoeverre informatie afkomstig van bestaande en in ontwikkeling
zijnde modellen (bv. groeisimulatieprogramma's) en informatiesystemen aansluiten bij en
voldoen aande behoefte van de ondernemer.
225. Het ontwikkelen en implementeren van eengeautomatiseerd bedrijfseconomisch
adviseringssysteemvoor de voorlichting
08.8.11
S.R.M. Janssens,A.T.Krikke
De afgelopen jaren ontwikkelde spreadsheettoepassingen worden binnen de voorlichting geïntroduceerd en gebruikt voor het opstellen van bedrijfseconomische adviezen.Aan de hand
van de ervaringen en opmerkingen vanuit de praktijk kunnen op initiatief van de voorlichting
vervolgprojecten opgestart worden. Zo nodig kan - in overleg - op het inhoudelijke vlak medewerking verleend worden bij het aanbrengen van aanpassingen in de bestaande toepassingen.
Nade implementatie zal in 1989 het projekt wordenafgesloten.
226. Het ontwikkelen en onderhouden van een opte zetten databank voor de opslag
vangegevens ten behoeve van de bedrijfsplanning

08.0.13

R.F.I. vanHimste,vacature

69

Voor geautomatiseerde (bedrijfseconomische) adviessystemen zijn normatieve gegevens
noodzakelijk. Een uniform systeem ten behoeve van de datavoorziening, maar zeker ook
eenvoudige onderhoudsprocedures zijn onontbeerlijk. Vanuit zo'n databank zal getracht worden om een aantal onderdelen van dejaarlijkse uitgave Kwantitatieve Informatie geautomatiseerd samen te stellen. Bekeken kan worden welke mogelijkheden er bestaan om te komen
tot een gecomprimeerde gegevensvoorziening voor eenvoudige, eventueel geautomatiseerde systemen. Voorwaarde voor een verder vervolg van dit project is dat het initiatief bij de
eindgebruiker ligt en dat een belangrijk deel van de personele inzet door derden wordt geleverd.
227. Voorbereiding, initiëring, en introductie van geautomatiseerde begeleidingssystemen

09.0.04

H.Drenth,R.F.I, vanHimste,A.T.Krikke,P.W.J. Raven
- Het verlenen van medewerking aan de verdere regionalisatie van systemen voor bedrijfseconomische advisering.
- Het leveren van een bijdrage aan projektnummer 26.2.09,de ontwikkeling van een adviessysteem voor hetgebruik van dierlijke organische mest.
- Het meewerken aan interne automatiseringsactiviteiten naar aanleiding van het opgestelde
automatiseringsplan.
- Het volgen van de ontwikkelde bedrijfsregistratiesystemen voor akkerbouw envollegrondsgroenteteelt in de praktijk en het desgewenst verlenen van medewerking bij aanpassing
c.q. verbetering van de ontwikkelde systemen.
228. Het ontwikkelen van een informatiemodel "Open Teelten"

09.0.05

A.E. Brands,A. Landman,A.T.Krikke
In het kader van dit project, dat samen met de SIVAK en anderen wordt uitgevoerd, wordt
medewerking verleend aan het detailleren van het globale informatiemodel voor bedrijven
met open-grondsteelten.
De clusters die in 1989 nog zullen worden uitgewerkt, zijn: financiën en teeltbeslissingen.
Deze laatste cluster wordt uitgewerkt voor suikerbiet en granen in het kader van de teeltbegeleidingsprojecten. Ook voor gewasbescherming en bemesting zal het informatiemodel verderworden uitgewerkt. In 1989zal het project worden afgesloten.
229. Onderzoek naar de mogelijkheden van viewdata bijteeltbegeleiding

39.0.17

W.A. Dekkers
Dit jaar zal de twee jaar durende proef van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in het
Consulentschap Lelystad in samenwerking met de SIVAK worden beëindigd. Een evaluerendeindverslag zalter afronding gemaaktworden.
230. Opstellen van modellen voor computerprogramma's voor diverse aspecten van
de aardappelteelt
C.B.Bus, CD. vanLoon
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54.4.18

Gedurende 1986 en 1987 zijn bij 4 rassen gegevens verzameld over het verloop van de opbrengst en knolsortering van pootaardappelen. Op basis hiervan zal, samen met het CABO,
geprobeerd worden een computerprogramma te ontwikkelen dat als hulpmiddel kan worden
gebruikt voor het bepalen van de optimale loofvernietigingsdatum.
231. Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen

nieuw 54.4.33

J.F Houwing, K.Hindriks,K.H. Wijnholds,H.W.G.Floot
Voor informatie over het groeiverloop wordenjaarlijks via proefrooiingen groeicurves bepaald
op het PAGV-bedrijf, Prof. van Bemmelenhoeve (beiden Bintje consumptie-aardappelen),
Feddemaheerd (3 rassen pootaardappelen), 't Kompas en Kooyenburg (2 rassen fabrieksaardappelen). De vele gegevens van de laatste jaren worden bewerkt en bruikbaar gemaakt
voor toetsing van simulatiemodellen en de opzet van eenvoudige methoden van opbrengstprognose.
232. Toetsing adviesmodule onkruidbestrijding insuikerbieten

nieuw FH

H.W.G.Flooti.s.m. CABOenLUW
Door het CABO en de LUW is een onkruidontwikkelingsmodel ontwikkeld waarmee in een
vroeg stadium de te verwachten schade aan een suikerbietengewas kan worden ingeschat.
Hierdoor isvooraf beter te voorspellen of een bespuiting zinvol is of niet. Om dit model in de
praktijk te toetsen wordt op het ROC Kollummerwaard een proef aangelegd,waarin met verschillende frequenties gespoten wordt en het effect op de onkruidbezetting en de opbrengst
wordt nagegaan.
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VIII.ACTUELEKNELPUNTEN
Afgesloten projecten:
* Debestrijding van de graszaadgalmug inveldbeemdgras (G.H.Horeman).

49.3.CL

* Invloed van zaadkwaliteit en kiemomstandigheden opde opkomst en opbrengst bij
maïs (H.M.G.vander Werf).
* Kali-overbemesting bijconsumptie-aardappelen op lichte zavelgrond
(H.W.G.Floot).

96.4.17
54.2.70 FH

* Beperking van legering bij maïsvia mengteelt (P.M.T.M.Geelen).

VP
BEM/KL

* Onkruidbestrijding inwintertarwe (K. Hindriks,A.H.J. Rops).
* Middelen vergelijking voor kleefkruidbestrijding inaardappelen (K. Hindriks,
A.H.J. Rops,H.P. Versluis i.s.m. PD).

BEM/KL/WS

* Bestrijding probleemonkruiden insuikerbieten (K. Hindriks, K.H. Wijnholds).
BEM/KP
* Afstemming zaaibedbereiding opde hoofdgrondbewerking op dalgrond
(K.H. Wijnholds, LM. Lumkes).

17.5.50 VM

* Plantdichtheden bijde latetrek vanwitlof (G.J.M.Schroën).

Zwaagdijk

Lopende en nieuwe projecten:

Akkerbouw
Aardappelen
233. Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bijaardappelen te voorkomen
nieuw 54.3.30
CD. vanLoon,A. Veerman
In een toenemend aantal rassen treedt besvorming op. Het zaad uit deze bessen kan in
volggewassen aardappelopslag geven, hetgeen vooral uit fytosanitair oogpunt schadelijk is.
Ineenveldproef zalworden nagegaan of besvorming kanworden tegengegaan door bespuiting met groeiregulatoren.
234. Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding van
aardappelen
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nieuw 54.3.31

CD. vanLoon
Enkele mogelijke alternatieven voor dinoseb zullen worden vergeleken op hun bruikbaarheid
voor de loofdoding van zowel poot- als consumptie-aardappelen. Hiertoe zullen op het
PAGV-proefbedrijf en op de proefboerderijen Prof. van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd, De
Waag en De Kandelaar proeven worden aangelegd, waarin ook de combinatie loofklappen/doodspuiten is opgenomen. In enkele proeven wordt ook loofbranden als mogelijkheid
onderzocht.
235. Onderbladbespuiting bij aardappelen

nieuw KL/BEM

A.H.J. Rops,K.Hindriksi.s.m.PD
Vergelijking diverse middelen bij onderbladbespuiting inaardappelen inverband metverdwijnenvandinoseb.
236. Verbetering spuittechniek op aardappelruggen

nieuw KL

A.H.J. Rops,L.M.Lumkes
Bij de huidige spuittechniek is de verdeling van het middel op aardappelruggen onregelmatig; het talud krijgt namelijk een lagere dosering. Nagegaan wordt hoe dit door de stand en
de plaatsing vande spuitdoppen kanwordenverbeterd.
237. Stikstofdeling bij pootaardappelen

54.2.69 WG

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

Suikerbieten
238. Bestrijding van het bietenkevertje

KL

A.H.J.Rops
Op vooral de zwaardere gronden in de IJsselmeerpolders wordt een vrij groot deel van het
bietenareaal in het voorjaar aangetast door hetbietenkevertje. De oorzaak hiervan is dat er
een intensieve bietenteelt wordt toegepast, waardoor veel aangrenzingen met percelen van
vorigjaar voorkomen. Inde proef wordt een aantal inde handel zijnde middelenvergeleken.
239. Bestrijding van meeldauw insuikerbieten

WR

P.M.T.M. Geelen
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In een proef op Wijnandsrade wordt het perspectief van een bestrijding van meeldauw onderzocht.
240. Bestrijding van aardappelstengelboorder insuikerbieten

nieuw KP

K.H. Wijnholds(i.s.m.IPOen 1RS)
De aardappelstengelboorder vormt een toenemend probleem in de suikerbietenteelt op de
NO-zand- en dalgronden waardoor jaarlijks veel percelen gedeeltelijk moeten worden overgezaaid. Op 't Kompas zullen enkele bestrijdingsmiddelen/methoden wordenvergeleken.
241. Zaaibedbereiding op leemhoudende zand-enzavelgronden

56.1.61 WR

P.M.T.M. Geelen,J.Alblas
Op de lichte lemige zavelgronden met weinig humus in de bovengrond, in het stroomgebied
van Maas en Roer, treedt regelmatig verslemping en structuurverval op. De grondbewerking
en zaaibedbereiding vormen hier een belangrijk probleem. De gevolgen zijn een slechte opkomst en slechte groei. Nagegaan wordt hoe op deze gronden een zaaibed gemaakt kan
worden waarbij een bedrijfszekere teelt van suikerbieten mogelijk is. De resultaten van 1986
en 1988 worden geëvalueerd en op basis hiervan wordt nagegaan of het onderzoek wordt
voortgezet.
242. Zaaibedbereiding voor suikerbieten op lössgrond

nieuw WR

P.M.T.M. Geelen
De zaaibedbereiding voor suikerbieten is in het lössgebied de laatste jaren sterk gewijzigd.
Incidenteel wordt de zaaibedbereiding en het zaaien zelfs in één werkgang uitgevoerd,waar
voorheen 3 werkgangen gebruikelijk waren. De mogelijkheden om een aantal bewerkingen
te combineren wordt in deze proef onderzocht. Ook de interactie met het ploegtijdstip wordt
indit onderzoek betrokken.
243. Breken vaneen korst naverslemping bij de opkomst van suikerbieten
56.4.62 FH/WR
H.W.G.Floot,P.M.T.M. Geelen(gezamenlijkproject met1RS)
Veel zavelgronden in het noordelijke akkerbouwgebied en ook lössgronden zijn zodanig
slempgevoelig, dat in sommige jaren ernstige opkomstproblemen bij suikerbieten optreden.
Onderzoek naar het voorkomen van korstvorming heeft nog geen bevredigende oplossing
geleverd. Uit praktijkwaamemingen blijkt dat tijdig breken van de korst op de bietenrijen opkomstproblemen kan beperken. Voorzetting proeven over type wieltjes en tijdstip op
Feddemaheerden op Prof. van Bemmelenhoeve (in uien)
244. Methoden vanvoorbewerking ploegsneden en zaaibedbereiding op opkomst en
opbrengst bijsuikerbieten
nieuw WS
H.P. Versluis i.s.m. 1RS
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Vergeleken worden vorenpakker snedenverkruimelaar en rotorkopeg als voorbewerking van
de ploegsnede in herfst en daarbij enkele methoden van zaaibedbereiding (o.a. 1en 2 maal
Steketee) in het voorjaar.

