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Woord vooraf
Het doet het PAGV genoegen u hierbij het
jaarverslag over 1990aantebieden.
Het voorliggende jaarverslag is niet bedoeld
alseenvolledige verantwoording van hetuitgevoerde onderzoek in het desbetreffende
jaar. Op hoofdlijnen wordt aangegeven welke accenten in het onderzoek werden gelegd. De indeling van het jaarverslag is gebaseerd opdeonderzoeksprogramma's. Vanuit ieder programma zijn de vorderingen van
een geselecteerd aantal projecten binnen
deze programma's weergegeven. Wij hopen
dat het totaal een goed beeld geeft van de
ontwikkeling van het praktijkonderzoek op
het PAGV.
Belangrijk voor het PAGV was in 1990 de
opbouw van een afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO). De eerste
kwartiermakers voor het CGO zijn in het
voorjaar van 1990 aangetrokken. Daarmee
werd een start gemaakt om tot een gedetailleerd onderzoeksprogramma te komen voor
het seizoen 1991.In de loop van het jaar is
de groep medewerkers ten behoeve van het
CGO geleidelijk op volle sterkte gekomen,
zodat bij de jaarwisseling 1990/1991 praktisch alle nieuwe medewerkers aangesteld
waren. De overgang van het CGO van het
CRZ naar het PAGV heeft tot gevolg gehad
dat er veel nieuwe gezichten op dit gebied
zullen opereren en er de eerste tijd veel
energie nodig zal zijn om het gemis aan alle
opgebouwde ervaring te compenseren. Het
enthousiasme om de zaken goed te laten
verlopen, is gelukkig erg groot. Zorg bestaat
er wel op het punt van het uitblijven van besluiten aangaande de noodzakelijke voorzieningen op het proefstation om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan het voorgenomen onderzoeksprogramma. Zeernoodzakelijk is het dat er duidelijke afspraken
komen omtrent de capaciteit die voor een
langereperiodebeschikbaar isvoor hetCGO.
Op het gebied van het bedrijfssystemenon-

derzoek werden belangrijke besluiten genomen om tot bijstelling van het onderzoek te
komen. De nieuwe opzet op het proefbedrijf
OBS te Nagele en op 'Borgerswold' betekenen een nieuwe uitdaging. In bedrijfssystemenonderzoek voor de vollegrondsgroenteteelt werd op een tweetal lokaties, te weten
Breda en Westmaas, de eerste ervaring opgedaan. Ook het introductieprogramma
geïntegreerde akkerbouw werd voor het
eerstejaar uitgevoerd op een kleine 40 praktijkbedrijven verspreid over Nederland.
In 1990 werd door het praktijkonderzoek in
de akkerbouw en groenteteelt veel tijd geïnvesteerd in de gevolgen voor het onderzoek
van verschillende beleidsnota's zoals onder
andere het Meerjarenplan gewasbescherming. Hoewel op enkele punten tot enige
aanscherping van de vraagstelling werd besloten, was het resultaat van deze exercitie
in z'n geheel toch zodanig, dat het programma reeds behoorlijk spoorde met de geformuleerde beleidslijnen
Gezien de vele vragen die jaarlijks op het
praktijkonderzoek afkomen en de noodzaak
om in te spelen op de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen is binnen onze
organisatie het initiatief genomen om tot een
extra sturingsniveau in het onderzoek te komen. De noodzaak hiertoe werd versterkt
door het gevoel dat het huidige programmaniveau te globaal is,terwijl sturing op projectniveau tot een te sterke versnippering van
de capaciteit aanleiding geeft. De bedoeling
is dat er de komende tijd verder gewerkt
wordt aan de ontwikkeling van een systeem
waarbij de centraal gestelde programma's
worden gevuld met clusters van samenhangende projecten, zodat er binnen ieder programma een aantal gedefinieerde onderzoeksgroepen zalopereren.
Zowel de externe ontwikkelingen als de wij-

ze waarop getracht wordt daarop vanuit ons met grote inzet, steeds weer invulling geven
praktijkonderzoek te anticiperen maken het aan het praktijkonderzoek, omdaarmee subtotaal tot een zeer dynamisch gebeuren, stantieel bijte dragen aan decontinuïteit van
Niet alleen van het bestuur maar ook van de de bedrijven in de akkerbouw en de groenmedewerkers vraagt dit een hoge mate van teteelt.
betrokkenheid en creativiteit.
Bijzondere dank spreek ik op deze plaats uit
Dedirecteur,
aan de medewerkers die gemotiveerd en
ir.A.J. Riemens
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Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1990 vier
keer, het Dagelijks Bestuur vijf keer. Als belangrijkste punten van bespreking kunnen
wordengenoemd:
- overdracht cultuur- en gebruikswaardeonderzoek;
- clustering onderzoeksprogramma's;
- onderzoekersplan 1991;
- voortgang OBS;
- voortgang Borgerswold;
- financieel verslag 1989;
- begroting 1991;
- accountantsverklaringen 1987en 1988;
- erfpacht Alkmaar;
- abonnementensysteem PAGV.
Samenstellingbestuur
Mutaties:
- de heer ir.C.M.M,vanWindente Monster is
opvoordracht van het Ministeriebenoemd;
- de heer ir. M.A.E. Calon te Groningen is
benoemd op voordracht van de Stichting
Proefboerderijen Noordelijk Akkerbouw;
- de heer J. Breebaart te Winkel is op voordracht van het Landbouwschap benoemd;
- de heer J.D. Leeuwma is herbenoemd op
voordracht van het Landbouwschap op
basis van artikel 4 sub 2h van de statuten
als extra bestuurslid, niet verbonden met
het regionale praktijkonderzoek;
- mw. ir. G.M.J. Loeffen is in verband met
het aanvaarden van een andere functie
eervol ontslag verleend.
Het bestuur was per 31 december 1990 als
volgt samengesteld.
a. Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de akkerbouwsector:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76,
6336TK Hulsberg,tel.04405-1215;
- J. Breebaart, Groetpolderweg 13,
1371 NMWinkel,tel.02244-1328;
- ir. M.A.E. Calon, Sabotagelaan 152,

9727 CT Groningen,tel.050-271218;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG Halsloot, tel.05915-64160;
- H.J.Velthoen,Schuringsedijk 43,3281 KN
Numansdorp,tel.01865-1225.
b. Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de vollegrondsgroentesector:
- J.A. v.d. Burgt, Berkhoek 2, 5427 ES
Boekei,tel.04922-1729;
- J. Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL Venhuizen,tel.02284-2677;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32,
2636 AD Schipluiden,tel.01745-15582;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.02288-1212;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL Sevenum,tel.04767-1907.
c. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-526524.
d. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uit de akkerbouwsector:
- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg 55,
9687 PENieuw-Beerta,tel.05972-1228;
- ir. H.J. Schuring*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-451538.
e. Op voordracht van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit de kringen vanverwerking en
afzet:
- ir. H.O.G. Boerma;
- ir. P. Hijma. (Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag)
f. Op Voordracht van het Produktschap
voor Groenten en Fruit, afkomstig uit de
kringen van verwerking en afzet:

A. de Keizer, Draepkilweg 1, 4251
Werkendam, tel.01835-1253.

PK

g. Ambtenaren van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
- ir. H.A. Gonggrijp;
- ir. C.M.M. vanWinden*.
(Directie Akker- en Tuinbouw, Postbus
20401, 2500 EK Den Haag)
h. Opvoordracht van het Landbouwschap:
- A.H.T. van Meyel, Ankerpad 4, 8311 PC
Espel,tel.05278-1473.

i. Adviserende leden van het bestuur:
- Th. de Jong: bestuurslid NTS, Sectie
Vollegrondsgroente, Wagenweg 2, 1724
PTOuderkaspel,tel.02269-2373;
- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333, 6709
RZWageningen;
- dr. ir. G. Weststeijn: secretaris Afdeling
Plantaardige Produktie, NRLO sectorkamer 2, Postbus 407, 6700 AK Wageningen.
* leden Dagelijks Bestuur

PAGV Lelystad:centrum voor onderzoek ophetterreinvandeakkerbouwen
devollegrondsgroenteteelt.

AlgemeneZaken
HuisvestingLelystad
In 1990 is de uitbreiding van het kantoorgebouw gerealiseerd.
In deze nieuwbouw zijn tien twee-persoonskamers en een vergaderlocatie opgenomen.
Dekosten bedroegen circa ƒ630.000.—.
Met ingang van 1990 is er een begin gemaakt met het vernieuwen van de inrichting
van de kamers in het kantoorgebouw. Ten
laste van 1990 is het meubilair in de kamers
van de afdeling teeltonderzoek groenten en
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vernieuwd.
In verband met de overdracht van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek heeft
het PAGV kavel G88 er extra erbij gekregen
via een grondruil-transactie tussen PAGV,
PRenDLO(CDI),
Voor een goede ontsluiting, mede vanwege
verkeersveiligheid is ongeveer 1500 meter
kavelpad aangelegd op kavel G88, evenwijdig aan de Edelhertweg. Voor de kruising
met kavel-en bermsloten envoor deontsluiting van de percelen op kavel G89 is een
achttal dammen aangelegd.
In het kader van de overname van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is bij
Directie Akker- en Tuinbouw een aanvraag
ingediend voor noodzakelijke bouwkundige
voorzieningen. Het betreft een uitbreiding
van de laboratoria, dewerktuigenberging, de
aardappelbewaring, de ruimten voor opslag/
ontsmetting/verwerking van zaden, alsmede
van de kas. Ook zijn nieuwe voorzieningen
nodig met betrekking tot een vriescel, klimaatcellen en ruimten ten behoeve van onderzoek omtrent uitstalleven.
De volgende aangevraagde bouwkundige
voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd:
10

a. aanpassing van de koelcellen indegroenteschuur;
b. uitvlakken van de vloer in de aardappelbewaring;
c. aanpassingen onderzoekerskas voor quarantaine-onderzoek;
d. aanlegvriescel.
HuisvestingNagele
Deverbouwing van de kantoor- c.q.vergaderruimte aande Havenweg 6 isgerealiseerd.
De volgende bouwkundige voorzieningen
zijn bij het ministerie aangevraagd:
a. renovatie kavelpaden kavel E97 en E98;
b. aanleg spoelplaats Havenweg 4.
Indienst
Per 1januari 1990 is de heer J.P.C. Hartveld
door het CBT aangesteld en gedetacheerd
bij het laboratorium van het PAGV.
Per 15 maart 1990 is in de vacature post en
archief (19 uur per week) mevr. EG. Vink
aangesteld.
Per 1 april 1990 isde heer ir.W. Sukkel aangesteld alswetenschappelijk onderzoeker bij
de te formeren afdeling CGOvan het PAGV.
Per 1 april 1990 is de heer ir. R. Wustman
als wetenschappelijk onderzoeker aangesteld bij de te formeren afdeling CGO van
het PAGV.
Per 1 april 1990 is mevr. A. van BonHoornsman aangesteld als administratief
medewerkster op de afdeling AZ (19 uur per
week).
Per 1 mei 1990 zijn als tijdelijk medewerker
proefbedrijf voor de periode van 1 januari
1990tot 1 november 1990 aangesteld: mevr.

S. v.d. Dolder-Wijkniet, mevr. L. Penning en
de heren D. Adema, G. Eggens, D. Chattarpal, L. ter Steeg en H. Spithoff. De heer K.
v.d. Ley is per 1 mei 1990 aangesteld voor
een periode van zes maanden ten behoeve
van het hennepproject.
Per 1mei 1990 isde heer H. de Vos als conciërge bij het PAGV aangesteld.
Per 1 mei 1990 is de heer S. Zwanepol bij
het PAGV in dienst getreden in de functie
van redacteur.
De heer ir. A. Evenhuis is per 1januari 1990
aangesteld voor een periode van vier jaar
ten behoeve van het karwij-project (TOA).
De heer ir. H. Nijboer is per 1juni 1990 aangesteld in tijdelijke dienst voor vier jaar ten
behoeve van het project Bodemgezondheid
(BS).
Deheer ing.L. Lautenbach isper 15juni 1990
inde functie vantechnisch onderzoeker voor
een periode van vier jaar aangesteld ten
behoeve van het project oliehoudende gewassen
Per 1juli 1990 is de heer ir. W. van Dijk in
dienst gekomen van het PAGV in de functie
wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling TOA (vacature Schröder).
De heer ir. L.W. Ebbers is per 1 juli 1990
aangesteld voor een periode van drie jaar
ten behoeve van het rhizomanie-project.
Mevr. M. Witte is per 1juli 1990 aangesteld
vanwege ziektevervanging ten behoeve van
het laboratorium.
Per 1 juli 1990isde heer ing.J.A.J.U. Rovers
voor de periode van zes jaar aangesteld ten
behoeve van het project BSO-vollegrondsgroenten.
De heer ir. W. v.d. Berg is per 1 juli 1990
volledig in dienst gekomen bij het PAGV in
defunctie van wiskundige bij de afdelingOn-

derzoeksondersteuning.
De heer ir. H.B. Schoorlemmer is per 15 juli
1990 als wetenschappelijk onderzoeker aangesteld bij het PAGV afdeling Bedrijfssynthese.
De heer ir. H. Baltjes is per 1 september
1990formeel indienst gekomen bij het PAGV
in de functie van hoofd van de afdeling
CGO.
Per 1 september 1990 is.de heer ing. F.
Wanink door het NGC aangesteld en gedetacheerd ten behoeve van de ondersteuning
van het graszaadonderzoek.
Per 15 oktober 1990 zijn als technisch onderzoeker bij de afdeling CGO in dienst gekomen:de heren ing.A.J.Dekking en ing.H.
Hylkema.
Per 15oktober 1990 isde heer ing.C l . Dekker als technisch onderzoeker aangesteld in
de vacature Bergsma bij de afdeling Bedrijfssynthese.
Op 1 november1990 is de heer ing. H. Folkers bij het PAGV in dienst gekomen in de
functie van technisch onderzoeker bij de afdeling CGO.
Per 1november 1990 is de heer ing.A. Nelis
als onderzoeker vanuit de SNUIF onder verantwoordelijkheid van het PAGV aangesteld;
hijvolgde ir.J. Hoekop.
Op 15 november 1990 is de heer ing.J.A.M.
Groten als technisch onderzoeker bij het
PAGVindienst gekomen bijdeafdelingCGO.
Op 15 december 1990 is de heer ir. J.C.v.d.
Zande aangesteld in de functie van wetenschappelijk onderzoeker (vacature Lumkes)
bijde afdeling TOB van het PAGV.
Op 15 december 1990 is mevr. ing. W.
Haagsma als technisch onderzoeker bij het
PAGV aangesteld voor de periode van vijf
jaar ten behoeve van het BSO-project.
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Per 1 januari 1991 isde heer ir. H. Hengsdijk
als wetenschappelijk onderzoeker bij het
PAGV aangesteld voor de duur van één jaar
(vacature Landman) bijde afdeling TOB.

De heer ing. R. de Vries (systeembeheerder) heeft per 1 april 1990 het PAGV verlaten ten behoeve van een functie bij het Consulentschap voor de Landbouw te Lelystad.

Per 1januari 1991 is de afdeling CGO van
het PAGV formeel van start gegaan. Vanuit
de hieraan voorafgaande reorganisatie CRZ/
RIVRO zijn de onderstaande medewerkers
per 1 januari 1991 bij het PAGV in dienst
gekomen:
- de heer ir. L.v.d. Brink (wetenschappelijk
onderzoeker sectie akkerbouw)
- de heer ing. J.R. v.d. Schoot (technisch
onderzoeker sectie akkerbouw)
- de heerJ. Kassies (technisch onderzoeker
sectie akkerbouw) (viade CRO)
- de heer ing. H. Óbbink (technisch onderzoeker akkerbouw) (via HPA)

De heer ir. J. Schroder (wetenschappelijk
onderzoeker) heeft per 1juni 1990 de dienst
verlaten ten behoeve van een functie bij het
CABO teWageningen.

De vacature technisch onderzoeker akkerbouw van het CGRP zal per 1februari 1991
ingevuldworden.
Met de komst van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zijn per 1 januari 1991
onderstaande medewerkers bij het proefbedrijf van het PAGV indienst gekomen.
Sectie Onderzoek Akkerbouw:
de heren R. Gruppen, J.F de Vries en A.M.
Wiltink
Sectie Onderzoek Groenten:
de heer F.Alons
Sectie Praktijk en Mechanisatie:
de heren J.R. Lubberink enJ. Dijkhuis
1990uitdienst
Per 1januari 1990 heeft mevr. B.M. de Rijk
(post en archief) de dienst verlaten in verband met het aanvaarden van een functie bij
de Directie LNO te Lelystad. Mevr. E. Pool is
haar per 1 januari 1990 in deze functie
opgevolgd.