Granenen peulvruchten
245. Perspectieven van Belgische tarweteeltadviezen voor de lössgronden

WR

P.M.T.M. Geelen
In het kader van de onderzoekssamenwerking met het P.I.B.O. te Tongeren worden op
Wijnandsrade ook veelbelovende Belgische wintertarwerassen- en wintergerstrassen in het
rassenonderzoek opgenomen. Ook zijn stikstofproeven in wintertarwe en -gerst uitgevoerd,
om nate gaan of het Belgische N-advies voor de lössgronden beter voldoet dan het huidige
advies. De resultaten van de tarweproeven zullen ditjaar worden verslagen. De stikstofproef
inwintergerst zalworden voortgezet.
246. Bestrijding van blad- en aarziekten inwintertarwe

EH

H.W.G.Floot
Op de proefboerderij Ebelsheerd worden een aantal middelencombinaties ter bestrijding van
Septoriaen Fusarium vergeleken.
247. Zaaizaadontsmetting en opkomst bijwintertarwe

nieuw EH

H.W.G.Floot
In het Oldambt is de opkomst bij wintertarwe nogal eens teleurstellend waarbij de zaaizaadontsmetting waarschijnlijk een rol speelt. In een proef op Ebelsheerd worden diverse zaadontsmettingsmiddelen vergeleken waarbij met name het effect op Fusarium wordtgevolgd.
248. Rasgevoeligheid voor bodemherbiciden bijgranen

nieuw, FH

H.W.G.Floot
In de praktijk blijkt het herstel van granen na de winter, als er een bodemherbicide is gebruikt, nogal eens tegen te vallen waarbij ook rasverschillen worden geconstateerd. Op een
slempgevoelige grond zal de eventuele rasgevoeligheid bij vier rassen en vier middelen worden nagegaan.
249. Chemische bestrijding overblijvende wortelonkruiden

WS

H.P.Versluis i.s.m.PD
Voortzetting PAGV/PD-serieproef opWestmaas over bestrijdingsmogelijkheden voor overblijvenwortelonkruiden, met name moerasandoorn, in hetgraangewas en indestoppel.
250. Bestrijding van donkere vlekkenziekte inerwten

87.3.09
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R.D.Timmer
Het optreden van donkere vlekkenziekte in erwten kan in veel gevallen ernstige opbrengstderving en kwaliteitsverlies veroorzaken. Deziekte komt vooral bij vochtig weer tijdens en na
de bloei sterk naar voren zoals in 1985, 1987 en 1988 het geval was. Uit het onderzoek tot
heden blijkt dat gezond zaaizaad en zaadontsmetting met carbendazim belangrijk is. Ditjaar
worden de bestrijdingsproeven op PAGV-proefbedrijf, Ebelsheerd, De Kandelaar en
Rusthoeve voortgezet waarbij ook een aantal nieuwe fungiciden worden opgenomen.
Daarnaast zal in Lelystad het perspectief van mengteelt met een geringe hoeveelheid gerst
ter voorkoming van hettijdig inzakken van het erwtengewas ende daarmee gepaard gaande
ziektebevordering worden nagegaan.
251. Invloed vanfosfaatrijenbemesting opde opbrengst vanveldbonen

88.2.07

R.D.Timmer
Veldbonen worden gerekend tot de categorie vande meest fosfaatbehoeftige gewassen, net
als stamslabonen entuinbonen. Het huidige fosfaatbemestingsadviesvoor veldbonen is echter vooral gebaseerd op proefresultaten bij stamslabonen en tuinbonen. Bij veldbonen zelf is
weinig onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het effect nate gaan van een rijenbemesting met fosfaat en met een gecombineerde stikstoffosfaatmeststof op de gewasontwikkeling en de opbrengst van veldbonen, in vergelijking met een breedwerpige toediening.
De in 1987 gestarte proeven op de proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas zullen nog
eenjaar worden voortgezet.
252. Onderzoek naar de invloed van het plantaantal opde opbrengst van
veldbonenrassen

88.4.50 WR/VP

P.M.T.M. Geelen
Voortzetting van het onderzoek naar de invloed van het plantgetal ende rijenafstand bij veldboon op de opbrengst en de verklarende oogstcomponenten (aantal peulen, zaden/peul en
zaadgrootte) op de proefboerderij Wijnandsrade. Een soortgelijke proef is gestart op
Vredepeel.
253. Toepassing groeistof gibberelline inerwten

WR

P.M.T.M. Geelen
Oriënterend wordt het effect van GA opde stevigheid en opbrengst van erwten nagegaan.
254.Ziektebestrijding bijveldbonen

KB/RH

K.H. Wijnholds,J.G.N. Wander
- Op 't Kompas worden bestedingsmogelijkheden van chocoladevlekkenziekte getoetst
(i.s.m. IPO).
- Op Rusthoeve wordt de bestrijding vantopvergeling onderzocht.
255. Onkruidbestrijding inerwten enveldbonen

76

KP

K.H. Wijnholds
- Onderzoek naar alternatieve herbiciden voor dinoseb-acetaat en dinoseb bevattende middelen op '.t Kompas wordt voortgezet.
- Voor onderzoek over bestrijdingssystemen waarbij mechanische bestrijding centraal staat
(diverse ROC's) zie project 36.3.05.

Handelsgewassen
256. De invloed van de bestrijding van schimmelziekten opde gewasontwikkeling
en opbrengst vangraszaadgewassen

46.3.05

G.H.Horeman,J.G.N. Wander
- In Engels raaigras enveldbeemdgras kunnen enkele roestziekten voorkomen.
Duidelijk isdat vroege aantasting van stengels en bloeiwijzen schade geven. Meestal komt
echter aantasting van het blad voor. Gedurende drie jaar zijn veldproeven uitgevoerd om
na te gaan wanneer bestrijding van deze roestziekten rendabel is. In 1989 komt er een
eindverslag vandit onderzoek enwordt ereen advies voor de praktijk geformuleerd.
- Op de Rusthoeve wordt door de regio in de 1988 uitgevoerde roestbestrijdingsproeven in
eerstejaars Engels raai en veldbeemd nagegaan in hoeverre deze bestrijding nog een effect heeft op het spruitaantal ende opbrengst ineen 2e oogstjaar.
257. Inventarisatie vanziekten ingraszaadgewassen

nieuw46.3.10

G.H.Horeman
Het onderzoek naar de bestrijding van roestziekten in graszaadgewassen doet vermoeden
dat ook andere pathogenen een rol kunnen spelen tijdens het groeiseizoen. Uit de literatuur
is bekend welke pathogenen er in graszaadgewassen kunnen voorkomen. Welke hiervan in
Nederland voorkomen en inwelke mate is nauwelijks bekend.
In 1989wordt op circa 50 praktijkpercelen geïnventariseerd welke pathogenen voorkomen in
welke mate. Met de resultaten van dit onderzoek zal dan worden bezien hoe het onderzoek
naar de bestrijding vanziekten en plagen ingraszaadgewassen moet worden voortgezet.
258. Fosfaatbemesting graszaadgewassen

nieuw 46.2.08

G.E.L. Borm,S.Vreeke
In de adviesbasis voor de bemesting van bouwland worden graszaadgewassen als weinig
fosfaatbehoeftige gewassen aangemerkt. Volgens de praktijk echter geeft eenfosfaatgift een
positief effect op de zaadopbrengst. Omdat hierover onderzoeksresultaten ontbreken zijn op
het PAGV-proefbedrijf en de Prof. van Bemmelenhoeve in Engels raai, veldbeemd en roodzwenk proeven aangelegd waarin het effect van de hoogte en het tijdstip van de fosfaatgift
opdezaadopbrengst zalworden nagegaan.
259. Degeschiktheid van peulvruchten alsdekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk
46.4.07
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G.El. Borm, S. Vreeke, J.G.N. Wander
Veldbeemd en roodzwenk worden voornamelijk in de dekvrucht wintertarwe gezaaid.
Tijdens de groeiperiode van de dekvrucht moeten deze grassen zoveel kunnen groeien dat
ze voor de winter, na de dekvruchtoogst, voldoende ontwikkeld zijn om het volgend jaar een
goede zaadopbrengst te kunnen geven. De nieuwe tarwerassen met een goede bakkwaliteit
zijn door hun bladrijkdom minder geschikt als dekvrucht dan het nu veel gebruikte Arminda.
Anderzijds is onderzoek naar andere dekvruchten nodig nu de toelating van TCA mogelijk
wordt ingetrokken waardoor de bestrijding van tarwe-opslag inveldbeemd vrijwel onmogelijk
wordt. Rijp te oogsten erwten zijn vanouds een goede dekvrucht maar met name de oogstwijze (stamdorsen) en het planttype (semi bladloze rassen) bij erwten zijn duidelijk verschillend metvroeger. Over degeschiktheid vanveldbonen bestaat geen ervaring.
- In proeven op het PAGV-proefbedrijf en Rusthoeve wordt de groei en ontwikkeling van
veldbeemd en roodzwenk onder 5 dekvruchten namelijk tarwe (Arminda, Obelisk), erwten
(Solara, Finale) enveldbonen (Alfred) onderzocht.
- Daarnaast wordt in een regionale proef op Rusthoeve nagegaan of onder andere door
aandrukken van het zaaibed de opkomstzekerheid vangras en erwten teverbeteren is.
260. Invloed van pHop groei en kwaliteit van Engels raaigras

VP

P.M.TM.Geelen
Op het pH-trappenproefveld van het 1RSop het ROC Vredepeel wordt in 1989 Engels raai
voor graszaad geteeld;zo mogelijk worden hierinwaarnemingen gedaan.
261. Onkruidbestrijding invlas

nieuw RH/BEM

J.G.N.Wander, K.Hindriks
- Bestrijding van varkensgras vormt een groot probleem. De meeste middelen tegen ditonkruid geven schade aan het gewas. Op Rusthoeve worden enkele nieuwe methoden getoetst.
- Bepaling toepassingstijdstip voor Basagran. Nagegaan wordt op Prof. van Bemmelenhoeve of de huidige geadviseerde periode (zeer kort) voor onkruidbestrijding in vlas niet
kanworden uitgebreid.

Voedergewassen
262. Optimale plantgetal van snijmaïsrastypen

96.0.21

J.J.Schröder
Het huidige advies voor het optimale plantgetal (9 à 10 planten/m2) is voornamelijk gebaseerd opvroegere proeven met de rassen LG11en Fronica. Een belangrijk deelvan het huidige snijmaïsareaal echter wordt bezet door bladrijkere en langere rassen.Onderzocht wordt
of het optimale plantgetal zich voor dit rastype op een lager niveau bevindt (Rusthoeve,
Vredepeel, DeVlierd, Kooyenburg).
263. Onkruidbestrijding in maïs
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VP/WR/HN/VL/CR

P.M.T.M. Geelen, H. van Schooten, Y. Termeer, J. van der Werf, P.M. Spoorenberg i.s.m.
PD
De onkruidbestrijding in maïs vormt een toenemend probleem, enerzijds door de toename
van moeilijk te bestrijden onkruiden en anderzijds door de optredende resistentie tegen en
het aanstaande verbod van atrazin bevattende middelen. In dit kader worden diverse
PAGV/PD-serieproeven uitgevoerd:
- kweekbestrijding in continu-maïsteelt. Voortzetting proeven op Heino, Cranendonck over
herfst/voorjaarstoepassing herbiciden;
- haagwindebestrijding. Vergelijking middelen/toepassingsmethoden op Heino, De Vlierd en
Cranendonck;
- bestrijding triazine-resistente onkruiden (PD) op Heino en Cranendonck;
- bestrijdingssystemen zonder atrazin-gebruik (zie project 36.3.05,volgnr. 188).

Vollegrondsgroenten
Blad-,stengel-en vruchtgroenten
264. Teeltoptimalisatie van asperge

69.4.53 MV

J.Jeurissen, P.Boonen,J. v.d. Broek
Indit project worden alle lopende en nieuwe projecten van proeftuin Meterikse Veldondergebracht, die betrekking hebben opteeltverbetering.
a. Onderzoek naar de mogelijkheden van herinplant
Een groot probleem bij de teelt van asperge is de bodemmoeheid. Ervaring leert dat de
groei en produktie op percelen waar al eerder asperge werd geteeld, sterk achterblijft. In
het onderzoek worden effecten van grondbewerking, ontsmetting en plantgetallen bestudeerd opeen perceel dat in 1983 isaangelegd.
b. Oorzaken envoorkomen van scheuren
Het is nietduidelijk wat het scheuren van asperge veroorzaakt of beïnvloedt. Als mogelijke
oorzaken van dit euvel wordt gedacht aan raseigenschappen, grondsoort, vochtvoorziening, weersomstandigheden of combinaties hiervan. Nadere inventarisatie van bedrijfsgegevens moet meer inzicht geven inwelke situatie kwaliteitsproblemen optreden.
c. Opkweek plantmateriaal
nieuw
De opkweek van plantmateriaal bij asperge staat ter discussie. Van diverse zijden komen
berichten over betere resultaten, verkregen met een andere plantopkweek. In dit onderzoek zullen diverse methoden van plantopkweek vergeleken worden. Dit onderzoek blijft
beperkt tot de plantopkweek. Vergelijking van dit plantmateriaal in een teelt zal niet uitgevoerdworden.
d. Forcering asperge
nieuw
Bijde forcering van asperge inwater of potgrond blijft de stengeldikte gering. Dit resulteert
in een lagere verkoopprijs per kilo. Door niet uit te gaan van opgerooide pollen, maar de
planten het gehele seizoen te laten groeien in de bakken waarin ze geforceerd worden,
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zou een grotere stengeldikte verkregen kunnen worden. Verder kan de plant meerderejarengeforceerd worden,waardoor deeconomische perspectieven sterktoenemen.
e. Groene oogst
nieuw
Binnen dit onderzoek zal oriëntatie plaatsvinden naar de effecten van groen oogsten. De
aandacht zalspeciaal uitgaan naar de bestrijding vanonkruid,aspergevlieg, aspergekever
ende effecten opde produktie en stengeldikte, en eventueel dearbeid.
Ditonderzoek wordt uitgevoerd ineen bestaand perceel dattot dusver wit geoogst is.
265. Verbetering van de gewasbescherming inasperge

69.3.54 MV

J.Jeurissen, J. v.d. Broek
Indit project worden alle lopende en nieuwe projecten van proeftuin Meterikse Veldondergebracht die betrekking hebben opdegewasbescherming bijasperge.
a. Chemische bestrijding van Botrytis cinerea
Bij de teelt van asperge is bestrijding van Botrytis cinerea een belangrijke teeltmaatregel.
Vanaf augustus tot in de herfst worden bespuitingen uitgevoerd om aantasting te voorkomen. Hierdoor zou de assimilatieperiode worden verlengd en meer reservevoedsel in de
wortelstokken worden opgeslagen. Dit zou de produktie in volgende jaren verhogen. Het
onderzoek iseropgericht dejuistheid van deze veronderstelling nategaan.
b. Bestrijding van Puccinia asparagi
Jarenlang isaantasting van het loof vanasperge door roest nietvoorgekomen.
Sinds enkele jaren wordt weer melding gemaakt van het optreden van deze schimmel op
eengroot aantalpercelen.
In een veldproef zal een aantal hiervoor in aanmerking komende bestrijdingsmiddelen
worden beproefd,indien de aantasting zich voordoet.
c. Bestrijding vanaspergevlieg en aspergekever
Bij de bestrijding van plagen in asperge zijn de aspergevlieg en aspergekever de belangrijkste insekten. Met name tegen de aspergevlieg moet zeer frequent worden uitgevoerd.
Het onderzoek is erop gericht een bestrijdingsmethode te ontwikkelen. Er wordt zowel
naar eenchemische alseen biologische manier gezocht.
(Onderzoek i.s.m. PAGV en "De Groene Vlieg")
d. Onkruidbestrijding
Indit voortgezet onderzoek wordt aandacht besteed aan de onkruidbestrijding in het produktieperceel.
e. Bestrijding van Phytopthora
nieuw
Deze aantasting is reeds vele jaren geconstateerd, echter zonder grote schade aan te
richten. In 1988 ontstonden er echter wel problemen. Indien de weergesteldheid eind juni
daar aanleiding toe geeft, zal een middelentoetsing worden uitgevoerd.
266. Bestrijding valse meeldauw inaugurk
J.Jeurissen, H.C.H. Pijnenburg
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NB/MV

y/aise meeldauw inaugurk vormt eensteeds groter probleem.
Erwordt, gezien de grote verschillen tussen de bedrijven,verwacht dat de bespuiting interval
nietjuist is. Indit onderzoek zal hiernaar onderzoek plaatsvinden.
Deproeven worden uitgevoerd opde ROC's Breda en Meterik.
267. Optimalisatie verticale teelttechnieken van parthenocarpe augurken
93.4.04
J.T.K.Poll
In 1989wordt dit project met eenverslag afgesloten.
268. Teeltoptimalisatie van prei

NB/MV

H.C.H.Pijnenburg,J. Jeurissen
a. In Breda en Meterik zal eenvergelijking plaatsvinden tussen ter plaatse zaaien,de normale ponsgatenmethode en het ondiepe planten in ponsgaten. Bepaalde behandelingen
moeten worden aangeaard omvoldoende lengte wittekrijgen.
b. In Breda zal voortbouwend op de resultaten van vorig jaar een proef worden opgezet om
met gebruik van stro de aantasting van bladvlekkenziekten door middel van opspattende
gronddeeltjes tevoorkomen.
269. Potgrootte en zaaitijdstip inde bedekte teelt van kropsla

NB

H.C.H.Pijnenburg
In potgrootte en zaaitijd voor de bedekte voorjaarsteelt van kropsla bestaan erg grote verschillen. Inde proef wordt uitgegaan van een 4,5en6cm-pot bij enkele zaaitijden.
270. Teeltoptimalisatie ijssla

WS

In een tweetal proeven zal het effect nagegaan worden van de kalibemesting op de produktie en kwaliteit van ijssla. Er zijn aanwijzingen dat kali met name effect heeft op de vastheid
vande bol.Deproevenworden voor hettweedejaar uitgevoerd.
In twee andere proeven wordt het KNS-systeem zoals dat in Duitsland gebruikt wordt, voor
de tweede jaar getoetst onder Nederlandse omstandigheden. Het KNS-systeem gaat er van
uit dat maarweinig stikstof als voorraadbemesting gegeven wordt. Tijdens deteelt wordt één
of meer keer een grondmonster gestoken en aande handdaarvan wordt bijbemest.
271. Verbetering van develdopkomst bijwitlof door een betere zaadkwaliteit

73.4.09
G.vanKruistum,J.J. Neuvel
Ditjaar wordt in een veldproef aandacht besteed aan de invloed van licht- en donkergekleurde zaden binnen enkele fracties van partijen witlofzaad op de uniformiteit van de veldopkomst en de uiteindelijke wortelsortering. De schoning en kieming van de fracties op het laboratorium en inde kasworden door het RPVZ uitgevoerd.
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272. Teeltmethoden voor de extra-vroege trek vanwitlof

73.4.11

G. vanKruistum,H.C.H. Pijnenburg, G.J.M. Schroën
Uit het onderzoek inde afgelopen jaren op enkele ROC's isgebleken dat de paperpotplant in
beperkte mate, alleen voor de allervroegste trekken, met positief resultaat kan worden gebruikt. Dit project wordt met eenverslag afgesloten.
273. Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof

73.4.12

G.vanKruistum
Inmiddels is uit dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de PD, naar voren gekomen
dat middelen als MCPA, 2,41D en dicamba aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Na
een laatste forceerproef wordt dit onderzoek met een verslag afgesloten.
274. Optimalisatie proeftechniek bijwitlof

73.9.14

A.R. Biesheuvel, G. van Kruistum, F.van der Zweep, T.Enserink, H.C.H.Pijnenburg,H.P.
Versluis
In het rassenonderzoek bij witlof worden vaak grote ras- x plaatsinteracties vastgesteld. Het
is onduidelijk welk deel van de witlofteelt hiertoe het sterkste bijdraagt. Door de witlofteelt op
te splitsen inde teelt van de wortels, de bewaring en de trek endeze drie deelprocessen nader te analyseren door uitwisseling van wortels tussen proefplaatsen, wordt vastgesteld in
welk deel van de witlofteelt de grootste ras- x plaatsinteractie ontstaat. Het onderzoek wordt
uitgevoerd op het PAGVte Lelystad en opde ROC's te Creil, Breda enWestmaas.
275. De invloedvan sorteren van dewortels opde lofopbrengst ende kwaliteit
vanwitlof

nieuw WS/NH

G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
De meeste wortels worden na het rooien gesorteerd om te kleine wortels, grond en eventuele onkruidresten niet op te slaan in de bewaring. Het oogsten van een gemengde partij wortels vindt voor de kleine wortels vaak op een te laat tijdstip plaats. Het sorteren van de wortels biedt de mogelijkheid om de oogst per wortelsortering op een optimaler moment te laten
plaatsvinden. Bovendien zijn de verschillen in kropdiameter binnen een bepaalde wortelsortering beperkt, waardoor een uniformere partij lof op diameter en op rijpheid in de doos kan
worden verpakt. De gecontracteerde wortels worden betaald vanaf 3,25 cm diameter. De
wortels kleiner dan 3,25 cm krijgt de teler er gratis bij. Wat zijn de produktiemogelijkheden
vandeze wortels? Ineen aantal trekken nagaan wat de invloed isvan al of niet sorteren van
dewortels opde opbrengst en de kwaliteit van het lof.
Deproeven worden uitgevoerd opde ROC's Zwaagdijk en Westmaas.
276. Bemesting bijdetrek vanwitlof opwater

MB/WS

H.C.H.Pijnenburg,H.P. Versluis
Op de ROC's te Breda en Westmaas wordt het onderzoek voortgezet naar de optimale be-
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mesting bijdetrek van witlof opwater.
277. Teelt van witlof op ruggen van 50 cm

WS

H.P. Versluis
Beproefd wordt of het mogelijk is de uniformiteit van de witlofwortels te vergroten door op
een lichte grondsoort de witlof op ruggen van 50 cm te telen. Op deze wijze zou het mogelijk zijn om meer opzetbare wortels te verkrijgen. Devergelijking wordt gemaakt met ruggenteelt op 75 cm en met vlakveldsteelt.
278. Verbetering van de opkomst bijwitlof door ruggenfrezen in het najaar

WS

H.P. Versluis
Om de opkomst te verbeteren zullen in het najaar reeds de ruggen worden gefreesd. In het
daaropvolgende voorjaar kandewitlof opeengoed bezakte rugwordengezaaid.

Koolgewassen
279. Optimalisatie vandeteelt van bloemkool

NH/WS

G.J.M. Schroën,A.Embrechts
a. Bestrijding madevan de koolvlieg
Het gewas bloemkool wordt gebruikt om viaeilegvallen devluchten vande koolvlieg ende
populatiedichtheid vande vliegente kunnenvolgen.
b. Stikstofbemesting
Dit onderzoek wordt in 1989 voortgezet bij de zomerteelt en de herfstteelt (als 2e gewas).
Het onderzoek zal vanaf 1989 worden uitgebreid met een aantal giften toegediend als rijenbemesting.
De proef wordt uitgevoerd inZwaagdijk enWestmaas.
c. Teeltonderzoek vanzeer late herfstteelt
Gezien de gevoeligheid van de rassen voor vorst en de lange groeiduur met een matige
groei na een lichte vorstperiode lijken de teeltperspectieven van deze rassen niet groot.
De mogelijkheid bestaat dat het onderzoek nietwordt voortgezet.
d. Vergelijking van de invloed van opkweeksystemen op de groeiduur en de lengte van
oogstperiode bijdeteelt vanwinterbloemkool.
Het onderzoek wordt in 1988/1989nietvoortgezet c.q.voorlopig stopgezet.
280. Invloedvan Vydate en Curater opde groei en opbrengst van bloemkool
78.4.10
C.P. deMoei,G.J.M. Schroën
Het onderzoek wordt in 1989 met een verslag afgesloten.
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281. Onkruidbestrijding met kalkstikstof inbloemkool

nieuw MV

J.Jeurissen
Naar aanleiding van de positieve geluiden met betrekking tot de werking van kalkstikstof als
onkruidbestrijdingsmiddel wordt onderzoek gestart naar de benodigde hoeveelheid en het
tijdstip vantoedienen.
282. Bestrijding knolvoet inkoolgewassen

NB/MV

H.C.H. Pijnenburg,J. Jeurissen
In Breda zal het onderzoek naar de chemische bestrijding van knolvoet in bloemkool worden
voortgezet. In Meterik zal een soortgelijke proef worden uitgevoerd met broccoli op een minder zwaar besmet perceel.
283. Regulering van de groeiduur bij bloemkool in relatie tot de oogstplanning
78.4.06
C.P. de Moei, A.P.Everaarts
In een continuteelt van bloemkool, waarbij verschillende rassen worden gebruikt, zal detoepassing van GA 4/7 worden getoetst. Door bespuitingen uit te voeren op verschillende tijdstippen, waarbij tevens het ontwikkelingsstadium van de planten wordt vastgelegd, kan mogelijk een relatie worden gelegdtussen de ontwikkeling en het effect van de bespuiting opde
groeiduur.
284. Bestudering vande groei en ontwikkeling vanwitte kool