Per 15 juni 1990 heeft mevr. ing. E.I.M.
Bergsma (technisch onderzoeker) het PAGV
verlaten in verband met uitzending via SNV
naar het buitenland.
Per 1januari 1991 heeft de heer ing.S.R.M.
Janssens (technisch onderzoeker) de dienst
verlaten ten behoeve van het aanvaarden
van de functie Hoofd LEI-detachement bij
het PAGV.
De heer ing. H. Drenth (technisch onderzoeker) heeft per 1 januari 1991 het PAGV
verlaten ten behoeve van een functie in het
bedrijfsleven. Hij is opgevolgd door de heer
ing. R.T.I.van Himste.
Uitdienst(VUT)
Per 1 januari 1990 heeft de heer ing. O.
Hoekstra (technisch onderzoeker) de dienst
verlaten om gebruik te maken van de
regeling vervroegd uittreden (VUT).
Per 1januari 1990 heeft de heer drs. S.Cuperus (wetenschappelijk onderzoeker) de
dienst verlaten om gebruik te maken van de
regeling vervroegd uittreden (VUT).
Per 1 augustus 1990 heeft de heer ing. L.
Lumkes (wetenschappelijk onderzoeker) de
dienst verlaten om gebruik te maken van de
regeling vervroegd uittreden (VUT).
Uitdienst(tijdelijkmedewerkersenexternen)

Per 1 maart 1990 heeft mevr. J. van Keimpema-Mulder (coördinatrice typekamer) de
dienst verlaten in verband met het aanvaardenvan eenfunctie bij het IKC-RSP.
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Per 1 juli 1990 heeft de heer L. Laikens (LEIgedetacheerde) deze dienst verlaten om gebruik te maken van de VUT-regeling.

Per 1augustus 1990 heeft mevr. ir. G. Horeman het NGC verlaten in verband met het
aanvaarden van een functie bij het IKC-MKT.
Per 1 september 1990 heeft mevr. ir. A.
Landman (Mestfonds) het PAGV verlaten
om een functie te aanvaarden bij het LBO te
Lisse.
De heer ir. P. Biesheuvel (LEI-gedetacheerde) heeft deze dienst verlaten per 1september 1990 in verband met het aanvaarden
van een functie in het bedrijfsleven.
Per 1 september 1990 heeft mevr. ing. T.
Coenen (CBT) deze dienstverlaten.
Per 1oktober 1990 heeft de heer ir. J. Hoek
het NGC verlaten in verband met het aanvaarden van de functie van wetenschappelijk
onderzoeker bij de afdeling CGO van het
PAGV.
De heer ing. P. de Veen heeft per 1januari
1991 het NGC verlaten in verband met het
aanvaarden van een functie bij de Dienst
Landbouw Voorlichting.
Financiering
De basisfinanciering van het PAGV en de
OBS bedroeg in 1990circa 11miljoen gulden
(inclusief extern gefinancieerde projecten)
met een globale verdeling over de sectoren
akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond
van 60/40. Het bedrijfsverlies (exclusief extern gefinancieerde projecten) werd in 1990
als volgtverdeeld:
- 50%ten lastevan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;
- 50%ten lastevan het bedrijfsleven.
Naast structuele medefinanciering heeft het
PAGV externe fondsen verworven voor
financiering van projecten op tijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten:
Projectnaam
Projectfinancierder
Aanschaffingen
LN&V (SNL)
Afkoop erfpacht Alkmaar
LN&V (SNL)

Overdracht ziekten,
plagen en onkruiden

Fonds
Mestonderzoek

Adviesmodel gebruik
dierlijke mest

Fonds
Mestonderzoek
Fonds
Mestonderzoek

NH3-emissie
Optimalisering
zaaizaadproduktie
Geschiktheid peulvruchten als dekvrucht
Teelttechniek graszaad
opzand-en daldrond
Onkruidbestrijding in
de graszaadteelt
Bietenrhizomanie
AM-resistente rassen
Bacterieziekten bij
pootaardappelen
Bestrijding phytophthora bijwitlof
Bestrijding Erwinia inwitlof
Introductie geïntegreerde
bedrijfsvoering inde
akkerbouw
Bedrijfssystemenonderzoek indevollegrondsgroenteteelt
Optimalisering van hennep
Verbetering oogstzekerheid
en kwaliteit bij karwij
Bodemgezondheid
Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek

NGC
NGC
NGC
NGC
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
NAA
CBT
CBT
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)
LN&V (SNL)

Stagiaires
Onderstaand overzicht geeft een beeld van
het aantal stagiaires dat voor verschillende
afdelingen is ingezet.

4

aantal
maanden
18

4

15,5

7

23

aantal

afdeling
Teeltonderzoek
Akkerbouw
Teeltonderzoek
Groente
Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband

13

3
1

12
2

19

70,5

Bedrijfssynthese
Ontwikkeling Bedrijfs
systemen
Totaal

Dienstcommissie
De samenstelling van de dienstcommissie in
1990was als volgt:
J. de Kraker (voorzitter)
AP. Everaarts (secretaris)
P.van Dijk
R.van Himste
C.M. Hüsers-Griemink
G.van Kruistum
J.K. Ridder

DeVrije Lijst
AbvaKabo
DeVrije Lijst
DeVrije Lijst
DeVrije Lijst
CMHF
CFO/AC

De dienstcommissie vergaderde in 1990 zeven maal, terwijl vier maal tussentijds werd
bijeengekomen. Zeven maal werd met de
directeur een overlegvergadering gehouden
en drie maal werd tussentijds met de directeur overlegd.
Belangrijke onderwerpen die tijdens deze
vergaderingen aan de orde kwamen waren
onder andere:
- inpassing van het cultuur- en gebruiks-
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waarde-onderzoek,
- internvacaturebeleid,
- positie van de extern gefinancierden op
het PAGV,
- begroting 1990 en de conceptbegroting
1991,
- overleg met de directeur,
- opleidingsplan 1991,
- abonnementensysteem,
- clustering van onderzoekprogramma's,
- huisvesting van de medewerkers,
- 'bewust belonen'
- kinderopvang,
- Operatie Grote Efficiency.
Dedienstcommissie heeft op26en 27 maart
samen met de dienstcommissie van het
Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer, een cursus voor dienstcommissies aan
het scholingsinstituut van het FNV gevolgd.
Onderwerpen waaraan onder andere aandacht werd besteed, waren de taken en bevoegdheden van een dienstcommissie en
effectieve overlegsituaties.
In juni werd het jaarverslag van de dienstcommissie over de periode mei 1989 - april
1990 uitgebracht. Op 13 juni vond voor de
medewerkers de jaarvergadering met de
dienstcommissie plaats.

Onderzoeksondersteuning
CoördinatieOnderzoek
In de plantaardige sector zijn er voor de
daarin werkende Regionale Onderzoek Centra vier regio-directeuren aangesteld. Zij geven ondersteuning aan de besturen van de
ROC's en dragen zorg voor de beleids- en
beheerstaken. Voor de uitvoering van hun
taken worden zij daarin bijgestaan door een
secretaresse en een financiële administratie.
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke
Akkerbouw kreeg bij ROC Kollumerwaard in
december circa 50 ha grond toegewezen.
Op deze extra grond zal op praktijkschaal
teeltsystemenonderzoek plaatsvinden;tevens
zal er onderzoek starten naar ganzenschade.

In 1990 is het bedrijfssystemenonderzoek
voor vollegrondsgroenten van start gegaan
op de ROC's Noord-Limburg, Noord-Brabant,
Westmaas en Zwaagdijk. Alleen de personeelsbezetting ten behoeve voor de ondersteuning van het onderzoek door het PAGV
is nog niet optimaal geregeld.
Op ROC Zwaagdijk is in 1990 het kantoorgedeelte uitgebreid. Op ROC Noord-Brabant
is het oude kantoor vervangen door een
nieuw kantoorpand, waarin ook een DLVteam is gevestigd. Op ROC Westmaas zijn
er werkzaamheden gestart tot aanpassing
van het bestaande kantoorgedeelte en worden ervoorbereidingen getroffen tot de bouw
van een nieuw gedeelte waarin het DLVteamwordt gehuisvest.

Tabel 1.Gegevens en aantallen proeven vande ROC's vollegrondsgroenten.
ROC

Noord-Brabant Noord-Limburg Westmaas Zwaagdijk

oppervlakte groenten
in are's
oppervlakte bedrijfssystemenonderzoek in are's
aantal proeven totaal
aantal geïntegreerde +
landelijke proeven
aantal regionale
proeven
% regionale proeven van
het totale aantal proeven
voornaamste
gewassen

400

600

578

350
42

300
61

350
60

31

24

11
26
kropsla
prei
witlof
augurk
ijssla
kleine gewas.
peen

600

DeWaag
537

't Kompas
180

711)

222)

33

34

11

12

37

27

37

11

8

61

45

52

50

40

20

ijssla
sluitkool
witlof
prei
asperge
bloemkool
bloemkool peen
prei
radicchio rosso
augurk
spruitkool
witlof
spruitkool Chinese kool
peen
suikermaÏE; knolvenkel
Chinese kool witlof
knolvenkel
bladgewas.
broccoli
kropsla
peen
ijssla
kleine gewas.
groenselderij
witlof
groene asperge
groene asperge
stamslaboon
peen
spruitkool
kleine gewas.

waarvan 20 proeven in het kader van het project 'Produktverbreding'
vollegrondsgroenten +algemeen.
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Tabel 2.Gegevens en aantallen proeven van de regionale akkerbouwproefboerderijen
Zeeland Zuid-

Noord-

Veenkoloniën

IJsselmeerpolders

Noord

De Kandelaar

waard

heerd

83,00

50,25

Holland Holland

Rusthoeve

West
maas

J.M van
Bemmelen

Kollumer - Ebels-

De Waag

Oostelijk Zuidelij- Zuid- totaal
zandge- ke zand- Limbied
gronden burg

't Kompas Kooyenburg

Vredepeel Wijnar ïdsrade

hoeve
opp. ha gemeten maat

80,73

60,50

102,00

114,00

52,45

111,01

69,68

52,40 5 > 51,22
+ 1,46 ha
grasland

vaste medewerkers, incl.
bedrijfsleiding

5,25 1

4,5 1

61

51

61

5

6

4

3

91

3

73

17

15

33
14

38
9

25
23

20

bouwplan in%
granen

28

33

30

30

20
4

42

waarvan maïs
aardappelen

19

22

22

22

26

24

45

50

suikerbieten
diversen

12
41

19
26

17

18
36

25
9

15
12

19

31

25
23

19

20
15

totaal
62
aantal landelijke

47

43

24

164

36

32

54

proeven.
41
waarvan serie-

22

30

14

6

16

17

19

31
11

32

21

21

388

32

20

12

9

219

11

11

6

4

74

aantal proeven

17

4

11

2

aantal samenwerkingsproeven6

5

1

2

1

1

1

4

4

2

1

28

aantal regionale
proeven
15

20

12

8

9

19

14

18

8

7

11

141

regionale proeven
in % van totaal 24

43

28

33

56

53

44

33

25

33

52

36

8

12

4

2

8

17

12

8

6
3

5
3

92
6

proeven

aantal

8

proeven

met:
granen

10

maïs
peulvruchten en
conserven-erwten6
aardappelen
8
suikerbieten
koolzaad
graszaad
uien
diversen

2

3
6
4

10
14
123

3
14
2
1
6

262

5

2

4

7

1

2

2

4

15

3

3
2

1
2
3

18
4

16
2

5
4

5
5

2

1

3

1
11

4

1

1

1
8
4
1
2
4

4

5

5

31
100
35
5
15
26
78

1

4

2

5

ROC Kooijenburg blijft op de bestaande
lokatie gehandhaafd, welzalhetbedrijf wat
kleiner worden. Ook de gebouwensituatie
wordt aangepast.

vollegrondsgroenten, onderzoekers enbestuursleden ROC's isopdeeerste dag aandacht geschonken aan het bedrijfssystemenonderzoek in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Tevens vond een presentatie plaats van het AROC-project. De tweede
dag hadals thema kwaliteit vanhet prak-

>inclusi'ief 2 onderzoekers inderegi'
••-in C\ n m n i i r t n m r \ t r*r-\n u+L i ^ ^ l
) waarvan
9 proeven met spruitkool en 13metwitlof
3
) waarvan 2 proeven met bloemzadenen 6 met vlas

Op destudiedagen voor bedrijfsleidersvan
akkerbouwproefboerderijen en proeftuinen
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) akkerbouw +algemeen
) 21,58 haten behoevevan het BSO-onderzoek

tijkonderzoek. Aandacht is besteed aan de
knelpunten die er zijn en in welke richting
oplossingen gezocht moeten worden. De resultaten zijn ineen verslag vastgelegd;het is
zinvol op gezette tijden te evalueren wat van
de uitgesproken verwachtingen is terechtgekomen.
Wiskunde
De laatste twee jaar is van een aantal experimenten het onderscheidingsvermogen berekend in afhankelijkheid van het aantal herhalingen. De hiermee opgedane ervaring is
verwerkt tot een notitie die begin 1991 zal
verschijnen. In deze notitie wordt ook het
programma STUD beschreven, dat op de
VAX isgeïnstalleerd, enwaarmee het onderscheidingsvermogen berekend kanworden.
Een nieuw aandachtspunt was het geïntegreerde onderzoek. Een notitie over doel en
opzet van dit onderzoek werd geschreven.
Deze notitie zal eveneens begin 1991 verschijnen. Vanuit het geïntegreerde onderzoek, maar ook vanuit andere secties binnen
het PAGV isgevraagd de statistische aspecten van bemonsteringen eens wat nader te
bekijken. Hieraan wordt momenteel gewerkt.
In toenemende mate werd gebruik gemaakt
van niet-lineaire regressieanalyse voor het
aanpassen van databestanden aan wiskundige modellen : logistische, Richards en
Gompertz curven en het groeimodel van
Schnute. Hiermee kan bijvoorbeeld verband
worden gelegd tussen opbrengst en oogsttijdstip, ziekte-aantasting, plantdichtheid
etcetera.
Elk winterseizoen verzorgt de Groep Landbouwwiskunde een cursus voor ROC en
PAGV onderzoekers. In het seizoen 19891990 betrof het een cursus Genstat. In de
eerste drie maanden van 1991 wordt een
cursus variantie-analyse gegeven. Voor de
verwerking van data wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het statistische pakket
Genstat.

Informatica
In 1990 is met betrekking tot de automatisering door de sectie Informatica vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
Invoering gebruik WordPerfect tekstverwerker
In het in 1989 uitgebrachte Automatiseringsplanwerd WordPerfect aangeduid als het op
het PAGV standaard te gebruiken tekstverwerkingspakket. Om het gebruik van WP
ook daadwerkelijk door te voeren, is een
cursus georganiseerd voor ieder die WP als
hulpmiddel wenst te gebruiken. Het materiaal en de begeleiding werd verzorgd door
het Instituut voor InformaticaOnderwijs (IVIO).
Elke deelnemer volgde de basiscursus. Medewerk(st)ers van de typekamer en secretaressen hebben ook de voortgezette cursus
doorlopen.
Na de cursus is duidelijk sprake geweest
van een verhoogde vraag naar begeleiding
door medewerkers van Informatica.
AHOC
Het ontwikkelwerk aan AROC werd in 1990
afgerond. Vanuit gebruikerszijde is echter
steeds duidelijker hoorbaar geworden dat
het eindprodukt niet geheel aan de wensen
voldoet, of dat de oorspronkelijk gestelde
wensen en eisen inmiddels zijn achterhaald.
Vooral de snelheid van werken en de complexiteit van sommige onderdelen werken
remmend op hetgebruik vanAROC.
Daarom is veel aandacht besteed aan de technische- optimalisatie van het systeem
en aan de vereenvoudiging van een aantal
functies. Deze werkzaamheden zullen begin
1991 worden afgerond. Daarna wordt in de
AROC-stuurgroep beslist of de voorgestelde
aanpassingen ook daadwerkelijk zullen wordengerealiseerd.
PAGV-weerstation
Eind 1990 werd de procedure in gang gezet
om het bestaande PAGV-weerstation te vervangen. Dit is noodzakelijk omdat de 'oude'
apparatuur nagenoeg versleten is. Bij desa-
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menstelling van de nieuwe apparatuur zijn
zoveel mogelijk de specificaties aangehouden die uit de werkgroep meteorologie van
het NRLO naar voren zijn gekomen. Installatie van hard- en software zal in april 1991
zijnvoltooid.
Tijdplanningen -registratieproefbedrijf
Voor de afdeling Proefbedrijf van het PAGV
werd een geautomatiseerd systeem ontwikkeld met behulp waarvan het voor deze
afdeling mogelijk wordt de aan proeven te
besteden tijd te plannen, de bestede tijd te
registreren en een logboek bijte houden van
de aan de proeven uitgevoerde werkzaamheden. Het systeem bevindt zich momenteel
inde operationele proeffase.
Aanschaffingen
In 1990werd de ontwikkeling met betrekking
tot de infrastructuur doorgezet. Het PCnetwerk werd middels PCSA aan de VAX
gekoppeld en diverse apparaten werden
nieuw aangeschaft. Een overzicht van de
aanschaffingen:
- Hardware:
9 terminals
1 Decserver 300 (terminalaansluitingen)
6 PC's
2 Laserprinters
apparatuur voor uitbreiding PC-netwerk
Hardware voor het meteo-station
- Software:
PCSA netwerkserver voor PC's
4 Lotus 1-2-3 netwerk-licenties
13 Wordperfect netwerklicenties
software voor het meteo-station
Publiciteit,RedactieenInformatie
Activiteiten kennisoverdracht onderzoeksresultaten
Naast het overdragen van kennis door middel van onder andere het schrijven van artikelenvoor vakbladen, het uitgeven van boekjes (in totaal verschenen er 34 PAGV-uitgaven) of door het houden van inleidingen, is
er een aantal specifieke gewas- en/of themagerichte activiteiten georganiseerd. Daarnaast
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mochten we ons verheugen in het bezoek
van een groot aantal groepen, zowel op het
PAGVte Lelystad als op de OBS te Nagele.
Eind 1990 is een abonnee-aktie gevoerd
voor een nieuw abonnementensysteem, dat
mogelijkheden geeft bij het kiezen van een
meer toegespitst abonnement. Deze aktie
heeft enkele honderden nieuwe abonnees
opgeleverd. Het nieuwe systeem is ingegaan per 1 januari 1991.
Gewasdagen
Het centraal stellen van een bepaald gewas
of een groep gewassen bleek erg aan te
slaan, getuige de goede belangstelling opde
gewasmiddag groenteteelt (17augustus), de
gewasmiddag witlof (5 oktober) en de maisdag (20 december).
Thema's
Op 14 maart was er de themadag "benutting
dierlijke mest in de akkerbouw". Deze activiteit kende dit jaar nog een vervolg in de
vorm van een zogenaamde 'kijkdag' op het
PAGV. Dit in samenwerking met Teleac en
bedoeld als aanvulling op de Teleac-televisiecursus "mest en milieu". Door middel van
posterpresentatie, een informatiemarkt, demonstraties en korte inleidingen kregen bezoekers een tastbare en ruikbare...'les'.
De abonneedag van 8 juni had dit keer als
thema "bouwplan-, en assortimentsverbreding", 's Morgens kwam dit tot uiting in de
inleidingen; 's middags in de rondleiding,
posters en demonstraties. Tenslotte was er
op 14 december de themadag "bewaring
vollegrondsgroenten".
Bezoekers
Naast het bezoek van velerlei individuen en
kleine groepjes van bezoekers, waaronder
de Finse minister van landbouw, mocht het
PAGV zich verheugen in de belangstelling
van een 50-tal grotere excursiegroepen uit
zowel binnen -als buitenland. Door een wat
strakker toelatingsbeleid lag dit aantal overigens wat lager dan invoorgaandejaren.
Ook de OBS te Nagele kon niet alle excursie-aanvragen honoreren. Niettemin waren
de OBS-medewerkers instaat omcirca 40 in

geïntegreerde landbouw
groepen te ontvangen.