84.4.11

C.P. de Moei, A.P. Everaarts
In een veldproef waarbij twee rassen en drie planttijdstippen worden opgenomen zal door
gedetailleerde gewaswaarnemingen nog een aantal gegevens worden verzameld welke een
aanvulling kunnen zijn op het groeicurve-onderzoek bijsluitkool tot op heden verricht.
285. Opkweekmethoden van spruitkool

WS

H.P. Versluis
De opkweek inde kas (warm) en buiten (koud) wordt vergeleken voor teelten met een oogst
vanaf medio november.
286. Optimalisatie van opkweek enteelt van paperpotplanten bij spruitkool
83.4.05
C.P. deMoei,A.E.Everaarts
Het onderzoek wordt in 1989 afgesloten met eenverslag.
287. Bestudering vande groei enontwikkeling van spruitkool
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83.4.06

A.P.Everaarts, CR deMoei
Voor de advisering betreffende teeltmaatregelen is een goed inzicht in het verloop van groei
en ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In twee veldproeven te
Lelystad, waarin planttijdstip, ras en plantdichtheid worden gevarieerd, zal door periodieke
waarnemingen gedurende degroei inzichtworden verkregen in het patroon van groei en ontwikkeling van het gewas. Met behulp van de verkregen gegevens zal getracht worden een
simulatiemodel van de groei van het gewas optestellen.
288. Optimalisatie van deteelt van broccoli

NH

G.J.M. Schroën
- De slagingskansen van een vroege teelt van broccoli zijn vaak te laag. Via verschillende
planttypen (perspot- en losse planten en al of niet een gewasbedekking met agryl of geperforeerd folie) zal in Zwaagdijk nagegaan worden of de opbrengst en de kwaliteit in de
vroege teelt istevergroten.
- In een nieuw te starten proef te starten proef te Zwaagdijk zal het effect van rijenafstand
en plantdichtheid op opbrengst, kwaliteit en de lengte van de oogstperiode worden beproefd. De proef wordt uitgevoerd met 50 en 75 cm rijenafstand en plantdichtheden variërend van40.000 tot 70.000 planten per ha.
- In een eveneens nieuw te starten proef te Zwaagdijk wordt de invloed van stikstofbemesting beproefd bij giften van 0tot 300 kg N per ha. De N-giften worden toegediend als een
eenmalige gift voor het planten al of niet aangevuld met een bijbemesting van 75 kg Nper
ha. Naast het grondonderzoek zullen gewasmonsters worden opgenomen om de nutriëntenopname van het gewas te kunnenbepalen.
Ook inValthermondwordt een stikstoftrappenproef uitgevoerd.
289. Optimalisatie van deteelt van rode kool

NH

G.J.M. Schroën
Stikstofbemesting bijde bewaarteelt
De invloed op de produktie en de kwaliteit van de bewaar(rode)kool wordt nagegaan van Ngiften variërend van 0 tot 400 kg N per ha. Deze worden toegediend als een eenmalige gift
voor het planten al dan niet aangevuld met een gedeelde gift van 50 kg N per ha. Ook tijdens de bewaring zullen de bewaarverliezen en de kwaliteit van de rode kool worden bepaald.
290. Invloedteeltmethode opde opbrengst ende bewaring van spitskool

NH

G.J.M. Schroën
Nagegaan zal worden via zaai- c.q. plantdata wat de opbrengst en de kwaliteit is in de
herfstteelt. De belangstelling in de praktijk gaat vooral uit naar de bewaarmogelijkheden van
dit project. Via oogsttijden en bewaarduren zal worden nagegaan of de bewaarverliezen te
beperken zijn en of de kwaliteit behouden blijft.
291. Bewaaronderzoek bijdeteelt vangroene savooie kool

NH
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G.J.M. Schroën
Nagegaan zal worden wat de invloed is van verschillende temperaturen onder nul op de bewaarbaarheid en de bewaarverliezen. Indien mogelijk zal er ook onderzoek plaatsvinden in
CA-bewaring. Ook de kwaliteit na uitstalleven zal worden bepaald. Het betreft produkt dat in
1988geteeld is.
292. Optimalisatie vanteelt, gewasbescherming en bewaring vanwitte kool

NH

G.J.M. Schroën
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola)
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en naar het meest gunstige
toepassingstijdstip ter bestudering van bladvlekkenziekten. De kool zal ook worden bewaard om de nevenwerking van develdbespuitingen opde bewaarbaarheid nategaan.
b. Bestrijding vantripsenter voorkoming van roest inwitte kool
Voortzetting van het onderzoek naar de oorzaken van het optreden van intumescenties
(roest), vermoedelijk veroorzaakt door tripsen. Het onderzoek richt zich op middelenonderzoek en spuitintervallen.
c. Vergelijking koelhuisbewaring met CA-bewaring
Op de proeftuin in Zwaagdijk zullen beide koelsystemen met elkaar worden vergeleken.
Ook de kwaliteit gedurende het uitstalleven nabewaring zal beproefdworden.
d. Plantafstanden bijdeteelt vanwitte koolvoor de lange bewaring
Om in te spelen op de vraag naar kleinere kolen moet de plantdichtheid worden aangepast. Nagegaan zal worden wat de invloed is van plantafstanden op de sortering, de opbrengst ende bewaarverliezen bijtwee rassen die van elkaar verschillen inbladrijkheid.
293. De invloed van Vydate op degroei en opbrengst van sluitkool

84.4.10

CR deMoei,G.J.M. Schroën
Het onderzoek wordt in 1989 met een verslag afgesloten.

Bol-,knol-en wortelgewassen
294. Bestudering van groei-,sortering-en kwaliteitsverloop bij kroot

57.4.02

M.H.Zwart-Roodzant,JA. Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden nagegaan onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid.
Getracht zalworden een groeimodel te formuleren,waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. De resultaten van de eerder
uitgevoerde proeven worden in 1989 nader bekeken. In 1989 zullen geen veldproeven wordenuitgevoerd.

86

295. Bepaling en verbetering van de veldopkomst van peen

58.4.05

J.A. Schoneveld, J.J.Neuvel
Devariatie inveldopkomst bij peen is zeer groot. Erzijn geen kwantitatieve richtlijnen die op
het moment van zaaien de beslissing over de standdichtheid kunnen ondersteunen. Nu de
ontwikkeling gaat in de richting van hoogwaardiger zaad en mogelijk minder zaadverbruik, is
kennis gewenst over de samenhang tussen de gebruikte hoeveelheid zaaizaad en de veldopkomst, met daarbij de omgevingsfactoren. In 1989 zal, inveldproeven op lichte zavel,de
invloed van een aantal zaadkwaliteiten onderzocht worden. Daarbij wordt tevens nagegaan
hoe de relatie is tussen veldopkomst en sorteringsverhouding in verband met project
58.4.04.
296. Bestudering van groei-,sorterings- en kwaliteitsverlies bij schorseneren

59.4.01
M.H.Zwart-Roodzant, J.A. Schoneveld,T. Enserink,P.M.T.M. Geelen
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden nagegaan onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid.
Getracht zalworden een groeimodel teformuleren,waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de opbrengst en de sortering voorspeld kunnen worden. In 1989 zal op proefboerderij "De Waag" te Creil een standdichtheidsproef worden aangelegd die periodiek zal worden geoogst om zo het groeiverloop, de drogestofproduktie en -verdeling en de ontwikkelingsstadia van de verschillende objecten te volgen. Dit zal ook geschieden bij deberegeningsproef op proefboerderij "Vredepeel".
297. Beregening inschorseneren

VP

M.H.Zwart-Roodzand, P.M.T.M. Geelen
In een proef met verschillende beregeningsregimes wordt het effect van beregening op opbrengst en kwaliteit van schorseneren bestudeerd. Deze proef wordt gecombineerd met het
groeicurve-onderzoek (59.4.01).
298. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien

65.4.03

C.L.M, de Visser, D.Hoek, C.deGeus
Op het PAGV in Lelystad zal in 1989 een veldproef worden uitgevoerd om het groeiverloop
van zaaiuien te volgen en vast te leggen. De proef is een voortzetting van de proef die in
1988te Lelystad is uitgevoerd met hetzelfde doel. Ook in 1989zullen vier verschillende zaaidata endrieverschillende plantdichtheden worden bekeken.
Op basis van deze proeven zal uiteindelijk een groeisimulatiemodel voor zaaiuien ontwikkeld
worden, waarbij voldoende water- en mineralenvoorziening uitgangspunt is. Voor het model
zijn relaties nodig tussen de klimaatfactoren, temperatuur en licht enerzijds, en fysiologie
(bolvorming, afrijping) en opbrengst van uien anderzijds. Het model moet deze relaties bevatten voor verschillende zaaidata en plantdichtheden, omdat deze factoren een grote invloed hebben op het groeiverloop, en met name opdevroegheid van uien.
Om deze relaties te vinden, zullen via tussentijdse oogsten het groeiverloop, de drogestof-
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produktie en -verdeling en de ontwikkelingsstadia bij de verschillende objecten gevolgd worden.
299. Onkruidbestrijding in uien

65.3.05

C.de Geus,D.Hoek
Op de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve en de Rusthoeve zullen enkele onkruidbestrijdingsproeven inzaaiuien worden aangelegd. Het doel hiervan is het bestrijden van onkruid in een
jong uigewas.
In deze proeven zal een aantal middelen en mengsels van middelen op diverse tijdstippen
worden aangewend. Bij dit onderzoek wordt getracht het onkruid op zodanige wijze te bestrijden dat geen gewasbeschadiging optreedt en dat het onkruid met zo weinig mogelijk
middel kan worden bestreden. Intweedejaars plantuien moet inverband met het meer uit laten groeien van de uien een oplossing worden gevonden om het gewas langer vrij van onkruidte houden.
300. Breken korstvorming bij zaaiuien

FH/BEM

H.W.G.Floot, K.Hindriks
Op zavelgronden kan door slemp zodanige korstvorming optreden,dat in sommige jaren opkomstproblemen bij zaaiuien optreden. Bij bieten is gebleken dat het tijdig breken van de
korst op de rijen opkomstproblemen kan beperken. Het is de bedoeling dat, wanneer korstvorming optreedt, de IRS-machine met diverse typen wieltjes wordt ingezet.
301. Pootbedbereiding plantuien

nieuw 65.1.54 RH

D.Hoek,J.G.N. Wander
Bij plantuien vindt de pootbedbereiding vaak zeer vroeg in het jaar onder ongunstige omstandigheden plaats. Het isdan logisch dat sporen onder het bed negatief zullen zijn voor de
opbrengst. Het is dan ook duidelijk dat gecombineerd grondbewerken en planten de voorkeur verdient. Inde praktijk zijn hiermee reeds diverse ervaringen. Erzijn echter geen gegevens bekend over het exacte effect op de opbrengst. In een proef op Rusthoeve zal dit bepaald worden. In deze proef zal ook onderzocht worden of het mogelijk is de
omstandigheden waaronder de grond bewerkt wordt te verbeteren door in het voorjaar de
hoofdgrondbewerking (ploegen of spitten) uittevoeren.

Groenteoogsten peulvruchten
302. Vocht en stikstofvoorziening bijstamslaboon

89.2.08

J.J.Neuvel, H.W.G.Floot
Door eenjuiste vocht- en stikstofvoorziening kan de opbrengst van stamslaboon worden verhoogd.
Door het verkrijgen van een langer gewas zou met name op zware gronden het oogstverlies
kunnen worden beperkt. Het onderzoek is gestart in 1987. Veldproeven zullen worden aan-
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gelegd in 1989 in Lelystad en Nieuw-Beerta.