geïnteresseerde

Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV- Bibliotheek is in 1990 in vergelijking met 1989 gestegen. Totaal werden in 1990 905documenten uitgeleend tegen 737 in 1989. Hiervan
bedroegen de interne uitleningen 745 en
werden 160 documenten door andere bibliotheken van het PAGV geleend. De externe
uitlening verdubbelde in 1990.
Het aantal literatuuraanvragen van het PAGV
bij andere bibliotheken steeg van 647 in
1989naar 737 in 1990. Dezetoename isvoor
de helft te verklaren doordat het IKC-AGV
van de bibliotheek gebruik isgaan maken.
Ook het aantal kopie-aanvragen van andere
bibliotheken bij het PAGV nam flink toe :202
aanvragen in 1990 tegen 138 in 1989. Van
deze aanvragen kan 75%gehonoreerd worden.
In 1990 heeft de bibliotheek de beschikking
gekregen over een Online Publieks Catalogus (OPC) waarmee iedere bibliotheekgebruiker rechtstreeks in Agralin (Agrarisch
Literatuur Informatiesysteem Nederland) kan
zoeken. Deze OPC dient tevens als catalogusvoor de PAGV-bibliotheek.
Eind 1990 is begonnen met de introductie

van het geautomatiseerde documentatiesysteem Cardbox-plus op de PC en Current
Contents op Diskette (CCOD).
Laboratorium
In 1990 zijn in het laboratorium weer vele
bepalingen verricht zoals het 1000-korrelgewicht, halm- en spruitdichtheid en drogestofgehalten van diverse gewassen. Daarnaast
werd er veel tijd besteed aan bacterie-onderzoek bij aardappelen en witlof, het bepalen
van de besmettingsgraad van aaltjes in
grondmonsters en aan het verrichten van
mycologischwerk.
Aan de beheerskant van het lab werd de nodige tijd besteed aan het maken van plannenvoor een noodzakelijke uitbreiding inverband met de overkomst van het cultuur en
gebruikswaarde-onderzoek. Voor de ROC's
werd een opgave gemaakt van merken en
prijzen van geschikte laboratoriumapparatuur (de zogenaamde basisuitrusting). Ook
voor het PAGV-lab werden de nodige aanschaffingen gedaan, zoals een reinigingsautomaat voor glaswerk, een hakselaar,
apparatuur voor de kwaliteitsbepaling van
consumptie-aardappelen en een waterregeldruksysteem ten behoeve van het nematologie-laboratorium.

Overhandiging van de
PAGV - uitgave "Geïntegreerde akkerbouw
naar de praktijk" aan
minister ir.G.J.M.Braks
door de heer H.J.
Veldhoen, bestuurslid
van het PAGV.
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Kwaliteitsverbetering
Zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt opereren opverzadigde endeels
overvoerde markten. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven c.q te
versterken, speelt de kwaliteit van de Produkten een essentiële rol. Daarbij zullen
steeds meer voor bepaalde bestemmingen
specifieke kwaliteitseisen gevraagd worden,
waarop de teler zal moeten inspelen in het
kader van een integrale kwaliteitsbenadering
in de gewas/produktkolom. Het teeltonderzoek is dan ook sterk gericht op dit kwaliteitsstreven. Gezien de verschillende bestemmingen van de produkten, is dit onderzoek
sterk gewasgericht zowel met betrekking tot
de beïnvloeding via teeltmaatregelen als de
handling van het geoogste produkt.
In het teeltonderzoek bij akkerbouwgewassen neemt het onderzoek naar kwaliteitsverbetering een belangrijke plaats in. Bij consumptie-aardappelen is de aandacht vooral
gericht op de geschiktheid voor de fritesindustrie. Hierbij gaat het met name om teeltoptimalisatie van potentiële AM-resistente
rassen voor verwerking. Ook wordt gezocht
naar methoden om partijen voor of tijdens
de oogst te kunnen indelen naar hun latere
bakkwaliteit opdat minder geschikte partijen
niet voor lange bewaring worden bestemd.
Samen met het ATOen de regio IJsselmeerpolders wordt het lopende onderzoek over
"probleembewaarplaatsen" uitgebreid. Verder
wordt de invloed nagegaan van het gebruik
van dierlijke mest, met name bij voorjaarsaanwending, op de kwaliteit van aardappelen, waaronder ook het nitraatgehalte. Bij
fabrieksaardappelen is uitvoerig onderzoek
gestart naar optimalisatie van de stikstofvoeding met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes. Voor consumptie-aardappelen
is deze methode uitgewerkt en wordt de
praktijktoepassing begeleid.
Voor de pootgoedteelt is het onderzoek
hoofdzakelijk gericht op de gezondheid van
het pootgoed waarbij de beperking van de
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bacterieziekten veel aandacht krijgt. Daarbij
wordt ook sterk gelet op de vermeerdering
via miniknollen. Verder wordt in samenwerking met PD, IPO, IMAG, HLB gezocht naar
vervangende middelen voor de kwikontsmetting. Samen met ATO en NAK is onderzoek
gestart naar de knolontsmetting tegen onder
andere zilverschurft nu de ontsmette grove
sortering niet meer voor consumptie afgezet
kan worden. Ook wordt in samenwerking
met HLB, IPO en IMAG, onderzoek gedaan
naar de perspectieven van groenrooien/onderdekken in relatie tot de gezondheid ende
bedrijfszekerheid. Het onderzoek naar de
sturing van de sortering en de groeikracht
wordt grotendeels afgesloten.
Bij granen wordt er naar gestreefd om via
rassenkeuze en teeltmaatregelen een zodanige kwaliteit te telen dat zowel voor tarwe,
gerst, rogge en haver de afzetkansen naar
de maal-en brouwindustrie toenemen. Daarbij is bij rogge een nieuw project in samenwerking met handel en NGC gestart. Bij tarwe is de aandacht verlegd naar de mogelijkheden en beperkingen van geïntegreerde
low input teeltsystemen in relatie tot de kwaliteit. Gerichte regionale projecten zoals:
Zeeuws Boerenbrood, Groninger landbrood
endergelijke worden ondersteund.
Bij oliehoudende gewassen wordt gezocht
naar verhoging van het oliegehalte bij karwij
en bij dubbelnulkoolzaad. Bij vlas wordt samen met het CABO gewerkt aan verbetering
vandevezelkwaliteit bijdedauwrootmethode.
Gezien de sterke teruggang van de erwtenteelt is het onderzoek naar optimalisatie van
de zaaizaadteelt voortijdig beëindigd. Het
onderzoek naar tarrabeperking bij suikerbieten isafgesloten.
Het onderzoek bij kruiden is vooral gericht
op kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt met
name gedacht aan blad/stengelverhouding,
gehalte inhoudstoffen, beperking tarra en
beschadiging bij wortelkruiden. Daarbij krijgt
de verbetering van het digoxineghealte bij

Digitalis en de kwaliteitsverbetering bij aromatische kruiden (via teelt en droogproces)
veel aandacht. Bij graszaad is het onderzoek naar de bestrijding van moeilijk uit te
schonen grasachtige onkruiden vanuit het
NGC versterkt. Verder wordt gewerkt aan
verbetering van de kwaliteit en oogstzekerheid via herfstbehandelingen en groeiregulatoren.
Bij voedergewassen is de aandacht gericht
op het bereiken van een hoge voederwaarde
en een voldoende hoog drogestofgehalte bij
snijmais. Samen met het PR zal ook de mogelijke giftigheid van sterke verontreiniging
met nachtschade aandacht krijgen. Nieuw
onderzoek naar de perspectieven van korrelmaisvoor diverse bestemmingen wordt voorbereid. Daarnaast wordt het kwaliteitsaspect
in meer algemene zin gevolgd in het onderzoek naar beperking van de inzetvangewasbeschermingsmiddelen, beperking van nutriëntenemissie en geïntegreerde teeltwijzen.
Bij vollegrondsgroenten laten de kwaliteitseisen zich alsvolgt samenvatten:
Het produkt moet voldoen aan de gestelde
vorm of sortering, moet smakelijk en vers
zijn, het moet vrij zijn van in- en uitwendige
gebreken en vrij van schadelijke beschadiging, het moet uniform zijn, van gewenste
consistentie en textuur, het moet de gewenste in- en uitwendige kleur bezitten, rijk zijn
aan vitaminen engewenste inhoudstoffen en
voldoen aan wettelijke normen die aan het
produkt gesteld worden. Ook de verpakking
en presentatie van zowel het verse als het
verwerkte produkt zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Bij groenten voor industriële
verwerking is ook het rendement, dat wil
zeggen de hoeveelheid eindprodukt ten opzichte van de hoeveelheid grondstof, een
belangrijk kwaliteitsaspect.
Zowel bij groenten voor de verse markt als
voor industriële verwerking wordt ook de
wijze van produceren steeds meer als een
kwaliteitskenmerk gezien. De produktiewijze
die hierop is afgestemd wordt in de handelsfase wel gecontroleerde teelt genoemd;
in het onderzoek spreken we over geïntegreerde bedrijfssystemen. De zomer van

1990 heeft nog eens duidelijk gemaakt dat
de teelt van een produkt zonder luis in een
warme periode niet haalbaar is zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen. De kwaliteitscriteria die nu nog
gehanteerd worden, zullen nog eens kritisch
bekeken moeten worden tegen de achtergrond van terugdringen van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
Ook in 1990 is in het onderzoekprogramma
veel aandacht besteed aan het voorkomen
en bestrijden van ziekten en plagen, ter verbetering van de kwaliteit van de groenten.
Ook is in 1990 meer aandacht besteed aan
deverbetering vande houdbaarheid van vollegrondsgroenten. Uit onderzoek bij spinazie
is nog eens het belang aangetoond van
terugkoelen meteen na de oogst, terwijl bij
witlof duidelijk naar voren kwam hoe het
optreden van bruinrand kan worden beperkt
door het oogsttijdstip goed in acht te nemen.
Op de themadag bewaring van vollegrondsgroenten is in 1990 dieper ingegaan op de
vraag hoe belangrijk de na-oogstcondities
zijn.
Door middel van een aantal artikelen zal
worden aangegeven hoe het speerpunt kwaliteitsverbetering wordt ingevuld.

Ontwikkelen vaneen methodeom de
bakkleur van aardappelen te voorspellen
Het grootste deel van de Nederlandse oogst
(Bintje)consumptieaardappelen wordt, al of
niet door telers, opgeslagen. Op die manier
wordt de verwerkende industrie jaarrond van
grondstof voorzien. Eén van de belangrijkste
aspecten van het bewaren van aardappelen
voor verwerking is het leveren van een partij
met een goede bakkleur. Voor een goede
bakkleur is het van belang dat het gehalte
aan reducerende suikers in de aardappelen
laag blijft. Om ophoping van reducerende
suikers te voorkomen, mag de bewaartem-
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peratuur niet te laag zijn: minimaal 6 °C.Ondanks een niet te lage bewaartemperatuur
wordt de bakkleur vaak minder goed naarmate het bewaarseizoen vordert. Hoe later
in het seizoen, hoe groter de kans wordt dat
een partij wat bakkleur betreft niet acceptabel meer is voor de verwerkende industrie,
of dat strafkorting plaatsvindt. Het probleem
is echter dat niet duidelijk is waarom de ene
partij langer een goede bakkleur heeft dan
de andere. Daardoor wordt de potentieel
goede bakkleur van de ene partij niet benut
door lange bewaring, terwijl de andere partij
in de loop van het voorjaar een teleurstellende bakkleur oplevert. Een zekere voorspelling van de bakkleur zou betekenen dat
de kwaliteit van de grondstof beter benut
kan worden, omdat het dan mogelijk wordt
om de afzet van verschillende partijen te
plannen aan de hand van de potentiële bakkwaliteit.
Bekend is dat het instandhouden van een
goede bakkleur te maken heeft met de bewaarplaats en/of de manier van bewaren:
bepaalde bewaarplaatsen geven relatief
vaak aardappelen met een slechte bakkleur.
Dit probleem is onderwerp van apart onderzoek door PAGV enATO.
Teeltmaatregelen kunnen daarnaast ook een
duidelijke invloed op de bakkleur hebben.
Vanuit onderzoek en praktijk is gebleken dat
de kans op een slechte bakkleur groter is
naarmate het loof van het gewas in een"onrijper" stadium is vernietigd (c.q. doodgespoten). Het criterium voor het beoordelen
van rijpheid is daarbij de mate waarmee het
gewas op dat moment de bodem nog met
groen loof bedekt. Hetverband tussengrond-

bedekking met groen loof en bakkleur is
echter te zwak om met enige zekerheid aan
te geven of de desbetreffende partij uit het
oogpunt van bakkleur potentieel langtebewaren is. In tabel 3 en 4 wordt dit geïllustreerd
door het percentage grondbedekking op het
moment van doodspuiten en de bakkleur
van aardappelen in mei. Bij Bintje op het
PAGV (tabel 3) was de grondbedekking op
het moment van doodspuiten hoger naarmate de stikstofgift hoger was. De bakkleur
in mei vertoonde dezelfde trend. Bij Morene
was er ondanks de verschillen in grondbedekking geen verschil in bakkleur. Op ROC
De Kandelaar (tabel 4) was dit voor Morene
precies andersom: bij het doodspuiten was
er tussen de stikstofgiften nauwelijks verschil in grondbedekking, maar wel was de
bakkleur minder goed naarmate de stikstofgift hoger was geweest. Bij Bintje was op
deze locatie alleen bij de lagere stikstofgiften
een oplopende index te zien, terwijl er ook
bij dit ras maar kleine verschillen ingrondbedekkingwaren.
Het bleek dus dat de grondbedekking op het
moment van loofdoding niet voldoende isom
een goede indeling te maken naar potentiële bakkleur.
Het PAGV is in 1989 gestart met dit onderzoek om een betere beschrijving van het begrip "rijpheid voor fritesproduktie na lange
bewaring" te verkrijgen. De niet voldoende
sterke, maar in een aantal gevallen wel aanwezige, relatie tussen de mate van grondbedekking met groen loof op het moment van
doodspuiten en de bakkleur was,samen met
de rol die stikstof speelt in de "afrijping" en
de uiteindelijke bakkleur van aardappelen,

Tabel3.Percentage grondbedekking met groen loof op het moment van doodspuiten en de bakkleur
van de aardappelen in mei van de rassen Bintje en Morene, geteeld bij vijf stikstofniveaus op
het PAGV in 1989.
Bintje
N-gift
(kg/ha)

groen

0
100
200
300
400

7
12
38
76
86
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Moirené
bakkleur mei
1.76
2.25
2.31
2.54
3.06

/o

groen

_
61
88
94
96

bakkleur mei

—
3.78
3.84
3.56
3.64

Tabel 4.Percentage grondbedekking met groen loof op het moment van doodspuiten en de bakkleur
van de aardappelen in mei van de rassen Bintje en Morene, geteeld bij vijf stikstofniveaus op
ROC De Kandelaar in 1989.
Moirene

Bintje
N-gift
(kg/ha)
0
50
150
250
350

% groen
10
10
18
24
20

aanleiding om in stikstoftrappenproeven onderzoek te doen naar afrijping en bakkleur.
In deze proeven wordt geprobeerd om vóór
het inschuren van de partij een (set van)
parameter(s) in handen te krijgen op basis
waarvan in ieder geval de partijen met een
potentieel slechte, respectievelijk goede bakkleur aangegeven kunnen worden. Het is
natuurlijk de kwaliteit van de eerder genoemde bewaring die mede bepaalt of een
potentieel goede bakkleur ook inderdaadbenut wordt.

Verbetering van het digoxinegehalte
bijDigitalislanata
Digitalis lanata, het wollig vingerhoedskruid,
is binnen de Nederlandse kruidenteelt het
belangrijkste gewas. De akkerbouwmatige
contracteelt heeft als primair doel de produktie van Digitalis lanata-blad wat wordt afgezet aan de kruidendrogerij.
Uit het gedroogde bladprodukt worden door
de farmaceutische industrie specifieke inhoudsstoffen gewonnen. Digoxine is hiervan
de bekendste en meest waardevolle. Digoxine, een secundair stofwisselingsprodukt
gevormd uit een hartglycoside (Lanato-side
C), heeft reeds lang een welbekende goede
werking als hartslagregulerende stof en
wordt gebruikt in medicamenten voor hartpatiënten.
Vanwege de toenemende concurrentie van-

bakkleur mei
2.03
2.21
2.50
2.40
3.46

/o

groen

ba kkleur mei

_

_

91
93
95
96

2.20
2.45
2.61
2.67

uit andere landen en de betrekkelijk lage
digoxine- marktprijs, is het in toenemende
mate van belang de industrie Digitalis lanata-blad aan te kunnen bieden met een hoog
gehalte aan digoxine. Niet meer de bladproduktie alleen, maar vooral de mogelijke
digoxineproduktie daaruit is belangrijk. Voor
een gunstige kostprijs gaat het dan in feite
om het digoxinerendement van de totale
teelt, waarbij naast het gehalte/gehalteverloop ook het verloop van de bladproduktie,
de specifieke teeltkosten en het indroogcijfer
van belang zijn.
Veredeling en selectie is tot nu toe eigenlijk
de meest voor de hand liggende en belangrijkste activiteit om het digoxinegehalte te
verhogen. In Nederland is hiermee al in de
zeventiger jaren begonnen. Eerst zijn hierdoor met name de landbouwkundige eigenschappen van het gewas sterk verbeterd.
Ook het digoxinegehalte isdoor het selektiewerk echter van 0.15 tot ongeveer 0.25 procent (van het gedroogde produkt!) gestegen.
Bij dit werk bleek echter meteen de matige,
grillige vererving en de geringe reproduceerbaarheid van de digoxinegehaltes. Naast de
complexe methoden ter bepaling van de digoxinegehaltes, waaruit niet altijd betrouwbare gegevens naar voren kwamen, werden
ook schommelingen als gevolg van oogsttijd,
gewasontwikeling, seizoensverloop endroogmethode vermoed.
In het Digitalis-teeltonderzoek op het PAGV
is vanaf het begin naast de bladproduktie
ook naar de invloed van teeltmaatregelen op
de digoxinegehaltes gekeken. Het ging daarbij om de proeven onder het project Verbete-
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ring opkomst en begingroei bij kruiden. Sinds
twee jaar is het onderzoek nadrukkelijker op
kwaliteit gericht en heeft onderzoek ter verhoging van het digoxinegehalte, tezamen
met een algehele teeltoptimalisatie van dit
gewas, een belangrijke prioriteit gekregen.
De navolgende aspecten hebben daarbij de
aandacht gekregen
Gehalteverloop
Uit het onderzoek van de kruidencoöperaties, waarbij over drie seizoenen van een
aantal praktijkpercelen gedurende de laatste
twee groeimaanden (via regelmatige bemonsteringen) het verloop van het digoxinegehalte was vastgelegd, bleek dat het hoogste
gehalte aan digoxine in de tweede helft van
september wordt gehaald. Dit wordt bevestigd door PAGV-onderzoek naar de invloed
van stikstof- en kalibemesting op de opbrengst en de kwaliteit van Digitalis lanata
(zie figuur 1 en 2). Los van stikstof en kali is
te zien dat de digoxinepercentages begin
september hoog zijn, daarna sterk dalen en
eind september weer stijgen. Inoktober daalt
het gehalte opnieuw aanmerkelijk. Bekijken
we de digoxine-opbrengsten (in feite het
digoxinerendement) dan komt duidelijk naar
voren dat de combinatie drogestofproduktie/

digoxinegehalte eind september een optimum heeft.
Bemesting
Uit dezelfde proef blijkt dat de invloed van
kali op het digoxinegehalte en de digoxineopbrengst gering is. Stikstof daarentegen
heeft eengrote invloed zowel op hetdigoxinegehalte als, via de verse en droge produktie,
opde digoxine-opbrengst.
Metaalmiddelenenfungiciden
In de literatuur wordt een positief effect van
mangaan- en molybdeen-bladbespuitingen
op het digoxinegehalte beschreven. In een
PAGV-proef, waarbij de effectiviteit van fungiciden en de invloed van metalen op de
kwaliteit van Digitalis lanata-blad is onderzocht, kwam dit effect niet naar voren.Overigens waren er geen betrouwbare effecten
van de verschillende fungiciden op het digoxinegehalte.
Fysiologischeouderdom
Een bepaalde fysiologische ouderdom of betere rijpheid van het gewas worden ook genoemd als belangrijke voorwaarden voor
opbrengst digoxine
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een goed digoxinegehalte. In de opkomstverbeteringsproeven is, mede om dit te onderzoeken, ook steeds een plantobjekt meegenomen. Uit het vierjarige onderzoek blijkt
echter niet dat door de uitgezette planten in
het najaar een hoger digoxinegehalte wordt
bereikt. Alleen in het slechte groeijaar 1989
was het digoxinegehalte van het plantobjekt
aanmerkelijk hoger dan van de gezaaide
varianten.

talen zijn. Toch vormt dit teeltonderzoek een
belangrijk middel om, in het verlengde van
het selektiewerk, het Nederlandse marktaandeel van digoxine, en daarmee het areaal
Digitalis lanata,te behouden.

Opbrengst en kwaliteit van tarwebij
low-inputteelt

Droogtemperatuur
In de literatuur is ook de invloed van de
droogtemperatuur op het digoxinegehalte
beschreven. Digoxine is een fermentatieprodukt van een glycoside. Bij onvoldoende
droging, of droging bij de optimale temperatuur voor het ferment, zou er veel glycoside
worden omgezet endigoxine verlorengaan.
In een oriënterend praktijkproefje, waarbij
steeds vier monsters bij vijf verschillende
temperaturen werden gedroogd, kwamen
geen verschillen naarvoren.
Standdichtheid
De standdichtheid van een gewas zou mogelijk ook invloed kunnen hebben op het
digoxinegehalte en de digoxineproduktie. Opbrengsteffecten zijn in een in 1990 hierover
uitgevoerde PAGV-proef wel gevonden. De
uitslagen van de digoxinegehaltes laten
echter op zichwachten.
Resumerend kan gesteld worden dat met
name teeltmaatregelen betreffende de bemesting en het oogsttijdstip invloed hebben
op het digoxine-gehalte en de digoxine-opbrengst. De invloed van deze factoren moet
verder uitgediept engeoptimaliseerd worden.
Andere mogelijk positieve teelteffecten moeten nog worden gezocht en beproefd. Gezien de geringe gehaltes, de complexe, tijdrovende en kostbare analysemethode en de
soms aanzienlijke verschillen tussen de herhalingen of zelfs duplobepalingen zullen niet
snel eenduidige gehalte- of opbrengstverschillen gevonden worden die in concrete
universeel geldende teeltmaatregelen te ver-

De teelt van akkerbouwgewassen in Nederland kenmerkt zich door een hoge inzet van
produktiemiddelen. Deze intensieve teeltwijze staat omwille van milieu en produktkwaliteit in toenemende mate onder druk. Mede
daardoor krijgen teeltsystemen met een geringere) inzet van teeltmaatregelen ("lowinput") steeds meer belangstelling. Eén voorbeeld daarvan is de geïntegreerde teeltwijze,
die thans in de praktijk hier en daar ingang
heeftgevonden.
Bij wintertarwe wordt het huidige hoge opbrengstniveau bereikt door een weloverwogen inzet van elkaar beïnvloedende produktiemiddelen. Tegelijkertijd wordt dan een
goede kwaliteit van het oogstprodukt verkregen. Een verminderde inzet is mogelijk door
een verlaging van de (stikstof-) bemesting,
het achterwege laten van groeiregulatie en
het beperken van de bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. In teeltkosten kan
daarbij een besparing worden bereikt van
ƒ200,- à ƒ300,- per ha. Wat zijn daarvan de
consequenties voor opbrengst en kwaliteit?
Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van
de produktiemiddelen zal een verminderde
inzet tot een onevenredig grote afname van
de korrelopbrengst leiden. De lagere korrelopbrengst is een gevolg van een vermindering van de totale gewasopbrengst en van
een ongunstiger verhouding korrel/stro (zie
tabel 5). Financieel gezien isdeze opbrengstderving (aanzienlijk) groter dan de besparing
op teeltkosten. Dit geldt voor alle rassen,
maar sterker naarmate het ras slapper en
ziektegevoeliger is.
De kwaliteit van tarwe wordt bepaald door
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Tabel 5.Korrelopbrengsten (ton per ha; 15%) en eiwitgehalte in de korrel bij een gangbaar en een lowinput teeltsysteem. Gemiddelde cijfers van meerdere rassen, onderzocht op vier proeflocaties
in 1989en 1990.
proefplaats

PAGV

EH

WS

WR

gemiddeld

korrelopbrengst
gangbaar
low-input

10,1
8,2

9,5
8,4

9,2
7,9

7,7
6,8

9,1
7,8

eiwitgehalte
gangbaar
low-input

10,8
9,9

12,0
11,4

11,7
10,8

12,8
12,6

11,8
11,2

Tabel6.Effecten van een gangbare en een low-input teeltwijze op een aantal kwaliteitsfactoren bij
tarwe. Gemiddelde cijfer over meerdere rassen,onderzocht in 1989opvier proefplaatsen.
teeltwijze
1000-korrelgewicht
hectolitergewicht
Hagberg-valgetal
eiwitgehalte
Zeleny-sedimentatie
uitmalingsgraad
asgehalte bloem
extensogram: A-cijfer
broodvolume

uitwendige kenmerken (onder andere 1000korrelgewicht, hectolitergewicht, schot) en
een aantal intrinsieke eigenschappen (onder
andere eiwitgehalte, eiwitkwaliteit, uitmalingsgraad en broodvolume). De invloed van een
verminderde inzet van teeltmaatregelen op
de kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de stikstofvoorziening. Groeiregulatoren en pesticiden hebben een indirecte
invloed op de kwaliteit: het optreden van
legering, ziekten en plagen, schaadt de korrelkwaliteit. De kans op schot neemt daarbij
toe en de minder goed gevulde korrels beperken het hectolitergewicht en de uitmalingsgraad.
Uit onderzoek, uitgevoerd op vier proefplaatsen in 1989, bleek dat het low-input systeem
de diverse kwaliteitsfactoren niet dan wel
negatief heeft beïnvloed; geen enkele factor
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gangbaar

low-input

47,7
81,2
275
11,9
32
73,8
0,55
67
690

47,7
80,7
270
11,0
28
74,0
0,55
62
655

nam toe in kwaliteit (zie tabel 6). Het 1000korrelgewicht, het valgetal, het asgehalte
van de bloem en de uitmalingsgraad bleven
gelijk. Het hectolitergewicht nam af, evenals
het eiwitgehalte van de korrel en daarmee
samenhangend desedimentatiewaarde, deegeigenschappen (extensogram: A-cijfer) en
het broodvolume.
Een low-input systeem bij wintertarwe leidt
tot:
- een derving van de korrelopbrengst, die
de besparing opteeltkosten te boven gaat;
- een geringere kwaliteit, met name veroorzaakt door een lager eiwitgehalte in de
korrel.
Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre
deze effecten beperkt kunnenworden.

Het voorkomen vaninkapselenvan
potgrond bijgebruik van kluitplanten
bijknolselderij
Het uitplanten van knolselderij veroorzaakt
een grote werkpiek, waarbij in een korte tijd
veel mensen nodig zijn. Met name op de akkerbouwbedrijven is dit een probleem. In de
vollegrondsgroenteteelt is daarom, met name
bij de koolgewassen,een ontwikkelinggaande in de richting van automatisch uitplanten.
Ook wat de knolselderij betreft bestaat hiervoor belangstelling. Machinaal uitplanten is
tot nu toe alleen mogelijk met een kluit- of
perspotplant. Enkelejarengeleden zijn erechter grote problemen geweest met het gebruik
van kluit- of perspotplanten bij knolselderij,
omdat de grond van de kluit of de perspot
ingekapseld werd in de knol. Dit gaf grote
problemen bij de verwerkende industrie.
Uit eerder onderzoek van het PAGV komt
naar voren dat bij alle soorten kluitplanten
het inkapselen van de grond voorkomt. Er
blijken echter grotejaarverschillen te zijn. Uit
de contacten met de plantenkwekers en potgrondleveranciers wordt duidelijk dat een aantal zaken mogelijk een rol speelt. Hierbij kan
men denken aan de potgrondsamenstelling
van de kluit, de grootte van de kluit, de mate
van samenpersing van de kluit, het rasen het
al dan niet beregenen na uitplanten op het
veld. Verder is in 1989 een nieuwe kluitplant
voor knolselderij op de markt gebracht, waarmee goede resultaten zijn behaald.
Doel van het onderzoek is om de opkweekmethode zo te wijzigen, dat de potgrond van
de kluit niet ingekapseld wordt. In 1990 is in
Lelystad een eerste veldproef uitgevoerd.
Opzetonderzoek
De knolselderij isopgekweekt als losse plant
(in veilingkisten in zavel), paperpotplant,
kluitplant (met verschillende potgrondmengsels) en perspotplant. Bij alle objecten is het
ras Monarch gebruikt. Bij de perspotplanten
is ook het ras Tropa ingezet. Er is gezaaid

op 3 april 1990. Voor Tropa is normaal zaad
gebruikt en voor Monarch de Prestinunpil.
Na de opkweek in de kas bij 18°C zijn de
planten gedurende een week afgehard,
waarna op22 mei 1990 is uitgeplant.
Op het veld is de helft van de objecten
tweemaal beregend (28 mei met 15mm en
1juni met 10mm).
In de randen van de proef is ook een aantal
behandelingen aangelegd. Op deze manier
kan tussentijds geoogst worden om een indruk te krijgen hoe en wanneer inkapseling
van de potgrond plaatsvindt. Tevens kan zo
het rasTropagevolgdworden.
Op 7 november 1990 vond de eindoogst
plaats. Per veld is de bruto-produktie bepaald
en na bijsnijden van de knollen (simuleren
van de reinigingstrommel) de netto-produktie.
Daarna zijn per veld drie monsters van 5
knollen door decarborundumtrommelgegaan
gedurende anderhalve minuut. Naaftrek van
deze schilverliezen verkrijgt men rendement 1.
Vervolgens zijn alle knollen met de hand nagepit. Na aftrek van deze pitverliezen ontstaat rendement 2. De schilverliezen, de pitverliezen en beide rendementen zijn berekendten opzichte vande netto-produktie.
Resultatenopkweek
Deopkomst iserggoedverlopen.Op 24 april
bleek dat de paperpotplanten duidelijk in
groei achterbleven. Ook Tropa leek minder
ver ontwikkeld dan Monarch.
Het percentage missers was het laagst bij
het ras Tropa. Dit object is echter dichter
gezaaid. Tussen de objecten van Monarch
zijn op 21 mei geen significante verschillen
waargenomen. De opkweek van de paperpotplanten is om nog onduidelijke redenen
mislukt en derhalve verder buiten beschouwing gelaten. De kluitplanten hadden een
onregelmatige stand. Dit werd vermoedelijk
veroorzaakt, doordat de grond in deze trays
erg uitgedroogd was bij het aanleveren en
moeilijk vochtig was te krijgen. Bovendien
waren de potjes niet gelijkmatig gevuld. De
perspotplanten zijn het grootst.
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Tabel 7. Resultaten van de eindoogst op 7november 1990.
object

% snijverlies

losse plantt
kluitplant~\t
kluitplant 2*
kluitplant 3*
kluitplant 4 t
perspot M^
perspot T

70,4
67,1
71,3
69,2
70,6
69,7
57,4

11,6
11,4
12,9
11,6
12,1
11,2
9,1

18,7
18,8
17,0
18,0
18,9
16,7
18,4

81,3
81,2
83,0
82,0
81,1
83,3
81,6

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

78,2
77,9
78,5
77,7
76,6
79,9
79,1

LSD (0.05)

4,5

1,9

2,3

2,3

1,0

2,4

gemiddeld

68,0

11,4

18,1

81,8

3,7

78,3

beregend
onberegend

68,9
67,0

11,2
11,6

18,2
17,9

81,8
82,1

3,5
3,8

78,3
78,2

NS

NS

NS

NS

NS

NS

LSD (0.05)

% schilverlies

% rendement1

% poverties

knolproduktie
(ton/ha)

% rendement 2

1 = potgrondmengsel van firmax
2 = geperste grond bestaande uit 60%tuinturf en 40%turfstrooisel (bolster)
3 = ongeperste grond bestaande uit 30%tuinturf, 20%turfstrooisel (bolster) en50%veenmosveen
4 = ongeperste grond bestaande uit40%tuinturf, 40%turfstrooisel (bolster) en20%zand
M = Monarch
T = Tropa
LSD : verschillen kleiner dan de aangegeven waarden zijn niet statistisch betrouwbaar bij P= 0,05

Resultatenveldperiode
De planten zijn na het uitplanten goed aangeslagen. Gedurende de eerste weken was
het vrij droog op het veld, zodat de "beregende" objecten twee keer beregend zijn.
Tussen beregenen en niet beregenen is
geen verschil ingroeiwaargenomen.
Tussen de opkweekmethoden met losse
plant, kluitplant en perspot zijn wel verschillenwaargenomen. Dewortelgroei verschilde
nauwelijks tussen de objecten. Wat de bladgroei betreft had de losse plant het meeste
blad, gevolgd door de perspot en vervolgens
de kluitplant. Tussen de perspot en de losse
plant was in deze proef nauwelijks verschil
wat betreft knolgroei. De kluitplant bleef ten
opzichte van de perspot en de losse plant
enigszins achter.
Monarch had in de beginfase (tot juli) iets
meer blad dan Tropa. Daarna vormde Tropa
meer en sneller loof dan Monarch. De knol
28

van Monarch groeide sneller dan die van
Tropa. Dewortelgroei verschilde nauwelijks.
Bij het schoonspuiten van de wortels van de
perspotplant bleek dat tussen de wortels
vlakbij de knol, ondanks intensief spuiten,
toch potgrond achterbleef. De wortels van
de kluitplant waren beter schoon te krijgen
dan die van de perspot. Soms bleven ertoch
enkele potgronddelen achter tussen de wortels. De wortels van de losse plant waren
makkelijk schoon te spoelen. Dit werd veroorzaakt door een verschil in groeiwijze van
de knol en de wortels bij de verschillende
objecten. De wortels van Monarch waren
moeilijker schoon te krijgen dan die van Tropa. Inkapseling van potgrond in de knol is
nietwaargenomen.
Resultateneindoogst
Intabel 7zijn de resultaten van de eindoogst
vermeld.