Algemeen
303. Incidenteel entomologisch onderzoek

35.3.08

A. Ester,H.C.H. Pijnenburg, J. Jeurissen, G.J.M.Schroën, H.P. Versluis,J.G.N. Wander,
H.W.G.Floot
- Diagnostisch onderzoek aan Insektenplagen in akker- en en tuinbouwgewassen, waaruit
oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
- Voortzetting onderzoek bladluisbestrijding in ijssla door middel van een -selectief bestrijdingsmiddel in combinatie met een alarmferomoon ("Panic"). De proef wordt uitgevoerd in
Breda.
- Bestrijding bladluis in ijssla met behulp van insektengaas als alternatief voor een chemische bestrijding. Deproef wordt uitgevoerd in Meterikse Veld en Zwaagdijk.
- In het kader van geleide bestrijding van koolluis en rupsen in witte- en rode kool zal
onderzocht worden de preferentie van de koolluis en rupsen op witteen rode kool in praktijkpercelen.
- Uienvliegbestrijding in prei door middel van gecoat zaad met enkele insekticiden endoseringen. Proef te Breda.
- Draaihartigheid in bloemkool wordt veroorzaakt door de koolgalmug. De vluchten van dit
insekt zijn alleen vast te stellen met behulp van gele vangbakken, waarop vervolgens de
gewasbehandelingen kunnen volgen.Gezocht wordt middels eentraybehandeling metenkele insekticiden endoseringen een adequate bestrijding te vinden. Proefplaats Lelystad.
- Diagnostisch onderzoek aan slakkenplagen in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien. Proefplaatsen Lelystad enWestmaas.
- Bestrijding wollige wortelluis (Pemphigus paseki) in karwij door middel van gewasbespuitingen met systemische insekticiden. Onderzocht wordt het vaststellen van de schade en
opbrengstderving. Deproevenworden uitgevoerd inColijnsplaat en Nieuw Beerta.
304. Incidenteel planteziektenkundig onderzoek

34.3.03

R. Meier
- Diagnostisch onderzoek aan schimmelziekten in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit
oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
- Ontwikkeling van eentoets voor het aantonen van knolvoetinfectie inpotgrond.
- Bestedingsmogelijkheden van schimmelziekten indebloemzaadteelt.
- Bestrijding bladvlekkenziekte invingerhoedskruid.
305. Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden inde kleine groentegewassen
34.3.04
R.Meier
Door onderzoek wordt getracht om voor de meest schadelijke schimmelziekten eengelegaliseerde toepassing van,reeds inandere gewassen toegelaten,fungiciden teverkrijgen.
- Fusarium-aantasting insuikermaïs;
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- aantasting van snijselderij door Rhizoctonia en Sclerotinia.
306. Verbetering van de veldopkomst van normaal, omhuld en gecoat zaad bij
groentegewassen

99.4.10

J.J.Neuvel
In het kader van dit project worden ontwikkelingen inde praktijk gevolgd. Erwordt deelgenomen aan onderzoekprojecten op dit terrien bij witlof (project 73.4.09) en bij peen (project
35.3.07).
307. Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen

36.3.07

J.Jonkers
Regelmatig worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Om deze gewassen te kunnen telen
is ook hier een goede onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek is vooral gericht op de
toepassing van middelen die in gewassen (grotere) gewassen reeds zijn toegelaten. Naast
het onderzoek inter plaatse gezaaide knolvenkel wordt inde vorm van screeningsonderzoek
gekeken naar nieuwe middelen en middelen combinaties voor toepassing in een aantal
groentegewassen (Lelystad). De proef ter plaatse gezaaide knolvenkel wordt uitgevoerd in
Zwaagdijk en Klazienaveen.
308. Verbetering grondontsmetting

38.3.02

L.M.Lumkes
Het technisch onderzoek omtrent mogelijkheden van gedeelde doseringen,waarvan de laatste bij de hoofdgrondbewerking, heeft resulteerd in praktische toedieningstechnieken. In afhankelijkheid van biologische resultaten worden in 1989 opnieuw deze proeven genomen.
Hiernaast zal op zeer zware grond het kerende en dekkende effect van enige grondbewerkingssystemen worden vergeleken. In 1988 liet dit bij een standaard ploeg op zeer zware
grond -en naeerder ontsmetten -te wensen over.
309. Ontwikkeling entoetsing van een adviesmodel voor beregening van gewassen
23.8.03
WA. Dekkers
Swatre, een model waarmee ook onder praktijkomstandigheden mogelijk het tijdstip van beregening kanworden voorspeld, is inde praktijk getoetst met behulp van een drietal proeven
(Lelystad, Vredepeel en Rusthoeve). Het onderzoek is afgesloten en wordt dit jaar
verslagen.
310. Vervangende gewassen na uitwintering

nieuw EH

H.W.G.Floot
Door het gebruik van bodemherbiciden kan bij uitwintering bij in te zaaien vervangende ge-
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wassen soms schade optreden. Hoewel hierover alveel informatie bestaat zijn er tochenkele leemtes in de huidige advisering. Op Ebelsheerd wordt daartoe in een proef de tolerantie
van enkele gewassen voor een aantal bodemherbiciden nagegaan.
311. Zaai-en plantbedbereiding vóór de winter

12.1.01

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

17.1.04

J.Alblas, LM. Lumkes,S.R.M. Janssens
Detoename van de grootte en het gewicht vanwerktuigen entransportmiddelen heeft geleid
tot een achteruitgang van de bodemstructuur. In dit project wordt (met IMAG, Stiboka, ICW,
IBen LU) nagegaan of de achteruitgang iste voorkomen door aanpassingen van de wieluitrustingen. Na de oogst van 1989 wordt begonnen aan een economische analyse en de verslaglegging.
313. Invloed van het losmaken vande ondergrond vanzavel-en kleiplaatgronden
opvochtvoorziening, beworteling en produktie van landbouwgewassen
21.1.51 WS/RH
J.Alblas, H.P.Versluis, J.G.N. Wander
De proefvelden te Westmaas, Colijnsplaat (RH 500) en Werkendam zijn afgesloten. Het
proefveld Bruinisse is slapende, terwijl de vergelijking spitten en ploegen te Colijnsplaat
wordt vervolgd. De afgesloten proeven worden in 1989 verslagen (samenwerking met
Regio's, Stiboka, ICWen IMAG).
314. Invloed van het losmaken vande ondergrond in hetwesten van de NOP opde
waterhuishouding, de beworteling ende produktie van landbouwgewassen
21.1.52WG
A.H.J.Flops
In samenwerking met het PAGV, ICW, Stiboka en IMAG is in het najaar van 1984 een proef
aangelegd waarin wordt nagegaan:
- heteffect van losmaken/breken vandeondergrond (4objecten);
- het effect vantussendrainage opde ontwatering (4en 8 mdrainafstand);
- de groei en opbrengstvorming vandegewassen.
Nadegewassen suikerbieten,tulpen,uien enaardappelen in respectievelijk
1985, 1986, 1987 zullen er in 1989 uien op dit perceel verbouwd worden. Indit gewas zullen
naast het groeiverloop, de beworteling ende grondwaterstanden wordengevolgd.
315. Gebruik steunrol bij ondiepe zaaibedbereiding

RH
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J.G.N. Wander
Er wordt steeds meer getracht de voorjaarsgrondbewerking in één werkgang uit te voeren.
Voor fijne zaden als bieten en uien vraagt dit een exacte diepteregeling, een goede verkruimeling en een rustige loop van de machine. Enkele nieuwe typen eggen (Cappon, Steketee)
kunnen worden uitgevoerd met verschillende steunrollen aan de voorzijde. Het betreft dan
de normale spijlenrol, de rol met getordeerde platen (Franse rol) of de flexi-coil spiraalrol. In
de praktijk oordeelt men erg verschillend over deze typen. Er is te weinig bekend over de
verschillen inwerking,wat betreft verkruimeling, rustige gang endiepteregeling.
316. Drempelwaarden bewerkbaarheid

KL/WG

A.H.J. Ropsi.s.m.Stiboka
Meegewerkt wordt aan een Stiboka-onderzoek over de drukhoogte van het bodemvocht
(drempelwaarde), waarbij verschillende gronden bij een bepaalde ontwateringssituatie bewerkbaar zijn. Door de proefboerderij wordt in het voorjaar op enkele percelen regelmatig
beoordeeld of eenzaaibedbereiding zou kunnen worden uitgevoerd.
317. pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden van de grond
25.2.53 WR
P.M.TM.Geelen
Door aanleg van deze proef zal worden geprobeerd aanwijzingen te krijgen over de juistheid
van het huidige kali- en pH-advies bij een bouwplan van wintertarwe, wintergerst, aardappelen en suikerbieten. Onderzoek in samenwerking met het IB. Mogelijk kan een verklaring
worden gevonden voor de lage aardappelopbrengsten op lössgrond bij hogepH's.
318. Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden op kalkrijke zeeklei in het zuidwesten

25.2.51 RH

J.G.N. Wander
In drie meerjarige proeven wordt in samenwerking met het IB onderzocht in hoeverre het in
1984 ingevoerde nieuwe fosfaatbemestingsadvies ook voor de kalkrijke zeekleigronden
geldt. In 1989worden 2proefvelden met suikerbieten voortgezet.
319. Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden opzware klei

KL

A.H.J.Rops
Op het fosfaattrappenproefveld op De Kandelaar dat in 1971 in samenwerking met het IB is
aangelegd, zal in overleg met het PAGV een gewas getoetst worden om het effect van de Pniveaus nate gaan op de opbrengst en kwaliteit. In 1989wordt graszaad ingezaaid.
320. Kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven op kalifixerende grond

25.2.50 WS
H.P. Versluis
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Inhet estuariumgebied lijkt het moeilijk de kalitoestand van de grond te verhogen tot een peil
dat gezien de opbrengsten optimaal is.Op vier kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven
wordt in samenwerking met het IBnagegaan in hoeverre de nieuwe adviesbasis voor kalibemesting op de betreffende gronden toepasbaar is. De proeven worden in 1989 afgesloten en
de resultaten geëvalueerd.
321. Kwantificering van de onttrekking van voedingselementen door diverse gewassen

25.2.07

H.H.H. Titulaer, diverse ROC's en onderzoekers in samenwerking met CAD-BWB/
IB/CABO/LU
Voor een bemestingsbeleid gericht op zowel optimale gewasgroei als op minimale milieubelasting is goed inzicht in de gewasonttrekking noodzakelijk. Voor veel gewassen is de beschikbare informatie voor dit doel volledig of onvoldoende geactualiseerd met betrekking tot
de huidige opbrengstniveaus. Daartoe zijn afgelopen jaren in bestaande proeven, vooral bij
kleine en nieuwe gewassen, monsters verzameld en geanalyseerd voor de bepaling van de
onttrekking van voedingsstoffen in verschillende situaties. Daarnaast zijn alle recente onttrekkingsgegevens van proefvelden geïnventariseerd. Dit jaar wordt door IB, PAGV en CAD
gewerkt aan de evaluatie van de vele gegevens en het opstellen van nieuwe "onttrekkingsnormen".
322. Het uitvoeren van onderzoek en het verrichten van studies en activiteiten voor
voorlichting en bedrijfsleven

08.0.12

S. Cuperus,S.R.M. Janssens, C.F.G. Kramer, vacature
- Het leveren van nieuwe gegevens en het meewerken aan de publikatie "Kwantitatieve
Informatie".
- Het actualiseren of opstellen van de hoofdstukken over de bedrijfseconomische aspecten
indeteelthandleidingen.
- Lesstofontwikkeling ten behoeve van het onderdeel "economie" van het inwerkprogramma
en hulp bij het afnemen van testgesprekken.
- Het verlenen van medewerking aan een gezamenlijk project van de RIJP, het LEI en het
PAGV betreffende de perspectieven van nieuw te stichten bedrijven in Flevoland. Deze
studie zal in 1989worden afgesloten.
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LEI-detachement
323. Proefstation voor de Akkerbouw ende Groenteteelt inde Vollegrond (347)

09.0.50
P.M. Biesheuvel,J.G. Groenwold,R.H.Lalkens
Onder dit project vallen alle werkzaamheden van LEI-gedetacheerden bij het PAGV op het
gebied van de akkerbouw en de akkerbouwmatige groenteteelt, voorzover deze een gevolg
zijn van de detachering, met uitzondering van werkzaamheden waarvoor een afzonderlijk
project isgemaakt envanwerkzaamheden voor externe commissies.
324. Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven (334)

03.8.51

P.M. Biesheuvel,J.G. Groenwold, R.H.Lalkens
Het testen van het liquiditeitsbewakingssysteem zal worden voortgezet op een tweetal akkerbouwbedrijven. In samenwerking met de heer Van Waes wordt bezien in hoeverre hetliquiditeitsbewakingssysteem van het LEI gekoppeld kan worden aan het Van Waes-registratieprogrammma. Indien deze koppeling zinvol wordt geacht, zullen beide systemen in het
komende jaar op elkaar worden afgestemd. Een student zal het liquiditeitsbewakingssysteem toetsen aan het gedetailleerd informatiemodel "liquiditeitsbeslissingen". Daarna zalonderzocht worden bij welke beslissingen het systeem de boer reeds ondersteunt en bij welke
beslissingen de boer ondersteuning wenst.
Op basis van dit onderzoek en de testresultaten zullen prioriteiten worden aangegeven voor
de verdere ontwikkeling van hetsysteem.
325. Veranderingen inde Veenkoloniale akkerbouw (348)