Uit tabel 7 blijkt dat beregenen of niet beregenen geen effect had op het uiteindelijk bereikte rendement. Het ras Tropa gaf significant minder snijverlies dan de andere objecten. Het schilverlies en rendement 1 gaven
geen significante verschillen te zien. Het ras
Tropa had ook het laagste pitverlies, hoewel
niet in alle gevallen significant. Het uiteindelijk bereikte rendement (2) verschilde niet
tussen de objecten, uitgezonderd kluitplant 4
met perspot. Na het schillen in de carborundumtrommel was in geen van de monsters
noggrondte zien.

kan de aantasting ook zeer hevig zijn, maar
met de mogelijkheid om bij het veiling klaarmaken een aantal bladeren extra te verwijderen kan de schade hier minder zijn. Wel
dient vermeld te worden dat deze handeling
extra arbeidskosten met zich meebrengt.
Voor de gewassen bloemkool en broccoli
geldt dat alleen het blad wordt aangetast,
waarbij het te oogsten produkt vrij blijft. Ook
bij het gewas boerenkool kan een aantasting
leiden tot opbrengstverlies.

Conclusies

In de vruchtlichamen, die als zwarte puntjes
in de bladvlekken zichtbaar zijn, worden de
ascosporen gevormd. Deze sporen worden
bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV)
van 90-100%eneentemperatuur van 0-26°C
actief uitgestoten en komen via wind en opspattend water op de bladeren terecht. De
ascosporen kiemen het snelst bij een temperatuur van 15-21°C en een RV van 90%
en hoger. De infectie vindt via de huidmondjes plaats.
Voor de uitstoot van sporen is een periode
van één tot twee dagen met een hoge RV
nodig. Voor een infectie van de plant is een
periode van minimaal vier dagen met een
RV van minimaal 90% nodig. Deze periode
kan echter worden onderbroken door (korte)
perioden met een lagere luchtvochtigheid.
De snelheid van de infectie hangt ook af van
de temperatuur. De uitgroei van de schimmel in de plant verloopt het snelst onder
vochtige omstandigheden, maar gaat ook
verder bij een lage luchtvochtigheid. Vanaf
twee tot drie weken (incubatietijd) worden de
vlekken massaal zichtbaar. De aantasting
begint op oudere bladeren. Op de gele afgevallen bladeren worden indevlekken sporen
gevormd, die opnieuw in staat zijn gezonde
bladeren (kool en spruiten) aantetasten.

- Echte inkapseling van de grond in de knol
vond niet plaats.
- Tussen de wortels vlakbij de knol van de
perspotplant en de kluitplant bleef potrond achter, maar bij het schillen inde carborumdumtrommel werd geen hinder ondervonden van nog aanwezige potgrond.
- Beregenen of niet beregenen had geeninvloed op de knolproduktie of het rendement.
- Desnijverliezen waren hetlaagst bijTropa.
- Tussen de objecten zijn geen verschillen
gevonden inschilverlies/rendement 1.
- Het pitverlies was het laagste bijTropa.
- Het uiteindelijk bereikte rendement verschilde niet tussen de objecten, uitgezonderd kluitplant 4 met perspot.

Kunstmatig infecteren met Mycosphaerella onder veldomstandigheden
bijsluitkool
Het is de schimmel Mycosphaerella brassicicola die de gevreesde bladvlekken op de
koolgewassen veroorzaakt. Door deze aantasting wordt niet zozeer het opbrengstniveau als wel de kwaliteit beïnvloed. Het
gewas spruitkool kan economisch gezien de
meeste schade van een aantasting door
Mycosphaerella ondervinden. Bij sluitkool

Levenswijze

Epidemie
In de herfst zijn de omstandigheden voor
Mycosphaerella het meest gunstig. Er is dan
veel oud blad aanwezig, de temperatuur is
niet zo hoog meer en er komen regelmatig
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Tabel 8.Aantallen vlekken veroorzaakt door Mycosphaerella op blad en kool (3oktober 1990).
plantdatum

ont lehandeld
blad

10mei
31 mei
12juni

>100
>100
»100

kool
>100
>100
>100

pyrifenox 2x
1 kg/ha
blad
kool
0
0,3
1

0
0
2

pencohazool'i)2x
2 l/ha
blad
kool
0
0
0,4

0
0
0

1

) niettoegelaten middel

perioden voor met een hog e relatieve luchtvochtigheid.Of deziekte eenepidemie wordt,
hangt mede af van het weer in de zomer en/
of de aanwezigheid van aangetaste planten
of bladeren in het voorjaar.
Aangezien de kans op aantasting door
Mycosphaerella vanjaar tot jaar verschillend
kan zijn, is onderzoek verricht naar de mogelijkheid van het kunstmatig met Mycosphaerella infecteren bij sluitkool onder veldomstandigheden. Deze methode zou een
goede mogelijkheid zijn voor het toetsen van
fungiciden; ook de rassen kunnen worden
getoetst op hun gevoeligheid voor Mycosphaerella-aantasting.
Infecteren
Inde proeven van 1989 en 1990 is het goed
gelukt om met oud bladmateriaal van zwaar
aangetaste planten een aantasting van Mycosphaerella in het gewas sluitkool teverkrijgen. Om het infectiecriterium te bepalen,een
vochtige periode van twee dagen achtereen
met een relatieve luchtvochtigheid van meer
dan 90%, werd een bladnatschrijver (Lufft)
en een thermohygrograaf in het gewas geplaatst. Tevens zijn twee fungiciden toegepast, wanneer genoemd criterium was bereikt. Uit de metingen van beide apparaten
bleek afgelopen jaar dat de vochtige periode
waarbij een aantasting zou kunnen plaats
vinden tijdens de eerste dagen van september werd waargenomen. Na ongeveer vier
weken was het gewas (kool en blad) massaal bezet met vlekken. Een bespuiting uitgevoerd kort na de kritieke periode, gevolgd
door eentweede bespuiting drie weken later
gaf een goed resultaat (tabel 8).
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Conclusies
- Uit het onderzoek is gebleken dat het
goed gelukt is een aantasting te creëren
door besmet materiaal tussen het gewas
aan te brengen. Dit maakt het nog eens
duidelijk hoe belangrijk overblijvende besmette bladresten zijn voor het ontstaan
van eenaantasting.
- Zowel de bladnatschrijver als de thermohygrograaf hebben de vochtige periode
waarbij infectie kan optreden goed weergegeven. Een voordeel van de bladnatschrijver is dat de bladnatperiode gemakkelijk kanworden afgelezen.
- Defungiciden kunnen onder omstandigheden van zware infectiedruk uitstekend op
hun effectiviteit getoetst worden. Ook het
toetsen van de rassen op hun gevoeligheid voor Mycosphaerella zou een mogelijkheid zijn.

Verbetering van de houdbaarheid
vangroenten
Een goede houdbaarheid is een belangrijk
kwaliteitskenmerk geworden. De teler van
vollegrondsgroenten zal in de naaste toekomst niet alleen een goed produkt moeten
afleveren, maar dit produkt zal ook enige dagen later nog aan gestelde kwaliteitscriteria
moeten voldoen. De afgelopen jaren zijn
door de veilingen en het KCB bij onder andere spruiten, witlof en stamslabonen houdbaarheidscontroles uitgevoerd. Hieruit blijkt

dat onder gecontroleerde omstandigheden
bij een temperatuur van 10°C en een relatieve luchtvochtigheid van 90%, zelfs uitgaande van klasse I produkt bij inzet, het algemeen kwaliteitsoordeel soms na drie dagen
als twijfelachtig en na zes dagen als onvoldoende beoordeeld wordt. Tussen de herkomsten is soms sprake van grote, niet te
verklaren verschillen in kwaliteitsbehoud.
Voor een deel zijn deze verschillen toe te
schrijven aan de rassenkeuze, het oogsttijdstip en andere teeltfactoren. Ook deomstandigheden bij de oogst zijn van belang. Daarbijwordt met name aan de invloed van vocht
gedacht, niet alleen alsgevolg vandeweersomstandigheden maar ook als gevolg bepaalde bewerkingen bij het voor aflevering
klaarmaken van de groente. In het eerste
geval wordt de negatieve invloed van vocht
op de houdbaarheid vooral toegedacht aan
het oogsten van natte gewassen. Door de
hoge verzadigingsgraad is de celspanning
groot en het gewas derhalve zeer kwetsbaar.
In het tweede geval betreft het handelingen
zoals het wassen van de groenten. Bijenkele gewassen heeft dit aspect al langer de
aandacht en zal er nader op worden ingegaan.
In het jaarverslag van 1989 werd reeds melding gemaakt van de bij stamslabonen optredende bruinkleuring en het grote gevoeligheidsverschil tussen rassen dienaangaande. Het afgelopen jaar bleek dat ook rassen
die nauwelijks gevoelig zijn, onder bepaalde
omstandigheden toch sterk bruin kunnen
kleuren in de na-oogstfase door aanhangend vocht na het wassen. Het drogen van
de bonen blijkt bij niet extreem gevoelige

rassen een afdoende maatregel; dit wordt
ook duidelijk aangegeven in tabel 9. Inmiddels isspeciale droogapparatuur opde markt
gebracht zodat zeker verwacht mag worden
dat de kwaliteit van stamslabonen kan worden gegarandeerd.
Late winterprei wordt rond half april geoogst,
juist voor het stadium dat ze gaat schieten.
Om de afzet te spreiden, wordt late winterprei gedeeltelijk in koelcellen opgeslagen.
Toepassing van de juiste methoden ten aanzien van invriezen, bewaren en ontdooien
kan er toe leiden dat zelfs na maanden nog
een goede kwaliteit kan worden afgezet.
Ook na afzet blijft de kwaliteit vaak nog heel
goed maar soms valt ze ook heel snelterug.
Dit verschil kwam ook naar voren bij de gedurende twee jaren uitgevoerde proeven. In
het ene proefjaar was de prei als gevolg van
een terugval in kwaliteit binnen één week
waardeloos en in het tweede proefjaar na
twee maanden bewaard te zijn ook na één
week nabewaring nog van heel goede kwaliteit. Het enige aantoonbare verschil tussen
de beide proefjaren was het enorme contrast
in vochtigheid bij de oogst. Door middel van
bepaalde ingrepen wordt nu getracht de beide situaties op eenzelfde preiperceel tegelijkertijd te realiseren om zodoende meer informatie te verkrijgen over de invloed van de
omstandigheden bijde oogst.
Om reeds op korte termijn informatie omtrent de gevolgen van het oogsten onder
natte omstandigheden te verkrijgen, zijn in
1990 proeven genomen met het kortgroeiende gewas spinazie. In een aantal proeven
werd voor de verse markt bestemde spina-

Tabel9.Waarderingscijfers voor bruinkleuring bij enkele rassen stamslabonen1)
object

Arena

drogen na
0 uren
drogen na
6 uren
drogen na
12uren
drogen na
18uren
drogen na
24 uren
geheel niet dr ogen

7
7
7
6
4
3

Montano
6
6,5
6
5
4
3

Masai
8
8
8
8
7
5

1

)waardering 9wil zeggen geheel vrij en 1isgeheel bruin
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Tabel 10.Tarrapercentage van droog en nat geoogste spinazie die na koeling bij de aangegeven
temperaturen isbewaard.
object
droog geoogste spinazie
natgeoogste spinazie

zie 's morgensvroeg als dauwnat gewas geoogst en inde loop van de middag als droog
gewas. Gedurende de bewaring werden
periodiek metingen verricht ten aanzien van
het percentage vergeeld en rot blad.In de
eerste proef bleek reeds dat het percentage
tarra bijde nat geoogste spinazie aanmerkelijk hoger uitviel dan bij de droog geoogste.
Het droog oogsten houdt wel in dat de produktie met ± 25% vermindert ten opzichte
van een oogst onder vochtige omstandigheden. Dit betekent tevens dat 50% meer oppervlakte gemaaid moet worden om aan het
vereiste pakgewicht te voldoen. Door de
hieruit voortvloeiende dichte pakking loopt
de produkttemperatuur als gevolg van broei
snel opwat spoedig tot rotting leidt.
Het bekende natrot in spinazie wordt voornamelijk veroorzaakt door een Erwinia-bacterie. Deze bacterie ontwikkelt zich snel bij
hogere temperaturen maar is beneden 4°C
bijna inactief. Dit was aanleiding om de spinazietot 3°Cte koelen.
In tabel 10 wordt het verschil in houdbaarheid tussen droog en nat geoogste spinazie
weergegeven; de spinazie is na koeling
weggezet bij deaangegeven temperaturen.
Indien de spinazie constant koud werd gehouden, nam het tarrapercentage in de tijd
nauwelijks toe en bleef de spinazie zeker
één week van prima kwaliteit. Dat de droog
geoogste spinazie nog veel langer houdbaar
bleek, is voor dit produkt van geen belang.
Wanneer gekoelde spinazie vervolgens in
een niet geconditioneerde ruimte werd weggezet, liep de spinazietemperatuur met 1°C
per uur op met het gevolg dat de spinazie
niet langer dan tot de volgende dag acceptabel bleef.
Het een en ander isvoor het CBT aanleiding
geweest om de veilingen voor te stellen
voortaan alle spinazie gekoeld af te leveren.
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Voor een langdurig kwaliteitsbehoud is het
noodzakelijk om het produkt ook in het handelskanaal op de afgiftetemperatuur te houden.

Ziekteproblemen inde preiteelt
Het gewas prei (Allium porrum) wordt van
oudsher voornamelijk in het zuiden van ons
land geteelt, waarbij vooral bepaalde streken in Noord-Brabant en Limburg als de preigebieden kunnen worden aangemerkt. Met
nieuwe rassen en aangepaste teelttechnieken is het mogelijk geworden om het hele
jaar door prei te telen van een zeer goede
kwaliteit, diepgroen blad en een lange, rechte, witte schacht. Precies zoals de consument dat heden ten dage verwacht.
Prei kan echter belaagd worden door een
scalavan schimmels, die hette oogsten produkt zowel kwantitatief als kwalitatief sterk
negatief beïnvloeden. Een te nauwe rotatie
en eenjaarrondteelt van prei hebben er voor
gezorgd dat de schimmels zich goed hebben kunnen vestigen in de intensieve teeltgebieden en dat ze nu voor een te grote
ziektedruk zorgen. Ook de milde vochtige
winters (de schimmels gaan niet in winterrust) van de afgelopen jaren zijn hier debet
aan. Voegt men daarbij het terugtrekken van
captafol (zeer effectief breedwerkend fungicide) en de door exportlanden ingestelde 0tolerantie wat residuen van bepaalde fungiciden betreft, dan kan men zich voorstellen
voor welke problemen de preitelers zich
geplaatst zien om toch aan de huidige hoge
kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Papiervlekkenziekte

Roest

Deze bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt
door Phytophthora porri en is naast roest
één van de meest desastreuze schimmelziekten op prei. De witte papierachtige vlekken op de bladeren kunnen bij de oogst worden weggesneden indien ze op de bovenste
helft van het blad zitten. Als de schimmelsporen echter door water naar de basis van
het blad of de schacht gespoeld worden,
wordt de plant zodanig aangetast dat hij niet
meer te oogsten is.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door Puccinia
allii en heeft als symptoom de voor roest
karakteristieke oranje pukkels op het groene
gedeelte van de prei. Bij zware aantasting is
het niet meer mogelijk om de prei vrij van
oranje pukkels af te leveren, waardoor ze in
een lage kwaliteitsklasse wordt ingedeeld.
Sinds captafol verboden is,zijn alleen chloorthalonil en penconazol nogtoegestaan. Deze
hebben in de toelaatbare dosering een onvoldoende beschermend effect. Er zijn andere fungiciden in onderzoek, die perspectief
bieden. Daar er weinig bekend is over Pucciniaallii en de epidemiologie van deze ziekte,
is het nog moeilijk om een waarschuwingssysteem te gaan ontwikkelen. Wel dient de
opkweek van planten meer aandacht te krijgen. Afgelopen jaar is gebleken, dat ook de
jonge plantjes op het plantenbed al aangetast kunnen zijn. Op het CPOwordt resistentie-onderzoek verricht.

Sinds captafol (terecht) verboden is zijn alleen chloorthalonil (breedwerkend) en propamocarb hydrochloride (specifiek werkend)
nog bruikbaar tegen deze ziekte. Propamocarb hydrochloride geeft afdoende bescherming, maar alleen tegen Phytophthora.
Chloorthalonil geeft met de toelaatbare dosering onvoldoende bestrijding.
Het is hoogst waarschijnlijk dat Phytophthora de prei aantast via sporulatie vanaf de
grond. Er is in de praktijk nooit aantasting
via het wortelstelsel, of sporulatie vanaf vlekken op het blad waargenomen. In een proef
is daarom de grond onder de prei afgedekt
met zwart plastic, zodat de sporangiën van
de schimmel niet via opspattende water- of
gronddeeltjes en via de wind op de plant
kunnen komen. Het gewas bleef inderdaad
nagenoeg geheel vrij van papiervlekken.
Plastic is echter bij de oogst niet praktisch
en ook niet milieuvriendelijk. Er isdus verder
gezocht naar bruikbare en afbreekbare afdekmaterialen. Gehakseld stro geeft redelijke tot goede resultaten en in de praktijk
wordt het al opvrij grote schaal toegepast.
Het telen van grondbedekkers (klaver, gras)
tussen de prei geeft nog niet de gewenste
resultaten en levert bij de oogst problemen
op. In de komende jaren zal ook de effectiviteit en de praktische hanteerbaarheid van
biologisch afbreekbaar mulch-papier onderzocht worden. Op de LU te Wageningen is
gestart met onderzoek naar de epidemiologievan Phytophthoraporri.

Purpervlekkenziekte
Alternaria porri is de veroorzaker van grote
ovale, aanvankelijk witte, maar al spoedig
paarsachtig verkleurende vlekken. Er volgt
bij vochtig weer al gauw secundaire aantasting door andere micro-organismen, waardoor het blad afsterft. Dezeziekte gaat steeds
meer op de voorgrond treden sinds captafol
verboden is. Chloorthalonil heeft ook tegen
deze ziekte een onvoldoende effectieve werking.
Fluweelvlekkenziekte
De schimmel Cladosporium allii-porri vormt
ook ovale aanvankelijk witte vlekken, waarop al spoedig een fluweelachtig bruin-groen
poeder van sporen zichtbaar wordt. Deze
ziekte komt sporadisch voor en vormt nog
geen bedreiging voor de preiteelt.
Zwartestrepenziekte
Deze ziekte wordt door Leptotrochila porri
veroorzaakt. Aangetaste bladeren sterven
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op den duur af. Hoewel er nog weinig bekend is over de manier waarop deze schimmel de prei infecteert, lijkt het erop dat hij in
het algemeen de bladeren binnenkomt via
de bladpunten, die op de grond hangen.
Deze ziekte kan bij vochtige warme winters
een aanzienlijke reductie in kilo-opbrengst
teweeg brengen.
Na deze opsomming over de stand van zaken rond de ziekten in prei wordt duidelijk
dat door het verdwijnen van captafol, dat
zeer effectief de diverse schimmels bestreed, de huidige manier van prei telen te
ziektegevoelig is. Roest, papier-,purper- en
fluweelvlekkenziekte zullen in de toekomst
nogwel met regelmatige toepassing van een
aantal specifiek werkende fungiciden onder
de duim te houden zijn, mits dewinter niette
zacht is. Bij temperaturen rondom de 0°C
worden de schimmels inactief en is toepassing van fungiciden ook niet meer nodig. Is
deze periode maar heel kort en stijgt de temperatuur weer naar 5 tot 10°C, dan worden
de schimmels weer actief en gaat deaantasting verder. Inzet van fungiciden gaat dan
problemen geven met residuen op de prei,
want bij temperaturen van 10°C en lager
breken deze bestrijdingsmiddelen veel minder snel af.
In het kader van de milieuwetgeving en door
de gestelde lage tolerantie van residuen op
preidoor een aantal exportlanden,zal hetinzetten van chemische bestrijding alleen nog
als correctiemaatregel toegepast kunnen
worden. De toepassing van milieuvriendelijkegrondbedekkingsmiddelen biedt zeker voor
de bescherming tegen een Phytophthoraaantasting perspectieven. Hoe de andere
schimmelziektes op grondbedekking reageren, zalverder zorgvuldig onderzochtworden.
Meer fundamenteel onderzoek naar de epidemiologie van de diverse ziektes in prei en
naar resistentie of minder gevoeligheid voor
schimmelziektes van de preirassen is zeer
wenselijk.
Wellicht dat ook bepaalde uiterlijke kwaliteitseisen betreffende kleur en aanwezigheid van
vlekjes op het groen (wat weinig geconsumeerd wordt) van de prei bijgesteld moeten
worden.
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Besmetting van knollen met bacteriën
namechanische lootvernietiging
Zwartbenigheid en stengelnatrot zijn vooral
bij de pootgoedteler gevreesde ziekten. Ze
worden veroorzaakt door bacteriën van het
Erwinia-complex: Erwinia carotovora subsp.
atroseptica en Erwinia chrysanthemi. Deze
dringen door wonden of geopende lenticellende knol binnen. Wanneer de moederknol
besmet is kan deze tijdens het groeiseizoen
gaan rotten en de jonge knollen besmetten
via de grond, de stolonen of tijdens de
oogst. Om de ziekte de baas te blijven, is
het voorkomen van verwondingen en het
werken onder droge omstandigheden een
eerstevereiste.
Binnen het project bacterieziekten bij pootaardappelen is onderzocht of mechanische
vernietiging van aardappelloof kan leiden tot
besmetting van de knollen met ziekteverwekkende bacteriën. De Erwinia-bacteriën
kunnen ook in het aardappelloof voorkomen.
Dit geldt voor planten met ziektesymptomen
in het veld maar ook voor planten die er gezond uitzien. De bacteriën worden niet gedood door de lootvernietiging; het is dus
denkbaar dat de bacteriën na een regenbui
vanuit het natte loof in de knollen terechtkomen. Het belang van dit onderzoek wordt
nog eens onderstreept door het beleid van
de overheid dat gericht is op het terugdringen van het gebruik van chemische middelen, dus ook van loofdodingsmiddelen, in de
landbouw. Daarmee wordt het mechanisch
loofdoden gestimuleerd en is het van belang
om eventuele risico's die daaraan verbonden zijn, tijdig te signaleren.
Proefopzet
Door de grilligheid van bacterieziekten hebben veldproeven in het verleden alvaak problemen opgeleverd. Voor de uitvoering van
de proef in het eerste jaar is daarom gekozen voor een pottenproef waarin de veldom-

standigheden nagebootst werden. Loof dat
besmet was met Erwinia carotovora subsp.
atroseptica en loof dat besmet was met Erwinia chrysanthemi is in het veld verkregen
vanuit besmette knollen. Het loof werd in het
laboratorium fijngehakseld en op het zand
gelegd in potten waarin aardappelplanten
waren gegroeid en waarvan het loof direct
voor de proef was afgesneden. Het zand in
de potten was een paar dagen voor het afsnijden van het loof flink nat gehouden om
er voor te zorgen dat de lenticellen open
kwamen te staan. Lenticellen zijn immers
belangrijke invalspoorten waardoor de bacteriën de knol binnendringen. Na het hakselen van het loof werd dit op de potten gedurende vier achtereenvolgende dagen flink
beregend met een rugspuit. Het loof en het
zand werden regelmatig onderzocht op de
aanwezigheid van Erwiniacarotovora subsp.
atroseptica en Erwinia chrysanthemi. De
knollen werden na negen dagen gerooid en
ook getoetst.
Resultaat
In het loof breidden beide bacteriën zich erg
snel uit. Vlak na het hakselenwaren er 1miljoen ziekteverwekkende bacteriën per mluit-

geperst sap van het loof. Na twee dagen
waren dit er al 100 miljoen; een niveau dat
daarna gedurende één week min of meer
constant bleef. De proef bevestigde daarmee een verschijnsel dat al langer bekend
was: als de omstandigheden voor de bacterie gunstig zijn, kunnen zij zich in korte tijd
enorm snel uitbreiden en hoge aantallen
bereiken. Deze eigenschap van de bacterie
zorgt ervoor dat het een lastige en vaak
grillige ziekte is. Lange tijd lijkt het erop dat
de bacterie helemaal niet aanwezig is en
dan opeens, als de omstandigheden voor de
bacterie gunstig zijn, breidt deze zich uit en
manifesteert zich. Ook in het zand werden
hoge aantallen bacteriën aangetroffen. Door
de kunstmatige beregening werden ze blijkbaar makkelijk uit het loof gespoeld. De bacteriën overleven in het zand niet zo lang
want de populatie nam snel af toen gestopt
werd met beregenen en er geen nieuwe
bacteriën uit het loof in het zand gespoeld
werden. Ook inde knollen werden deziekteverwekkende bacteriën aangetroffen. Na afloopvande proef waren alle knollen besmet.
Bij sommige knollen was duidelijk zichtbaar
dat de bacteriën via de lenticellen naar binnen waren gedrongen. Precies rond de lenticellen zat een rot, bruin plekje dat veroor-

Aantasting door Erwinia carotovora subsp. atroseptica en Erwinia chrysanthemibacteriën.
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zaakt werd door Erwinia carotovora subsp.
atroseptica en Erwinia chrysanthemi bacteriën (zie afbeelding pagina 35). Erwerd geen
verschil gevonden in de besmetting van
knollen die vlak onder het loof lagen en knollendiecirca 10cmonder het loof lagen. Blijkbaar dringen de bacteriën makkelijk tot op
deze diepte in het zand door en zijn dan in
staat zich in de knollen te vestigen. Of dit
ook opgaat voor klei of zavelgrond is onduidelijk. Dit is één van de aspecten dievolgende zomer onder de loep genomen zullen
worden.
Conclusie
Indeze proef was hetde bacteriën makkelijk
gemaakt om de knollen te besmetten: het
loof was flink besmet, het zand was goed
nat waardoor de lenticellen van de bacteriën
open stonden en er is flink 'beregend'. Toch
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waren dit wel allemaal omstandigheden die
in het veld voor kunnen komen. Uit deze
proeven blijkt dat de knollen dan besmet
zullen raken. Volgend jaar zal onderzocht
worden of besmetting van de knollen ook
optreedt als de omstandigheden voor de
bacterie wat minder gunstig zijn. Reeds nu
kan echter gesteld worden: als aardappelloof mechanisch verwijderd wordt, is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan
het risico van besmetting met ziekteverwekkende bacteriën. Dit betekent dat er voor
gezorgd moet worden dat het gehakselde
loof snel droogt, dus dat het fijn versnipperd
wordt. Bovendien is het belangrijk dat het
loof onderin de ruggen terecht komt. Dan
zullen bacteriën die eventueel in het loof
aanwezig zijn de knollen moeilijk kunnen
bereiken. (Nat) loof dat op de ruggen ligt
vormt zeker bij regenachtig weer een risico
voor de knollen wat betreft bacterieziekten.

Cultuur-enGebruikswaarde-onderzoek
Algemeen
Het beleidsbesluit tot instelling van het Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ, Wageningen) in februari 1990,
hield eveneens indat het uitvoerend cultuurengebruikswaarde-onderzoek voor de akkerbouwgewassen, de grassen voor sportvelden en gazons en de vollegrondsgroenten
per 1januari 1991 onder de verantwoordelijkheid valt van het PAGV. Daartoe is een
nieuwe afdeling Cultuur- en Gebruikswaarde-onderzoek (CGO) opgericht. Deze afdeling heeft zich in 1990 bezig gehouden met
het opzetten van een onderzoeksprogrammavoor 1991, de invulling van vacatures en
het overnemen van werkzaamheden van het
CRZ of devoorbereidingen daarvoor.
Organisatie
Intern
De afdeling CGO is één van de onderzoeksafdelingen binnen het PAGV en bestaat uit
een sectie Akkerbouwgewassen (inclusief
grassen voor grasvelden en gazons) en een
sectie Vollegrondsgroenten. Binnen elkesectie is een aantal HBO-onderzoekers elk verantwoordelijk voor het onderzoek aan éénof
meergewassen. Daarnaastzijner inelkesectie twee wetenschappelijke onderzoekers
werkzaam die, naast onderzoek aan één of
enkele gewassen, taken hebben op het gebied van leiding, organisatie en coördinatie
dan wel specifiek belast zijn met het bijhouden van ontwikkelingen in de wetenschap
en hun (mogelijke) belang voor het CGO. Bij
dit laatste wordt over de secties heen
gewerkt. Deafdeling bestaat uit 12mensen.
Daarnaast worden vanuit het bedrijfsleven
drie mensen additioneel gefinancierd ten behoeve van de sectie Akkerbouwgewassen
en 0,5 ten behoeve van de sectie Vollegrondsgroenten.

Extern
Indetoekomst wordt het praktijkgerichte cultuur- engebruikswaarde-onderzoek op50/50basis gefinancierd door de overheid en het
bedrijfsleven. Inhoud en omvang van hetonderzoek zullen dan ook vanuit eengezamenlijke verantwoordelijkheid wordenvastgesteld.
Vanuit het bedrijfsleven zijn daartoe Commissies voor Rassenonderzoek ingesteld, waarindeverschillende geledingen uit het bedrijfsleven zitting hebben. Decommissies hebben
alstaak de inhoud en omvang van het onderzoeksprogramma aan te geven en het PAGVbestuur daarover te adviseren. Momenteel
functioneren daartoe devolgende commissie:
- Commissie Rassenonderzoek Aardappelen (CRA);
- Commissie Rassenonderzoek Granen,Handelsgewassen en Peulvruchten (CRGP);
- Commissie Rassenonderzoek Grassen en
(Groen) voedergewassen (CRO);
- Commissie Rassenonderzoek Suikerbieten (CRS);
- Commissie Rassenonderzoek Vollegronds
Groenten (CRVG).
Naast opzet en uitvoering van proeven, isde
afdeling verantwoordelijk voorjuiste en tijdige
rapportering van resultaten aan het secretariaat van de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijsten. De verslaglegging
van het onderzoek valt onder verantwoordelijkheid van het PAGV, maar mag niet conflicteren met de besluiten van de Commissie
voor de Samenstelling vande Rassenlijsten.
Het Centrum voor Rassenonderzoek en
Zaadtechnologie (CRZ) is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van methodieken ten
behoeve van het praktijkgerichte onderzoek.
Tevens draagt zij de verantwoordelijkheid
voor het samenstellen van de Rassenlijsten,
de coördinatie van het uitvoerend onderzoek
en de relaties naar de diverse Rassenlijstcommissies waarvoor zij het secretariaat
voert. Dit betekent dat er een zeer nauwe
samenwerking met het CRZvereist is.
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Doelstellingenuitgangspunten
De doelstelling van het CGO is 'het, ten behoeve van een economisch optimale en
maatschappelijk aanvaardbare bedrijfsvoering en ter verkrijging van een kwalitatief
hoogwaardig eindprodukt, vaststellen van
raseigenschappen en het op grond daarvan
(doen) bevorderen van het effectief gebruik
van goede rassen inde praktijk'.
Gezien de verantwoordelijkheid van diverse
instanties, is het opzetten van een overzichtelijk systeem voor cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek essentieel. Daarnaast dient er
flexibel ingespeeld te kunnen worden op
markttechnische- en maatschappelijke veranderingen inzake agrarische produkten en
-produktie. Nieuwe ontwikkelingen in deze
moeten inpasbaar zijn in het onderzoeksprogramma onder afweging van prioriteiten en
hunfinanciële consequenties.
Hetsneldoorstromen van nieuwe rassen naar
de praktijk isvan belang. Dit betekent eenzo
kort mogelijke duur van het (officiële) onderzoek. Debetrouwbaarheid vandeonderzoeksresultaten en de omvang van de onderzoekscapaciteiten zijn daarbij de belangrijkste randvoorwaarden. Voor de meeste akkerbouwgewassen zal het onderzoek aan nieuwe rassen in principe niet langer dan drie jaren
(groeiseizoenen) inbeslag nemen.Voorgrasvelden en gazons is dit vier tot vijf volledige
onderzoeksjaren. Bijdegroentegewassen bedraagt de onderzoeksduur in principe twee
jaren.
De vereiste betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten en de onderzoekscapaciteit
bepalen hoeveel rassen ervan een gewas in
het officiële onderzoek kunnen worden opgenomen. Dit aantal valt onder de 50/50financiering. De kosten voor het claimen van
structurele extra capaciteit in het officiële onderzoek zullen voor rekening van de belanghebbenden moeten komen.
Vanuit de maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van produkten en produktie. Het onderzoek zal derhalve aandacht moeten besteden aan kwaliteitsbepalende eigenschappen in de gehele
produktiekolom. Resistentie tegen biotische-