02.8.56

P.M. Biesheuvel,J.G.Groenwold
Met deze studie beoogt men meer inzicht te verkrijgen inde dynamische aspecten van alternatieve bedrijfsopzetten in dit fabrieksaardappelen-telend gebied. De basis hiervoor vormt
een onderzoek met behulp van lineaire programmeringsmodellen naar de toekomstige ontwikkeling van het betreffende gebied. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
afdeling Bedrijfssynthese van het PAGV.
Inaansluiting op het reeds door het PAGV uitgevoerde programmeringsonderzoek betreffende de korte termijn wordt door het LEI met behulp van meerjarenplanningsmodellen nog
aandacht besteed aan een aantal belangrijke deelvraagstukken op langere termijn, zoals
AM-beleid, EG-beleid en teeltfrequentie van fabrieksaardappelen. Over deze Meerjarenplanning zullen twee afzonderlijke onderzoeksverslagen worden gepubliceerd.
Voorts zal een onderzoekverslag worden gepubliceerd over het bedrijfsvergelijkend onderzoek op LEI-steekproefbedrijven inde Veenkoloniën. Het onderzoek zal inde loop van 1989
worden afgesloten met een gemeenschappelijk synthese-rapport, waarin de uitkomsten van
dedeelrapporten zullen worden geïntegreerd en samengevat.
326. Aanpassing van de bedrijfsvoering aan veranderende omstandigheden in de akkerbouw (349)
03.8.57
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PM. Biesheuvel,J.G. Groenwold,R.H.Laikens
De akkerbouwer is genoodzaakt zijn bedrijfsvoering voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zoals de sterke prijsdaling van granen en andere akkerbouwprodukten, beheersbeperkingen om het produktiemilieu instandte houden etc.
Teneinde de consequenties van deze ontwikkelingen op bedrijfsniveau nate gaan,zal insamenwerking met het PAGV een aantal representatieve bedrijfsmodellen worden ontwikkeld
voor de belangrijkste akkerbouwgebieden. Begonnen zal worden met het noordelijk en centraal kleigebied. Daarbij zal de vraag naar alternatieve mogelijkheden voor de minder rendabel wordende graanteelt centraal staan, alsmede de vraag hoe groot een akkerbouwbedrijf
minimaal moet zijn als eenmansbedrijf met inschakeling van een loonwerker, indien het vierde gewas nietwordt gevonden.
Ook wordt in het kader van dit project gekeken naar de perspectieven van nieuw te stichten
bedrijven in de Flevopolders, rekening houdend met een strengere milieuwetgeving en een
verdere vermindering van prijsondersteuning door de EG. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in
samenwerking met PAGVenRIJP.
327. Economische perspectieven vange#ntegreerde plantaardige produktie (350)

01.8.50
R.H.Lalkens
In het kader van dit project, dat in samenwerking met het PAGV wordt uitgevoerd, zal worden begonnen met een economische evaluatie van 10 jaar bedrijfssystemen-onderzoek op
het proefbedrijf OBS te Nagele. Deze evaluatie zal plaatshebben op basis van de LEI-administratie die sinds het boekjaar 1980/81 is bijgehouden van de drie bedrijfssystemen op het
Proefbedrijf. Hoewel pas in 1990 de resultaten van het tiende jaar (1989/90) ter beschikking
komen, zal in 1989worden begonnen met de analyse vande reeds afgesloten boekjaren.
328. Ontwikkeling vande bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven (352)

03.4.53

P.M. Biesheuvel, L.B. vander Giessen,R.H.Lalkens
In samenwerking met PAGV zal worden begonnen met een onderzoek naar diverse aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van de bodemgezondheid. Het gaat hierbij om eenintegrale aanpak van de problematiek rondom de bodemgezondheid, waarbij economische en
structurele factoren mede in beschouwing worden genomen. Enerzijds zou zo'n aanpak
moeten resulteren in een bedrijfsbegeleidingsysteem voor de ondernemer, waarmee hij kan
nagaan hoe het verloop van de bodemgezondheid zal zijn bij een uiteenlopend bodemgebruik en uiteenlopende teeltmaatregelen. Anderzijds zal worden getracht een instrument te
ontwikkelen waarmee de gevolgen op regionaal en nationaal niveau kunnen worden berekend engeanalyseerd.
Eerst zal moeten worden aangegeven wat onder bodemgezondheid wordt verstaan enwelke
informatie de boer hierover nodig heeft. Vervolgens zal moeten worden bezien welke gegevens nodig zijn voor de ontwikkeling van het systeem. Belangrijk daarbij is dat afstemming
plaatsvindt met inontwikkeling zijnde teeltbegeleidingssystemen.
Devoortgang van dit project zal mede afhangen van extra capaciteit die nodig isvoor de uitvoering van dit project.
329. INSP-Akkerbouw (380,0500)

09.0.51
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PM. Biesheuvel, K.J.Poppe
Door de werkgroepen zal worden begonnen met de verdere uitwerking van de clusters teelt,
afzet, tactische planning en evaluatie, financiën. De taak van het LEI zal voornamelijk bestaan uit het zorgen voor voldoende afstemming tussen de takken vanuit het takdoorsnijdend model (TDM).
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OVERZICHT PROJECTEN PER GEWASGROEP/DISCIPLINE
Akkerbouwgewassen
AARDAPPELEN
Volgnr. Titel
4
230
1
6
5
119
3
7
2
8
9
233
234
10
231
11
190
191
118
133
308
309
206

Projectnr.

Toepassing van groeiregulerende stoffen bij pootaardappelen
54.4.11
Opstellen van modellen voor computerprogramma's voor diverse
aspecten vande aardappelteelt
54.4.18
Verbetering van de verwerkingskwaliteit van consumptie-aardappelen
54.7.20
Optimalisering van hetgebruik van minerale olie bijde bestrijding van
niet-persistente virusziekten inpootaardappelen
54.3.21
Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt
54.3.23
Rhizoctoniabestrijding indefabrieksaardappelteelt
54.3.24
Beïnvloeding van knoltal ende sortering van aardappelen
54.4.25
Beregening van pootaardappelen en hetoptreden van Phoma
exiquavar. foveata en bacterieziekten
54.3.26
Optimalisering van deteelt, bewaring enverwerking van nieuwe
AM-resistente consumptie-aardappelrassen
54.7.27
Invloedwijze van bewaring envoorbehandeling van pootaardappelen
opde bezetting met Phomaexiquavar.foveata vande knol
54.3.28
Optimalisering vandeteelt bijde vermeerdering van pootaardappelen
uit miniknollen
54.4.29
Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te
voorkomen
nieuw 54.3.30
Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding
van aardappelen
nieuw 54.3.31
Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem bij pootaardappelen
nieuw 54.3.32
Bepaling van hetgroeiverloop bij aardappelen
nieuw 54.4.33
Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen
tevoorspellen
nieuw 54.7.34
Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani inaardappelen
34.3.02
Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie inakkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
32.4.03
Debeheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
33.3.10
Ontwikkeling van een geautomatiseerde begeleidingssysteem in
het kader vande bodemgezondheid
nieuw 03.4.10
Verbetering grondontsmetting
38.3.02
Ontwikkeling entoetsing van een adviesmodel voor beregening
van gewassen
23.8.03
Invloedgebruik dierlijke mest op opbrengst en kwaliteit van
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12
130
207
13
105
15
108
18
199
237
14
123
131
236
235
120
22
21
16
17
19
20

aardappelen
26.2.09
Bestrijding vangangreen (Phomaexiguavar. foveata) met grond-en
pootgoedbehandelingen bijdeteelt van pootaardappelen
54.3.64 FH
Methoden vangrondontsmetting incombinatie met toepassing van
granulaten ter bestrijding van aardappelmoeheid op zavelgrond
16.3.50 FH
Invloedvan dierlijke mest op opbrengst en kwaliteit pootaardappelen
en groentegewassen
nieuw FH
Toepassing van chemische middelen over het gewas fabrieksaardappelen ter voorkoming van kieming tijdens de bewaring en
van opslag in hetvolggewas
55.6.53 KB
Optimale plantaantal bijfabrieksaardappelen
55.4.54VM
Invloedvanteeltvervroegingsmaatregelen opde opbrengst ende
kwaliteit vanfabrieksaardappelen
nieuw 55.4.55 KP/KB
Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond
28.4.53 AGM
Onderzoek naar de bewaarbaarheid vanfabrieksaardappelrassen
KP
Mogelijkheden voor aanaarden van pootaardappelen op
zand- endalgrond
nieuw KP
Stikstofdeling bij pootaardappelen
54.2.69 WG
Invloedvoorbehandeling van grote maat pootgoed opde opbrengst
ensortering van pootaardappelen
54.4.72 WG/FH
Vruchtwisselingsonderzoek bij snijmaïs
96.4.22
Verbetering grondontsmettingsresultaten door middel van een
aanvullende toplaagbehandeling met metam-natrium
16.1.53 KL
Verbetering spuittechniek opaardappelruggen
nieuw KL
Onderbladbespuiting bijaardappelen
nieuw KL/BEM
Rhizoctonia-bestrijding inconsumptie-aardappelen door middel
van knolbehandeling
nieuw BEM
Pootgoedbehandeling bij deteelt van Opperdoezer Ronde
NH
Gebruikswaarde-onderzoek bijvroege consumptie-aardappelen
WS
Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen
door aanleg van spuitbanen
nieuw 54.7.73 RH
Effect van de "Vario-tarra" op de stortbak opde kwaliteit van
aardappelen
nieuw RH
Aardappelteelt voor industri#le verwerking op dezuidelijkezandgronden
VP
Verbetering vande kwaliteit van consumptie-aardappelen op lössgrond
WR

AARDPEER
143

Teeltonderzoek bij aardperen

63.4.01

SUIKERBIETEN
23
24
25
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Onderzoek naar mogelijkheden vanteeltvervroeging bijsuikerbieten
Onderzoek naar het effect van groeiregulatoren opverhoging van
kwaliteit enopbrengst bij suikerbieten
Onderzoek naar tarraverminderingvia eengewijzigde bietvorm

56.4.14
56.8.18
56.6.19

198
208
184
221
309
206
121
188
197
147
243
232
240
238
132
244
315
241
209
219
239
242

Perspectief van de "100 liter"-methode bijde onkruidbestrijding in
suikerbieten
56.3.20
Onderzoek naar de mogelijkheden vanverbetering van de
stikstofbenutting bij de suikerbietenteelt
nieuw 56.2.21
Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbezetting bij
suikerbieten
nieuw
Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteemvoor
suikerbieten
03.8.03
Ontwikkeling entoetsing van een adviesmodel voor beregening van
gewassen
23.8.03
Ontwikkeling van een adviessysteem voor hetgebruik van dierlijke mest
inde akkerbouw en devollegrondsgroenteteelt
26.2.09
Bestudering vanfactoren die de symptoomexpressie en ontwikkeling van
Rhizomanie in hetveld beïnvloeden
34.3.11
Optimalisatie van onkruidbestrijding indegrote akkerbouwgewassen
36.3.05
Spuittechniek suikerbieten
38.3.03
Perspectieven van mengteeltvan populieren met akkerbouwgewassen en gras
nieuw 97.4.01
Breken van een korst naverslemping bijde opkomst van suikerbieten
56.4.62 FH/WR
Toetsing adviesmodule onkruidbestrijding insuikerbieten
nieuw FH
Bestrijding van aardappelstengelboorder insuikerbieten
nieuw KP
Bestrijding van het bietenkevertje
KL
Grondontsmettingtegen bietecysteaaltjes opzware zavel
16.3.52WS
Methoden vanvoorbewerking ploegsneden enzaaibedbereiding op
opkomst en opbrengst bijsuikerbieten
nieuw WS
Gebruik steunrol bij ondiepe zaaibedbereiding
RH
Zaaibedbereiding op leemhoudende zand-enzavelgronden
56.1.61WR
Onderzoek naar hettijdstipvande stikstofbemesting voor suikerbieten
56.2.64 WR/VP
Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg
15.1.50WR
Bestrijding van meeldauw insuikerbieten
WR
Zaaibedbereiding voor suikerbieten op l#ssgrond
nieuw WR

GRANEN
26
182
135
220
191
206
183
246
247
248

Teeltvan bakwaardige wintertarwe
41.7.11
Opbrengst en kwaliteit vanwintertarwe bij extensivering van deteelt
Perspectieven voor agrorefinery
nieuw 41.8.13
Ontwikkeling van eengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
granen
03.8.02
Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie inakkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
32.4.03
Invloed gebruik dierlijke mest op opbrengst en kwaliteit van granen
26.2.09
Perspectief van geïntegreerde tarweteelt inhet noordelijk kleigebied
nieuw 41.4.56 FH/EH
Bestrijding van blad- en aarziekten inwintertarwe
EH
Zaaizaadontsmetting en opkomst bijwintertarwe
nieuw EH
Rasgevoeligheid voor bodemherbiciden bij granen
nieuw FH
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114
28
29
27
249
30
245
31
32
210
33
134