38

en a-biotische stress-factoren, het terugdringen van bij de produktie optredende milieubelasting (bijvoorbeeld door beperking van
de hoeveelheid toegediende meststoffen),
verhoging van de kwaliteit van het eindprodukt (onder meer uitstalleven, bewaarbaarheid, specifieke inhoudstoffen) en geschiktheid voor (industriële) verwerking zijn daarbij
van belang. Dit betekent evenwel niet dat de
factor 'opbrengst' veronachtzaamd mag worden. Opbrengst bepaalt vaak het rendement
van een teelt en is als zodanig een belangrijke parameter van een ras.
Hetprogrammavoor1991
Het feit dat met een vrijwel nieuwe bemanning moet worden gestart, heeft ertoe geleid
dat 'het op de rails zetten van de trein en op
stoom komen'heteerste oogmerk was bijde
opzet van het onderzoekprogramma 1991.
Bij de invulling daarvan is dan ook in eerste
instantie uitgegaan van continuering van het
onderzoek zoals dat tot dusver door RIVRO/
CRZ werd verricht. Dit betekent niet dat er
geen aandacht is geschonken aan de vraag
hoe het onderzoek om te buigen is in de
bovengenoemde richtingen.
Deproevenworden zoveel mogelijk ondergebracht bij de Regionale Onderzoek Centra
(ROC's). In een aantal gevallen echter zal
tevens een beroep worden gedaan op particuliere proefveldhouders.
De grootste veranderingen die zich tot nu
toe hebben voorgedaan ,hebben betrekking
op de akkerbouwgewassen. Bij de aardappelen is er sprake van een totaal nieuw programma zonder de vanouds bekende voorbeproeving. Het aantal opbrengstproeven is
tot ongeveer een derde teruggebracht, terwijl het aantal herhalingen per proefveld tegelijkertijd is verdrievoudigd. Hierdoor komt
binnen de bestaande capaciteit meer tijd vrij
voor onderzoek naar kwaliteitskenmerken
zoals ziekteresistenties en verwerkingskwaliteit. Het programma biedt in principe de mogelijkheid om reeds na twee jaar onderzoek
een verkeerstoelating te verkrijgen. Daartoe
dienen nog wel de nodige administratief/juridische stappen te worden gezet. Aanbeve-

ling in de Rassenlijst kan pas na drie jaar
onderzoek gebeuren inverband met de door
de Rassenlijstcommissie vereiste betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.
Een ander verschil met de vroegere situatie
is dat de gewassen voederbieten en luzerne
nu beurtelings drie jaar in onderzoek zullen
worden genomen. Hiermee wordt het daadwerkelijke onderzoek aan deze gewassen
weer opgepakt.
Verder kan genoemd worden de intensievere samenwerking met de Nederlandse
Sport Federatie (NSF) te Arnhem op het
gebied van de beproeving van grassen voor
sportvelden en gazons; in 1991 wordt een
tweetal proeven aangelegd.
Met het IPO zijn contacten gelegd om te
komen tot het opnieuw aanpakken van fysiospecifiek toetsen voor gele- en bruine roest
in tarwe. Met het ATO zijn besprekingen
gaande over bepalingen van kwaliteitseigenschappen aan akkerbouwgewassen, bijvoorbeeld lintgehalte en -kwaliteit invezelvlas.
In 1991 vindt onderzoek plaats aan de navolgende akkerbouwgewassen (inclusief grasvelden):aardappel (zetmeelenconsumptie),erwten en capucijners, gerst (zomer en winter),
grassen voor sportvelden en gazons (voornamelijk Engels raaigras, veldbeemdgras, roodzwenkgras, struisgrassen), haver, winterkoolzaad, korrelmais (inclusief corn-cob-mix en
maiskolvenschroot), winterrogge, snijmais,
stoppelgewassen (bladkool, gele mosterd,
bladramenas, Italiaans- enWesterwolds raaigras), suikerbieten, tarwe (zomer en winter),
triticale,veldboon,vezelvlasenvoederbieten.
Bij de vollegrondsgroentegewassen is het
aantal gewassen groot met bovendien vaak
meerdere teeltwijzen per gewas. Hetjaarlijks
uitvoeren van cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan alle gewassen is daarom onmogelijk binnen de bestaande capaciteit.
Voor een groot aantal gewassen vindt er
daarom discontinu onderzoek plaats;eens in
de zoveel jaar wordt het onderzoek opnieuw
gestart. Er moest dan ook eerst een meerjarige planning gemaakt worden om tot een
verantwoorde omvang van het jaarlijkse programma te komen. Deze planning ligt niet
onverbrekelijk vast; afhankelijk van de ont-

wikkelingen in een bepaald gewas kan er
geschoven worden in het programma. Bij
gelijkblijvende capaciteit dienen erdan naast
prioriteiten ook posterioriteiten te worden
aangegeven. De CRVG heeft hierin een belangrijke taak.
Bij de vollegrondsgroenten zijn de veranderingen in het programma voor 1991 invergelijking met de vroegere situatie minder groot
dan bij de akkerbouw. Wel zijn er reeds enkele schreden gezet op het pad naar meer
aandacht voor kwaliteit van produkt en produktie. Zo wordt bij peen één proefplaats bestemd voor onderzoek naar een geschikte
methode voor hettoetsen van rasverschilllen
in gevoeligheid voor 'cavity spot'. Daarnaast
wordt bij een BD-tuinder een proef met uien
aangelegd om de effecten van alternatieve
teeltsystemen op de raseigenschappen te
bestuderen.
Verder zijn er intensieve contacten geweest
met het ATO,die geresulteerd hebben in
meerjarige afspraken voor de verwerking
van een aantal rassenproeven van vollegrondsgroenten.
De navolgende vollegrondsgroentegewassen (met tussen haakjes de typen en/of
teeltwijzen) zullen in 1991 worden onderzocht: andijvie (vroeg, zomer en herfst), asperge (groen, wit), bloemkool (januari-zaai,
weeuwenteelt, vroege herfst- en winterteelt),
bospeen (vroege teelt en herfstteelt), broccoli (vroeg, zomer- en herfstteelt), doperwt,
knolselderij (industrie en bewaar, verse
markt), kroot (zomer en herfst en bewaar),
kropsla (vroeg en bedekt, zomer, herfst),
radicchio (zomer- en herfstteelt), rode kool
(herfst-bewaar), schorseneer (industrie),spitskool (vroeg, zomer, herfst-bewaar en overwinter), sjalot (normaal), spruitkool (vroegmidden vroeg, middenlaat-laat en zeer laat),
stamslaboon (hoofdteelt), suikermais (zomer),
ui (directe afzet, drogerij, bewaring, eerstejaars plant, tweedejaars), witlof (vroeg, middenvroeg, laat) enwortel (B-C).
Toekomstvisie
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
heeft zich tot dusver hoofdzakelijk gericht op
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een rassenkeuze gebaseerd op de rangvolgorde van aanbeveling. Gezien de economische problemen in de landbouw en de toenemende eisen vanuit de maatschappij naar
betere kwaliteit van de produkten en ecologisch acceptabele produktiemethoden, zal er
meer nadruk komen te liggen op een verder
gedifferentieerde keuzemogelijkheid van rassen. De teler/gebruiker zal meer gedetailleerd informatie wensen over de perspectieven van de rassen onder zijn specifieke omstandigheden en over de aspecten waarop
hij eventueel wat kan toegeven om op andere punten toch zodanig te kunnen 'scoren'
dat de teelt/het gebruik van het ras toch
(economisch) aantrekkelijk blijft. De rassenkeuze wordt dan meer gebaseerd opkwantitatieve informatie, zodat er beter gebruik kan
worden gemaakt van de eigenschappen van
rassen. Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek moet daarop inspelen door het
bijstellen van de onderzoeksprogramma's en
het meehelpen ontwikkelen van methoden
entechnieken die dat mogelijk maken.
Daarvoor is allereerst een verdieping van
het onderzoek nodig. Hierbij zijn het resistentie-onderzoek en het onderzoek naar
geschiktheid van rassen voor teeltsystemen
met een beperkte input van chemische middelen en bemesting van groot belang. Resistenties tegen ziekten en plagen zullen zodanig vastgesteld moeten worden dat de
gegevens toepasbaar zijn in systemen met
geleide ziektebestrijding en in het kader van
resistentie-management. Dit maakt een betere benutting van resistenties van rassen,
en daarmee een terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mogelijk. Tegelijkertijd zal het gedrag van rassen onder 'low-input-farming' systemen moeten worden bestudeerd. Van belang daarbij
is hoe rassen reageren op zaken als minder
chemische- en meer mechanische onkruidbestrijding, geringere bemesting etc. Ook is
van belang welke effecten deze behandelingen hebben op de economische bedrijfsvoering op zowel korte als lange termijn. Verder
is de verdieping nodig van onderzoek naar
kwaliteit van het produkt in de diverse geledingenvande produktiekolom. Tedenkenvalt
hierbij aan zaken als uitstalleven, houdbaar-
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heid, bewaarbaarheid, verwerkingskwaliteit,
smaak,visuele kwaliteit etc. Daarnaast is verbreding vanhet onderzoek nodig. Omdat de
markt om steeds nieuwe produkten vraagt,
is het van belang de economische betekenis
en perspectieven van gewassen nauwlettend in de gaten te houden. Er moet ruimte
zijn voor onderzoek aan nieuwe gewassen,
niet alleen om bepaalde marktsegmenten te
kunnen bedienen, maar ook ten behoeve
van de gewenste bouwplanverbreding. Daarnaast zal er een sterke wisselwerking moeten komen tussen rassenonderzoek en teeltonderzoek in verband met interacties met
teeltmethoden. Wijzigingen in het rassensortiment maken het (soms) noodzakelijk teeltmethoden aan te passen, terwijl anderzijds
variaties en wijzigingen inteeltmethoden het
noodzakelijk maken rassen bij meerdere
teeltmethoden te onderzoeken.
Tot slot moet, in samenhang met de vorige
twee punten, verfijning van het onderzoek
worden genoemd. 'Kwantificering', 'efficiëntieverhoging' en 'objectivering' zijn hierbijenkele belangrijke begrippen. Bij efficiëntieverhoging gaat het niet alleen om optimalisatie van het huidige onderzoekssysteem,
maar meer nog om de informatie-inhoud van
rasgegevens zodanig weer te geven en begrijpelijk te maken dat de boer en tuinder (al
dan niet met behulp van teeltbegeleidingssystemen) een bewuste keuze kan maken
voor een ras dat het beste zal voldoen onder
zijn (specifieke) omstandigheden. Het kwantificeren en objectief scoren van raseigenschappen is een eerste voorwaarde voor
juiste informatie over rassen. De proefveldtechniek bij een aantal gewassen zal kritisch
moeten worden bekeken en zonodig worden
aangepast. Gezien de tendens in de richting
van kwaliteit van produkt en produktie, zal er
nagedacht moetenworden over het relatieve
belang van de waar te nemen raseigenschappen en de kosten en moeite die daarmee gepaard gaan. Het vastleggen van raseigenschappen onder geconditioneerde omstandigheden zal het aantal proefplaatsen
kunnen beperken. Ook meer inzicht in ras/
milieu interactie kan leiden tot een geringer
aantal proefvelden. Raseffecten kunnen in
de toekomst mogelijk met hulp van simula-

tiemodellen worden doorgerekend zodat de
waarde van een ras onder diverse milieuomstandigheden kanworden voorspeld,zonder dat het ras ook daadwerkelijk onder die
omstandigheden isbeproefd.

zuurkool in de put loopt het vitamine C-gehalte terug en kan dan onaanvaardbaar lage
niveaus bereiken. Dit geldt met name voor
zuurkool die lange tijd in de putten bewaard
is (soms een jaar). De kwaliteit neemt daardoor sterk af. Door enkele verwerkers werd
aangegeven dat het nitraatgehalte van de
kool wellicht invloed zou hebben op het vitamine C-gehalte. Hoge nitraatgehalten zouden leiden tot lage vitamine C-gehalten. In
dit kader werd gepleit voor een reductie van
de N-bemesting tijdens de teelt van de kool.
In 1988 en 1989 is op het PAGV in Lelystad
en in 1989 ook op ROC Zwaagdijk rassenonderzoek verricht bij witte kool voor verwerking tot zuurkool. Dit gebeurde onder

Rasverschillen betreffende vitamine
C-gehalte en nitraatgehalte bij witte
kool
Voor de kwaliteit van zuurkool is het vitamine C-gehalte van groot belang. Tijdens de
vergisting van witte kool en bewaring van

Tabel 11. Vitamine C-gehalte en nitraatgehalte van enkele witte kool-rassen.
ras

0/

gehalte (mg/kg) in
verse produkt
nitraat
vitamine C

vroegheid1)

drogestof

Hyjula (Hy
Histona (Hi)
Rinda(Ri)
Almanac (Al)
Marvellon (Ma)
Rodolfo (Ro)
Higusta (Hi)
SG3001 (SG)
Straton (Sa)
Krautprinz (Kp)
Krautkaiser (Kk)
Carlton (Ca)
Ramco (Ra)
Hitoma (Ht)
Jaguar (Ja)
Ergon (Eg)
Hinova (Hv)
Bejo1227(Bj)
Stenton (Se)
Atria (At)
Erdeno (Er)
Olympiade (Ol)
Davos(Da)
President (Pr)
Stardon (Sa)
Baron (Ba)
Strukton (St)
Duron (Du)

8,8
8,2
7,5
7,4
7,0
6,8
6,5
6,0
5,6
5,2
4,6
4,1
4,1
4,0
3,9
3,8
3,5
3,4
3,3
3,0
2,9
2,7
2,2
2,0
1,8
1,6
1,6
1,1

7,0
7,5
7,4
7,1
7,6
7,9
8,0
8,2
8,2
7,5
7,6
8,3
7,9
8,2
8,3
8,6
8,7
8,6
7,8
8,7
9,0
9,6
8,6
8,8
8,9
9,6
8,7
9,9

491
490
388
482
408
280
467
332
381
131
257
357
247
234
239
186
197
117
232
178
211
129
106
57
53
181
98
35

184
192
209
195
250
234
221
248
241
242
210
248
253
271
295
283
282
236
268
252
324
311
293
239
275
372
305
464

gemiddeld

4,4

8,3

249

264

/o

1

)Vroegheid:9=extreem vroeg; 1=extreem laat
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verantwoordelijkheid van het CRZ en in samenwerking met het ATO. Uit eerder onderzoek was bekend dat tussen rassen verschillen voorkomen in het vitamine C-gehalte. De rassen zijn hierop dan ook onderzocht. In beide jaren is voor het eerst ook
het nitraatgehalte van de rassen onderzocht.

traatgehalte en een lager vitamine C-gehalte
dan late rassen (tabel 11). De samenhang
tussen het vitamine C- gehalte, het nitraatgehalte, het drogestofgehalte en de groeiduur is weergeven in tabel 12. In deze tabel
zijn de relaties door middel van correlatiecoëfficiënten weergegeven. In figuur 3 en 4
wordt de relatie weergegeven tussen de
groeiduur en het nitraatgehalte en tussen de
groeiduur en het vitamine C-gehalte. In de
figuren zijn de gemiddelde gehalten van de
rassen weergeven door middel van de afkor-

Resultaten
Vroege rassen hebben in het algemeen een
lager percentage drogestof, een hoger ni-

Tabel 12.Correlatie-coëfficiënten (r) bijwitte kool,teelt voor zuurkool*
% droge stof
vitamine C-gehalte
% drogestof
nitraatgehalte groeiduur

nitraatgehalte

-0.455
-0.739

0.518

*) allewaarden zijn significant (p=0,05)
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Figuur3. Relatie tussen het vitamine C-gehalte en de groeiduur van witte
kool-rassen.
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groeiduur
0.502
0.706
-0.567

eengoedebemonsteringstechniek gewenstis.
Uit analyses van individuele kolen bleek het
gehalte aan vitamine C in de buitenste vier
bladeren 1,5tot 2 keer zo hoog te zijn als in
de rest van de kool. Vooral kool, waarvan
veel blad verwijderd moet worden, kan daardoor terugzakken in gehalte. Overigens maken de buitenste vier bladeren ongeveer 6%
van het koolgewicht uit.
Het oogsttijdstip van late rassen bleek geen
invloed te hebben op het gehalte aanvitamine C en nitraat. Late rassen die op meerdere tijdstippen vanaf half oktober tot half november geoogst werden, bleken dezelfde
gehalten te hebben. Vroege rassen die overrijp geoogst worden, kunnen wel terugvallen
in vitamine C-gehalte als veel blad verwijderd moet worden. Door oxydatie na het
snijden kan het gehalte aan vitamine Cafne-

tingen uit tabel 11. Het nitraatgehalte in de
kool lijkt af te hangen van het stikstofaanbod. Op de stikstofrijke grond van Zwaagdijk
bleek het nitraatgehalte van de kool 4,2 keer
zo hoog te zijn als in Lelystad. Ondanks dit
fors hogere nitraatgehalte, bleek het vitamine C-gehalte maar 17 % lager te zijn. Of dit
lagere gehalte aan vitamine C ook inderdaad veroorzaakt is door het hogere nitraatgehalte is onduidelijk. In 1988 bleek het nitraatgehalte van de kool in Lelystad 2,9 keer
zo hoog te zijn als in 1989. Het vitamine Cgehalte bleek echter ook 1,5keer zo hoogte
zijn als in 1989. Het is bekend dat het weer
ook een belangrijke invloed heeft op de
hoogte van de gehaltes. In zonnige jaren is
het vitamine C-gehalte in het algemeen hoger. De variatie in het nitraatgehalte tussen
veldjes van eenzelfde ras was groot, zodat
N0 3 (ppm)
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Figuur 4. Relatie tussen het nitraatgehalte en de groeiduur van witte kool-rassen.
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men. In een drietal monsters gesneden produkt, die zowel direct na snijden als na één
uur geanalyseerd werden, bleek het vitamineC-gehalte met 11%afgenomen te zijn.
Discussieenconclusies
Tussen rassen bestaan duidelijke verschillen
in vitamine C- en nitraatgehalte. Voor verwerking is het vooral voor de lange bewaring
van zuurkool belangrijk uit te gaan van een
hoog basisniveau van vitamine C. Vooral
late rassen hebben hoge vitamine C-gehalten. Verder is bij de verwerking een snelle
procesgang gewenst in verband met de
snelle afbraak van vitamine Cdoor oxydatie.
Verwerking van overrijpe kool, waarvan veel
blad verwijderd moet worden, zal leiden tot

44

lagere vitamine C-gehalten in de zuurkool,
omdat veel vitamine C in de buitenste bladeren zit. Bij late rassen heeft het oogsttijdstip geen effect op het nitraat- of vitamine
C-gehalte, tenzij de koolgaatslijten.
De gevonden correlatie tussen het vitamine
C-gehalte en het nitraatgehalte is weliswaar
significant maar zwak. Bovendien speelt de
relatie tussen het vitamine C-gehalte en de
groeiduur en de relatie tussen het nitraatgehalte en de groeiduur hier doorheen. Dit
wijst erop dat er geen of slechts een gering
oorzakelijk verband istussen hetvitamine Cgehalte en het nitraatgehalte. Ook het grote
verschil in nitraatgehalte tussen kolen van
Zwaagdijk en Lelystad met slechts geringe
verschillen in vitamine C- gehalte wijzen in
dezelfde richting.