Zelfverdraagzaamheid vanwintertarwerassen
nieuw EH
Wijze van stikstofbemesting ter verhoging van het eiwitgehalte
EH
Invloed van spuitzwavel op de bakkwaliteit vanwintertarwe
nieuw EH
Teelt vantarwe voor zetmeel-en glutenproduktie
41.7.55 RH
Chemische bestrijding overblijdende wortelonkruiden
WS
Invloed van Round-up-bespuiting voor de oogst opde kiemkracht vantarwe
nieuw WS
Perspectieven van Belgische tarweteeltadviezen voor de lössgronden
WR
Teeltonderzoek naar optimalisatie van opbrengst en kwaliteit bij
wintergerst
42.8.04
Invloed vanteeltmaatregelen opde kwaliteit van zomergerst
42.7.05
Geleide ziektebestrijding inwinter-en zomergerst
nieuw 03.3.07
Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver
nieuw 44.7.50
Teeltonderzoek bij rogge entriticale
45.4.01

PEULVRUCHTEN
250
146
34
111
193
188
255
112
128
253
251
252
254

Bestrijding vandonkere vlekkenziekte inerwten
87.3.09
Vergelijkend onderzoek naar het opbrengstvermogen ende
opbrengstvariabiliteit bijerwten enveldbonen
87.8.11
Optimalisering van de zaaizaadproduktie bijerwten
nieuw 87.7.12
Inpassing vanvlinderbloemigen ineen rotatie met aardappelen
28.3.13
Bladrandkeverbestrijding inpeulvruchten
35.3.09
Optimalisatie van onkruidbestrijding inde grote akkerbouwgewassen
36.3.05
Onkruidbestrijding inerwten en veldbonen
KP
Voorvruchteffect peulvruchten voor aardappelen
28.4.57 RH
Schadedrempel voor GBCA bijerwten
87.3.51 VP
Toepassing groeistof gibberelline inerwten
WR
Invloedvanfosfaatrijenbemestingop de opbrengst vanveldbonen
88.2.07
Onderzoek naar de invloed van het plantaantal opde opbrengst van
88.4.50 WR/VP
veldbonenrassen
KB/RH
Ziektebestrijding bij veldbonen

HANDELSGEWASSEN
38
39
256
259
258
136
257
144
145

100

Detoepassing endeeffecten vangroeiregulatoren bij graszaadgewassen
De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeihalmen
en zaad bij graszaadgewassen
De invloed van de bestrijding van schimmelziekten opde
gewasontwikkeling en opbrengst van graszaadgewassen
Degeschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd
en roodzwenk
Fosfaatbemesting graszaadgewassen
Graszaadteelt op lichte gronden
Inventarisatie van ziekten in graszaadgewassen
Optimalisatie van onkruidbestrijding in kleine akkerbouwgewassen
Onderzoek naartoepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine

46.4.02
46.4.03
46.3.05
46.4.07
nieuw 46.2.08
nieuw 46.4.09
nieuw 46.3.10
36.3.09

260
35
150
36
137
261
152
138
139
140
37
141
142
151

en nieuwe akkerbouwgewassen en (bloem)zaadteelten
Invloedvan pHopgroei en kwaliteit van Engels raaigras
Verbetering van de oogstzekerheid ende kwaliteit van koolzaad
Teeltperspectief van zomerkoolzaad
Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van vezelvlas
Optimalisering van deteelt van hennep als grondstof voor de
papierindustrie
Onkruidbestrijding invlas
Perspectief vlasteelt op lössgrond
Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit bij karwij
Oriëntatie "nieuwe" gewassen
Verbetering van de opkomstzekerheid ende begingroei bijde
kruidenteelt
Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteit van kruiden
Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen
Teelt- en oogstoptimalisatie bij wortelkruiden
Gebruikswaarde-onderzoek hazelaars

36.3.10
VP
50.4.03
FH
51.6.02
nieuw 51.7.03
nieuw RH/BEM
WR
52.4.03
52.0.04
52.4.05
52.8.06
52.0.07
nieuw 52.6.08
KP

VOEDERGEWASSEN
211
212
213
262
123
40
214
215
147
148
149
129
188
216
219
263

Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs
96.1.10
Effect van aanvullende stikstofbemesting incombinatie met
rijenfrezen bij maïs
96.2.19
Invloedvandrijfmesttoepassing in het maïsgewas opde opbrengst
enop de stikstofbenutting, -uitspoeling en-vervluchtiging
96.2.20
Optimale plantgetal vansnijmaïsrastypen
96.0.21
Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs
96.4.22
Opbrengst- enkwaliteitsverloop van nieuwe rastypen snijmaïs tijdens
de rijpingsfase
96.6.23
Beperking vandestikstofuitspoeling door deteeltvan wintergewassen
bijcontinuteelt van snijmaïs
96.2.24
Wortelgroei enstikstofbenutting bij maïs
nieuw 96.2.25
Perspectieven van mengteeltvan populieren met akkerbouwgewassen engras
nieuw 97.4.01
Invloed van plantgetal en oogstwijze opde opbrengst van
Corn Cob Mix
98.0.01
Teeltoptimalisatie bij luzerne
98.4.02
Effect van beworteling op het instand houden van de structuur vande
ondergrond
21.4.02
Optimalisatie vanonkruidbestrijding inde grote akkerbouwgewassen
36.3.05
Inzaai van gras onder snijmaïs
96.4.50 RH/VP
Bestrijding vanwatererosie inde akkerbouw inZuid-Limburg
15.1.50WR
Onkruidbestrijding in maïs
VP/WR/HN/VL/CR
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BEDRIJFSSYNTHESE
104
181
100
102
101
103
220
221
222
210
223
224
133
225
322
226
227
228
229

Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele
ontwikkelingen indeteelt en bewaring vanvollegrondsgroenten
01.8.18
Economische perspektieven vangeïntegreerde plantaardige produktie
01.8.19
Hetverrichten van onderzoek envan daaruit het opstellen van
een samenvattende studie over detoekomstige bedrijfsontwikkeling
van het Veenkoloniale gebied
02.8.02
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
vollegrondsgroentebedrijven
02.8.03
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
nieuw 02.8.04
Onderzoek naar de relatie tussen prijs en kwaliteit van een
aantal vollegrondsgroenten
04.8.02
Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteemvoor granen
03.8.02
Ontwikkeling van eengeautomatiseerd teeltbegeleidingssysteemvoor suikerbieten
03.8.03
Ontwikkeling van eengeautomatiseerd informatiesysteem
gewasbeschermingsmiddelen
03.3.04
Geleide ziektebestrijding inwinter-en zomergerst
nieuw 03.3.07
Deontwikkeling vaneen model voor de optimalisatie van
bestrijdingsstrategieën
nieuw 03.3.08
Onderzoek naar de managementvragenvan de ondernemer
nieuw 03.0.09
Ontwikkeling van een geautomatiseerde begeleidingssysteem in
het kadervan de bodemgezondheid
nieuw 03.4.10
Hetontwikkelen en implementeren van een geautomatiseerd
bedrijfseconomisch adviseringssysteemvoor de voorlichting
08.8.11
Het uitvoeren van onderzoek en het verrichten van studies en
activiteiten voor voorlichting en bedrijfsleven
08.0.12
Het ontwikkelen en onderhouden van een opte zetten databank voor de
opslag van gegevens ten behoeve vande bedrijfsplanning
08.0.13
Voorbereiding, initiëring,en introductie van geautomatiseerde
begeleidingssystemen
09.0.04
Het ontwikkelen vaneen informatiemodel "Open Teelten"
09.0.05
Onderzoek naar de mogelijkheden vanviewdata bij teeltbegeleiding

VOLLEGRONDSGROENTEN
BLAD-, STENGEL- EN VRUCHTGROENTEN

39.0.17

ANDIJVIE
42
170
171
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Invloedvan plantdichtheid en schermdoek op kwaliteit en opbrengst
van maaiandijvie
Bestudering vandiverseteeltaspecten van kleine bladgewassen
Bestrijding van "rand" bijdiverse kleine gewassen

71.4.01
76.4.03
76.4.04

ASPERGES
41
264
265
126
154
155
156

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden
Teeltoptimalisatie van asperge
Verbetering van de gewasbescherming inasperge
Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij
asperge
Forceren van asperge
Perspectieven vandeteelt van groene asperges
Oogstverlenging bij asperge

MV
69.4.53 MV
69.3.54 MV
nieuw 32.4.07
69.4.02
69.4.03
NB

AUGURK
43
266
267

Gebruikswaarde-onderzoek bij augurk
Bestrijding valse meeldauw inaugurk
Optimalisatie verticale teelttechnieken van parthenocarpe augurken

NB/MV
93.4.04

GROENSELDERIJ
160

Lange bewaring van groenselderij

PREI
44
45
46
47
48
268

Gewasbescherming van prei
Gebruikswaarde-onderzoek bij prei
Bewaring winterprei
Invloedvan stikstofbemesting op bladvlekkenziekten
Bestrijding bladvlekkenziekten in prei
Teeltoptimalisatie van prei

66.3.54 NB
66.7.05
nieuw 66.3.06
nieuw 34.3.13
NB/MV

RABABER
165
166

Onderzoek naar het effect van kunstmatige koude op het verbreken
van autonome rust bij rabarber
Vermeerderingsmethode van rabarber

75.4.02
nieuw MV

RADICCHIO ROSSO
170
171

Bestudering vandiverse teeltaspecten van kleine bladgewassen
Bestrijding van "rand" bij diverse kleine gewassen

76.4.03
76.4.04

SLA (KROPSLA, IJSSLA)
49

Gebruikswaarde-onderzoek kropsla

103

50
51
124
269
270
171

Gebruikswaarde-onderzoek bij ijssla
Bestrijding vanvalse meeldauw (Bremia lactucae) in kropsla en ijssla
34.3.08
Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)
problemen inde intensieve vollegrondsgroenteteelt
28.4.12
Potgrootte en zaaitijdstip inde bedekte teelt van kropsla
NB
Teeltoptimalisatie ijssla
WS
Bestrijding van "rand" bij diverse kleine gewassen
76.4.04

SPINAZIE
52
53

Oorzaken en bestrijding van het "wit" inspinazie
Reductie van het nitraatgehalte bijspinazie

70.2.02
70.2.03

SUIKERMAIS
172

Optimalisatie van deteelt van kleine vruchtgewassen met name
suikermaïs

94.4.01

WITLOF
54
55
56
57
58
59
60
61
201
271
272
273
274
275

Gebruikswaarde-onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond
Invloed vochtverlies bij bewaring vanwitlofwortels op het forceerresultaat
Beperking vochtverlies vanwitlofwortels, tijdens de bewaring
Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden
Onderzoek gericht op hetvoorkómen en het bestrijding van natrot in
witlof
Onderzoek gericht op hetvoorkómen van lagetemperatuurbederf bij
witlof
Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting vanwitlof op het
veldte voorkomen
Onderzoek naar de kwantitatieve invloed vanfactoren die van belang
zijntijdens het forceren vanwitlof opwater
Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in
afvalwater bij de hydrocultuur vanwitlof
Verbetering vande veldopkomst bijwitlof door een betere zaadkwaliteit

276
277
278

Teeltmethodenvoor de extra-vroege trek vanwitlof
Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof
Optimalisatie proeftechniek bijwitlof
De invloed van sorteren vande wortels opde lofopbrengst ende
kwaliteit vanwitlof
Bemesting bijdetrek vanwitlof opwater
Teelt vanwitlof op ruggen van 50cm
Verbetering van de opkomst bijwitlof door ruggenfrezen in het najaar

191

Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie inakkerbouw- en

73.9.04
WS
73.2.13
73.3.15
73.2.16
34.3.06
73.4.06
73.3.17
73.4.09
73.4.11
73.4.12
73.9.14
nieuw WS/NH
MB/WS
WS
WS

104

311

vollegrondsgroentegewassen
Zaai-en plantbedbereiding vóór dewinter

32.4.03
12.1.01

KOOLGEWASSEN
KOOLALGEMEEN
62
194
282

Bladvlekkenziekten inkool
Optimalisatie vande koolvliegbestrijding
Bestrijding knolvoet in koolgewassen

nieuw 34.3.12
35.3.06
NB/MV

BROCCOLI
157
288
207

Winterteelt van broccoli
Optimalisatie van deteelt van broccoli
Invloed van dierlijke mest opopbrengst en kwaliteit pootaardappelen
en groentegewassen

78.4.12
NH
nieuw FH

BLOEMKOOL
63
124
159
218
279
280
281
283

Gebruikswaarde-onderzoek bij bloemkool
Onderzoek naar het effect van cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen inde intensieve vollegrondsgroenteteelt
Onderzoek naar de mogelijkheden vanverlenging van het
aanvoerseizoen van bloemkool door bewaring
Stikstofbemestingssystemen bijdeteelt van bloemkool
Optimalisatie van deteelt van bloemkool
Invloed van Vydate en Curater opde groei en opbrengst van
bloemkool
Onkruidbestrijding met kalkstikstof inbloemkool
Regulering van de groeiduur bij bloemkool in relatie totde
oogstplanning

28.4.12
78.6.11
nieuw 77.2.06
NH/WS
78.4.10
nieuw MV
78.4.06

CHINESE KOOL
64
158

Gebruikswaarde-onderzoek bij Chinese kool
Onderzoek naar optimale bewaring van Chinese kool

80.4.06

RODE KOOL
65
289

Gebruikswaarde-onderzoek bij rode kool
Optimalisatie van deteelt van rode kool

NH

105

SAVOOIEKOOL
66
291

Gebruikswaarde-onderzoek bijgroene savooiekool
Bewaaronderzoek bijdeteelt van groene savooie kool

NH

SPITSKOOL
290

Invloedteeltmethode op de opbrengst ende bewaring van spitskool

NH

SPRUITKOOL
67
68
285
286
287

Gebruikswaarde-onderzoek bij spruitkool
Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en
kwaliteit bijdiverse spruitkoolrassen
Opkweekmethodenvan spruitkool
Optimalisatie van opkweek enteelt van paperpotplanten bijspruitkool
Bestudering vandegroei enontwikkeling van spruitkool

83.2.51 WS
WS
83.4.05
83.4.06

WITTE KOOL
69
70
71
284
292
293

Gebruikswaarde-onderzoek witte kool, lange bewaarteelt
Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoor zuurkool
Gebruikswaarde-onderzoek witte kool voor zuurkool
Bestudering van de groei en ontwikkeling vanwitte kool
Optimalisatie vanteelt, gewasbescherming en bewaring vanwitte kool
De invloed van Vydate opde groei en opbrengst van sluitkool

84.9.06
84.9.03
84.9.03
84.4.11
NH
84.4.10

BOL-,WORTEL- EN KNOLGEWASSEN
KNOLVENKEL
162
163
174

Stikstofbemesting bij dezomerteelt van knolvenkel
Bewaring knolvenkel
Invloedvanvlakveldsfolie/agryl opdevervroeging, opbrengst
en kwaliteit vangroentegewassen

NH
WS/NB
99.4.11

KNOLSELDERIJ
72
161

Bestudering van de schietgevoeligheid van knolselderij
Bewaarbaarheid knolselderij

62.4.05
WS

KROOT
73

106

Zwart inkroten

nieuw 57.3.04

106
294

Testen van een geventileerde kuil (IBVL) voor het lang bewaren van
kroten
Bestudering van groei-,sortering- en kwaliteitsverloop bij kroot

57.6.03
57.4.02

PEEN
74
75
76
77
78
79
80
81
125
164
195
295
311

Gebruikswaarde-onderzoek bijgrove, peen
Gebruikswaarde-onderzoek bijwaspeen B-peen
Bestrijding van rottijdens de bewaring van winterpeen
Onderzoek naar de verbetering vande loofkwaliteit bij peen
Vergelijken vande kwaliteit van fijne peen bij bewaring op het
veld of inde natte koeling
Invloedvan zaaitijd,zaadhoeveelheden en -verdeling op opbrengst,
sortering- en kwaliteitsverloop bij peen
Invloed van het vochtregime op het optreden van schurft inpeen
Bestudering van hetverschijnsel cavity spot bij peen
Effecten vanteeltfrequentie bij peen
Zeer vroege zaai van bospeen
Optimalisatie van de wortelvliegbestrijding
Bepaling enverbetering vandeveldopkomst van peen
Zaai- en plantbedbereiding vóór de winter

NH
nieuw NB/WG
58.6.06
58.4.04
58.3.07
32.3.06
28.4.08
MV/NB/NH
35.3.07
58.4.05
12.1.01

RAMMENAS (RETTICH)
167
170

Beddenteelt bij rammenas
Bestudering vandiverse teeltaspecten van kleine bladgewassen

MV
76.4.03

SCHORSENEREN
82
296
297

Rhizoctoniabestrijding in schorseneren
Bestudering van groei-,sorterings- en kwaliteitsverlies bij
schorseneren
Beregening in schorseneren

VP
59.4.01
VP

SJALOT
83

Gebruikswaarde-onderzoek bij sjalot

RH/NH

UIEN
84
85
86
87

Gebruikswaarde-onderzoek bij plantuien
Gebruikswaarde-onderzoek bij zaaiuien
Beïnvloeding van drogestofgehalte, bewaarbaarheid enopbrengstniveau van uien door teeltmethoden
Kwaliteitsverbetering zaaiuien door teelt op ruggen

65.4.06
nieuw FH

107

88
89
90
91
92
115
200
298
299
300
301
314

Stikstof- en kalibemesting bijzaaiuien op lichte zavelgronden
Verbetering vande kwaliteit van zaaiuien
Tarrering en kwaliteitvaststelling vanpartijen uien, bij levering af
land en uit de bewaring
Reductie dosering maleine hydrazide (MH) bijzaaiuien
Onderzoek naar ventilatieregiems,ventilatiecapaciteiten en
automatische besturing van bewaaromstandigheden bijzaaiuien
Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op
akkerbouwbedrijven metvollegrondsgroenteteelt
Bestrijding vanziekten en plagen inzaai- en plantuien
Bestudering van hetgroeiverloop vanzaaiuien
Onkruidbestrijding inuien
Breken korstvorming bijzaaiuien
Pootbedbereiding plantuien
Invloed van het losmaken vande ondergrond in hetwesten van
de NOP opdewaterhuishouding, de beworteling ende produktie
van landbouwgewassen

65.2.51 WG
65.4.53 BEM
65.7.08
nieuw 65.4.09
65.6.07
28.4.06
65.3.04
65.4.03
65.3.05
FH/BEM
nieuw 65.1.54 RH
21.1.52WG

GROENTE OOGSTEN PEULVRUCHTEN
DOPERWT
93

Gebruikswaarde-onderzoek bij doperwt

STAMSLABOON
94
95
302

Gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen
Verbruining bij slaboon
Vocht en stikstofvoorziening bij stamslaboon

89.9.04
89.7.09
89.2.08

TUINBOON
93

Gebruikswaarde-onderzoek bij doperwt

GROENTEN ALGEMEEN
96
97
98
99
169

108

Algemene oriëntatie omtrent de kwaliteit van vollegrondsgroente
speciaal ten aanzien van de kwaliteit inde na-oogstfase
Bemesting vanvollegrondsgroenten
Onderzoek naar de invloed van het stikstofgehalte van de grond
ende stikstofbemesting op het nitraatgehalte ende opbrengst van
groentegewassen
Toetsing stikstofadvies en N-behoefte vollegrondsgroenten op
veenkoloniale grond
Produktverbreding in Noord-Holland

nieuw 99.7.12
25.2.07
25.7.05
nieuw KP
nieuw

173
179
180
192
196
204
303
304
305
306
307
321

Gebruikswaarde van lage plastic tunnels
Voorstudie ten behoeve van de opzet van bedrijfssystemenonderzoek voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt
Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien vande fysische
bodemvruchtbaarheid
Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding ingroentegewassen
Verbetering vangewasbeschermingstechnieken
Onderzoek naar de mogelijkheden van detoepassing van
nitrificatieremmers bijdiverse soorten organische mest
Incidenteel entomologisch onderzoek
Incidenteel planteziektenkundig onderzoek
Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden inde kleine
groentegewassen
Verbetering van develdopkomstvan normaal,omhuld en gecoat
zaad bijgroentegewassen
Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden van herbiciden in
kleine groentegewassen
Kwantificering van de onttrekking vanvoedingselementen door
diverse gewassen

NB
39.8.21
10.1.03
36.3.06
38.3.01
26.2.05
35.3.08
34.3.03
34.3.04
99.4.10
36.3.07
25.2.07

Overigen, niet per gewas inte delen

VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
122
127

Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen met dicotyle
gewassen
33.3.07
Bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen 34.4.50 WG

BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
151
153
160
162
163
174

Gebruikswaarde-onderzoek hazelaars
Het lichter makenvan de zware klei bouwvoor
Lange bewaring van groenselderij
Stikstofbemesting bijde zomerteeltvan knolvenkel
Bewaring knolvenkel
Invloedvanvlakveldsfolie/agryl opdevervroeging, opbrengst
en kwaliteit vangroentegewassen

KP
nieuw, 21.1.53 KL
NH
WS/NB
99.4.11

BEDRIJFSSYSTEMEN
175
176

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking
Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht
op het veenkoloniale bouwplan

39.8.20
39.8.09

109

177
178
185
186
187
189

Bedrijfs Systemen Onderzoek Vredepeel
Gewasbescherming ineen geïntegreerd bedrijfssysteem
Het effect van enkele groenbemesters, aldan niet in combinatie
met op hetveld achtergebleven stro, opde opbrengst van het volggewas op lössgrond
Instand houden vande bouwvruchtbaarheid met behulp van
organische mest
Inzaai vangroenbemesters voor de oogst van het hoofdgewas
Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie t.b.v. geïntegreerde
bedrijfsvoering

nieuw 39.8.22
39.8.16
27.2.52 WR
27.2.53 BEM
nieuw WS
17.5.05

INVLOED PRODUKTEOPMILIEU
202
203
217

Onderzoek naar de verspreiding vanziekten en plagen met dierlijke
mest
Een risico-analyse voor de verspreiding van onkruiden en ziekten
met dierlijke mest
Kalihoeveelhedenproefvelden

26.3.07
nieuw 26.3.10
25.2.52 BEM

ACTUALITEITEN
310
312
313
316
317
318
319
320

Vervangende gewassen na uitwintering
De relatie tussen wieldruk, bodemdichtheid en plantengroei
Invloedvan het losmaken van de ondergrond vanzavel-en
kleiplaatgronden opvochtvoorziening, beworteling en produktie
van landbouwgewassen
Drempelwaarden bewerkbaarheid
pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden
van de grond
Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op kalkrijke zeeklei
in het zuidwesten
Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden opzware klei
Kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven op kalifixerende grond

nieuw EH
17.1.04
21.1.51 WS/RH
KL/WG
25.2.53 WR
25.2.51 RH
KL
25.2.50 WS

LEI-detachement
323
324
325
326
327
328
329

110

Proefstation voor de Akkerbouw ende Groenteteelt inde
Vollegrond (347)
Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven (334)
Veranderingen inde Veenkoloniale akkerbouw (348)
Aanpassing van de bedrijfsvoering aanveranderende omstandigheden
inde akkerbouw (349)
Economische perspectieven van geïntegreerde plantaardige
produktie (350)
Ontwikkeling vande bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven (352)
INSP-Akkerbouw (380,0500)

09.0.50
03.8.51
02.8.56
03.8.57
01.8.50
03.4.53
09.0.51

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1)
Verslagen
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart 1982
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het grondgebruik op "De Schreef"; ing.H. Preuter, april 1982
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing.
Th. Huiskamp, september 1982
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. CA.A.A. Maenhout et al,januari 1983
7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir.
D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
10. Epipré-instructieboekje 1983;ir. K. Reinink en ing.H. Drenth,april 1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing.Th. Huiskamp, september 1983
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;
G.J. Bom,september 1983
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januari 1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M. van den Brand, april
1984
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H. Drenth,maart 1984
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
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24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij,oktober 1984
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir.A.J.Hellings, oktober 1984
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
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27. Spruitkool bewaren aande stam. Ing.J.A. Schoneveld, november 1984
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maart 1985
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33. Intensieve teeltsystemen bijwintertarwe. Dr. ir.A. Darwinkel, maart 1985
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den
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36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir.K. Reinink, april 1985
1

) Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graagtoegezonden.

ƒ

5,-

ƒ

5,-

ƒ

0,-

ƒ
ƒ

0,0,-

ƒ
ƒ

0,0,-

ƒ

0,-

ƒ
ƒ

0,0,-

ƒ

0,-

ƒ

0,-

ƒ

0,-

ƒ

10,0,-

ƒ

10,-

ƒ
ƒ

10,-

ƒ

o,-

ƒ
ƒ
ƒ

10,10,-

o,-

o,-

ƒ 10,ƒ 10,ƒ

10
10

f
f

10
10

f

37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
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