BouwplarWassortimentsverbreding
Gezien de verzadigde markt voor veel Produkten is het van belang dat gezocht wordt
naar nieuwe produkten waarvoor nog wel
ruimte in de markt is. Hierbij gaat het niet
alleen om nieuwe gewassen, maar ook om
nieuwe bestemmingen voor bestaande gewassen en met name in de groenteteelt om
teeltaanpassingen, waardoor produkten over
een langere periode kunnen worden aangeboden. Belangrijk uitgangspunt voor praktijkonderzoek in dit kader is dat voor betreffende teelten vanuit de markt of vanuit verkennend instutuutsonderzoek enig zicht op potentiële afzetperspectieven moet bestaan.
Daarnaast moeten deze gewassen ook passen in het bouwplan. In de akkerbouw geschiedt het onderzoek naar nieuwe gewassen in samenwerking met instituten en is
gericht op potentiële mogelijkheden van de
gewassen met betrekking tot opbrengst en
gehalte aan inhoudstoffen.
In dit kader wordt voor een deel via externe
financiering aandacht besteedt aan:
Teeltperspectieven van nieuwe gewassen.
Zo wordt in het EG-project VOICI en het Nationaal Olie Programma meegewerkt aan het
onderzoek voor teeltperspectieven van diverse gewassen voor de produktie van technische oliën voor de industrie (onder andere
Akkermoerasbloem, Euphorbia, koriander,
bekergoudsbloem, crombe en olievlas). Met
LUW en CABO wordt vanuit het nationaal
hennepprogramma gewerkt aan teeltoptimalisatie van hennep als grondstof voor de papierindustrie. In het kader van het nationaal
karwijprogramma is onderzoek naar beperking van de verbruiningsziekte bij karwij gestart en wordt samen met ATO de carvonproduktie van één- en tweejarige karwij met
die van dille vergeleken. Samen met Dorschkamp en PR wordt het perspectief van
mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen onderzocht. Nieuwe projecten over
de mogelijkheden van gierstmelde (EG-pro-

ject) en korrelmais voor zetmeelindustrie (in
samenwerking met AVEBE, NIKO, SIO) en
Miscanthus (in samenwerking met Universiteit Twente, SIO) wordenvoorbereid.
Uitbreiding teeltperspectieven van bestaande 'kleine' gewassen zoals erwten/veldbonen (oogstzekerheid), vlas, karwij,koolzaad,
graszaad, rogge, haver, kruiden en brouwgerst. Bij brouwgerst gaat het om introductie
in gebieden buiten het ZW-kleigebied en bij
graszaad om teelt op zand/dalgronden. Het
onderzoek aan rogge (via NGC) en haver,
waardoor nog duidelijk ruimte is op de inlandse markt, is versterkt.
Nieuwe bestemmingen van overschotproduktie zoals tarweteelt voor de zetmeelindustrie,
whole crop harvest van tarwe (Biocombproject), maisteelt voor de eigen krachtvoerwinning en de zetmeelindustrie en karwij voor
onder andere kiemremmingsmiddelen.
Op de abonneedag in 1990 is het onderzoek
binnen dit speerpunt toegelicht. Mede gezien
de actualiteit zal dit onderzoek in 1991 op
een open dag opnieuw centraal staan.
Door veranderende voedingsgewoonten en
voorkeuren van presentatie etc. is de groentemarkt steeds in beweging. De ontwikkelingen doen zich het sterkst voor bij de verse
groenten; de markt van verwerkte groenten
volgt veelal de ontwikkelingen die zich bij de
verse afzet voordoen. Nieuwe produkten zijn
vooral in trek bij mensen met hogere inkomens en bij kleinere huishoudingen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld. De afzet
van voorverpakte, gesneden verse groenten
is een voorbeeld van een duidelijke groeimarkt. De saldi van de 'nieuwe' gewassen
zijn in het algemeen veel hoger dan die van
de traditionele teelten; dit maakt deze teelten extra interessant. Een groot probleem
vormt wel de rassenkeuze en de beperkte
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mogelijkheid om ziekten en plagen te bestrijden. Kleine gewassen zijn voor de toeleverende en afnemende industrie niet interessant om hierin veelte investeren.
Op de abonneedag van het PAGV is hetthema assortimentsverbreding uitvoerig aan de
orde gesteld. Het onderzoek in 1990 was in
grote lijnen een voortzetting van dat in 1989.
Echt nieuwe gewassen zijn niet naar voren
gekomen; wel zijn bij een aantal kleine
gewassen, zoals knolvenkel en radicchio
rosso, bewaarproeven uitgevoerd om te zien
in hoeverre door bewaring het aanvoerseizoen inde herfst verlengd kanworden.

Japanse rettich: rassen voor de
herfstteelt
De teelt van rettich is in ons land beperkt
van omvang. De handelsproduktie bedroeg
in 1989/1990 in totaal 1890 ton. De teelt
vindt zowel in de vollegrond als onder glas
plaats. Onder glas teelt men vooral het Rextype vanwege de korte groeiduur. Voor de
teelt in de vollegrond wordt in hoofdzaak de
lange Japanse rettich van het Minowasetype gebruikt. Dit type wordt ook wel "daikon" genoemd. Deaanvoer van daikon vindt
vooral plaats tussenjuni en november.
Van rettich bestaat een aanzienlijk import.
Deze bedroeg in 1989/1990 bijna 2300 ton
Tabel 13.

Proefopzetenuitvoering
In de jaren 1988 en 1989 zijn vijf rettich-rassen van het type "daikon" op hun gebruikswaarde voor een herfstteelt beproefd. De
proeven zijn uitgevoerd op de ROC NoordLimburg te Meterik en ROC "De Waag" te
Creil. Beide lokaties hebben goed doorwortelbare zandgrond, die voor de teelt van rettich vereist is. Er is eind juli ter plaatse gezaaid. De oogst vond in de laatste decade
van oktober plaats. Voor een goede rettich is
een aantal eigenschappen van belang. Gewenst is een lange en cylindrische vorm,
een gladde wortel, een uniform produkt, en
het niet groenverkleuren van de kop. Deze
eigenschappen zijn door een visuele beoordeling vastgelegd. Verder zijn de opbrengst
en sorteerverhouding bepaald. Aan de hand
van deze proeven heeft de beoordelingscommissie drie nieuwe rassen voor de herfstteelt aanbevolen. Deze rassen met hun

Beoordelingsgegevens ; rettich herfstteelt; samenvattir ig over de proefjaren 1988 en 1989.

ras

herkomst

vorm 1 )

Easter
E 10856>
Silverstar
Wonder Icicle
Tama Winter

Nickers/Zwaan
Enza
Enza
Takii 7 )
Takii 7 )

l+cyl
half l+cyl
l+cyl
l+cyl
kort

1

en overschreed daarmee de eigen produktie
ruimschoots. De import vindt vooral plaats in
de wintermaanden ( van november tot mei),
met name uit Italië.
Uitbreiding van de teelt en verlenging van
het teeltseizoen is daarom geboden. Door
rassenonderzoek is beproefd of de aanvoer
in de herfst verbeterd kan worden. Bij dit in
de herfst beproefde sortiment wordt in een
vervolgonderzoek tevens gelet op geschiktheid voor bewaring. Dit onderzoek is nog
gaande.

groene
koppen 2 )

gladheid3)

8,1
5,2
6,1
8,0
8,3

6,9
7,5
6,7
7,4
7,2

opbrengst
veilbaar
(rel.4)

97
128
99
89
87

) vorm: I = lang, cyl = cylindrisch ; 2) groene koppen: 9 = geen groene koppen; 1 = zeer gevoelig voor
groene koppen; 3) gladheid: 9 = zeer gladde wortel; 1 = zeer harige, ruwe wortel; 4) opbrengst: rel =
relatief waarbij 95,6 t/ha = 100; 5>aanbevolen: + = wel aanbevolen en - = niet aanbevolen
6
) valt nog onder regeling beproevingszaad
7
) rassen hebben nog geen verkeersrecht
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aanbevolen
+/-5)

+

+
+

voornaamste eigenschappen zijn genoemd
in tabel 13. Verder blijven de al eerder aanbevolen rassen Spring Cross en Summer
Cross (herkomst beide Takii ) geschikt voor
deze teelt.
Samenvatting
In 1988 en 1989 zijn vijf rassen op hun geschiktheid voor de herfstteelt getoetst.
De vorm, de kleur van de kop en de gladheid van de wortel waren hierbij belangrijke
eigenschappen. Daarnaast wordt een acceptabele produktie verwacht. Nieuw aanbevolen voor deze teelt zijn de rassen Easter,
Wonder Icicle en Tama Winter. Deze rassen
worden alsnog verder op hun geschiktheid
voor bewaring getoetst. Voor de herfstteelt
waren alaanbevolende Daikon-rassen Spring
Cross en Summer Cross. Laatstgenoemde
rassen zijn ongeschikt voor bewaring.
Kortebeschrijvingperras
Easter(NIZ35-11)
Herkomst: Nickerson/Zwaan, Barendrecht
Vrij vroeg tot vroeg ras met een witte kop en
een voldoende gladde wortel. De vorm van
de wortel is lang en cylindrisch. De uniformiteit en gebruikswaarde voor de herfstteelt
zijn als voldoende beoordeeld. Is redelijk
produktief. Heeft voor de herfstteelt redelijk
voldaan.
E1085
Herkomst: EnzaZaden, Enkhuizen.
Zeer vroeg ras met een vrij groene kop en
een goede gladde wortel. Heeft een halflange cylindrische wortel. De uniformiteit is als
ruim voldoende beoordeeld. De gebruikswaarde voor de herfstteelt is onvoldoende
vanwege de groene kop. Is zeer produktief.
Heeft voor de herfstteelt nietvoldaan.
Silverstar
Herkomst: EnzaZaden,Enkhuizen.
Vroeg ras, dat gevoelig is voor groen worden van de kop, maar een voldoende gladde
wortel heeft. Dewortel is lang encylindrisch.
Isvoldoende uniform. Vanwege degevoelig-

heid voor groene kop is de gebruikswaarde
voor de herfstteelt als matig beoordeeld. Is
redelijk produktief. Heeft voor de herfstteelt
nietvoldaan.
WonderIcicle
Herkomst: Takii,Kyoto,Japan.
Vrij vroeg ras met eenwitte kop en een goede gladde wortel. De wortel is lang encylindrisch van vorm. Degebruikswaarde voor de
herfstteelt is als voldoende beoordeeld. De
totale produktie is wat aan de lage kant, de
produktie aan kwaliteit I is redelijk. Heeft in
de herfstteelt voldoende voldaan.
Tama Winter
Herkomst:Takii, Kyoto,Japan.
Vrij vroeg ras met een goede witte kop en
een goede gladde wortel. Heeft een korte
wat buikige wortel. Heeft een voldoende uniformiteit en gebruikswaarde in de herfstteelt.
Zowel de totale produktie als de produktie
kwaliteit I is aan de lage kant. Heeft in de
herfstteelt voldoende voldaan.

Plantgetallenproef suikermaïs met
vervroeging
Suikermaïs is een warmteminnend gewas.
De warmtebehoefte is groter dan de alom
geteelde snijmaïs. Een succesvolle teelt van
suikermaïs wordt sterk bepaald door de
weersomstandigheden bij de kieming en
tijdens de eerste groeiperiode. Normaal gesproken zijn de weersomstandigheden voor
een onbedekte teelt vanaf half mei gunstig
omtezaaien.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat door
afdekking met agryl of plastic aanzienlijk
eerder gezaaid kan worden. Indien de bodem vanaf 20 april een temperatuur heeft
van 10-12 °C,kan ergezaaidworden in een
bedekte teelt. Het groeiseizoen kan daardoor eerder van start gaan en daardoor wordenverlengd.
Bij een onbedekte teelt is het optimale plant-
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getal bij suikermaïs 6-7per vierkante meter.
Gemiddeld produceert een plant hooguit één
goede kolf. De produktie isdus nauw gebonden aan het plantgetal. Verhoging van het
plantgetal verlaat normaal gesproken het
oogstrijp worden, waardoor in Nederland
vanwege het korte groeiseizoen de produktie terugvalt.
Door vervroeging van de teelt met behulp
van bedekking, in combinatie met verhoging
van het plantgetal, is getoetst of daarmee
een hogere produktie van een goede kwaliteit bereikt kanworden.

oogsten gekozen. De resultaten daarvan zijn
weergegeven intabel 14.
Resultaten
Aan de hand van de verzamelde gegevens
blijkt een verhoging van het plantgetal een
afname van de produktie te geven binnen dit
traject. Verhoging van het plantgetal gaf niet
consequent een verlating van het oogsttijdstip. Wel daalde het aandeel van kolven groter dan 17 cm door verhoging van het plantgetal sterker dan de totale produktie. De
sortering werd dus fijner. Verder valt op te
merken, dat ook bij late zaai bedekking duidelijk positief uitwerkte op de produktie.

Proefopzet
Op ROC "De Waag" te Creil (zandgrond )
zijn de plantgetallen 60.000, 80.000 en
100.000 stuks vergeleken bij drie zaaitijden
(1, 15 en 29 mei). De objecten zijn na het
zaaien afgedekt met agryl. Bij de zaai van
29 mei is nog een onbedekte vergelijker met
een plantgetal van 60.000 stuks toegevoegd. Het gebruikte ras was Tasty Sweet.
Deobjecten zijn optwee tijdstippen geoogst.
Aan de handvande opbrengst en hetsuikerpercentage per herhaling zijn de optimale

Conclusie
De resultaten tonen aan, dat verhoging van
het plantgetal bij suikermaïs met het rasTasty Sweet niet tot een hogere produktie leidt,
ook al wordt de begingroei bevorderd door
afdekking met agryl. Wel leidt het bij de
eerste zaai tot 80.000 planten per ha en tot
een hogere stuksproduktie met een kortere
en lichtere kolf. Optimalisering van het tra-

Tabel14.0pbrengsten plantgetallenproef te Creil 1990.
zaaidatum

plant- oogst
getal datum
per ha
(X1000)

kwaliteit I
totaal
>17 cm
t/ha
t/ha
%
%

kwal. II

%

t/ha

korrelopbr.
t/ha**

suiker

%

droge % niet
stof rijpen
niet
gevuld

1-5
15-5
29-5
29-5*

60
60
60
60

25-8
3-9
10-9
25-9

86
70
62
26

24,8
22,3
17,8
7,9

74
45
34
9

22,0
14,6
9,8
3,1

5
22
25
38

0,91
5,9
5,9
10,1

7,6
14,2
12,1
5,0

16,0
15,4
15,6
15,8

28,9
27,2
27,2
26,3

9
8
13
29

1-5
15-5
29-5

80
80
80

22-8
10-9
28-9

73
45
49

21,9
13,5
16,5

19
15
27

6,4
4,6
9,3

13
45
39

3,4
12,3
11,4

15,3
9,1
11,0

16,1
15,8
15,4

28,6
31,4
30,0

14
9
12

1-5
15-5
29-5

100
100
100

3-9
6-9
25-9

45
27
14

16,1
9,8
5,5

15
5
2

5,5
2,1
0,8

40
50
36

12,1
15,4
12,0

10,8
6,7
3,7

14,6
15,6
15,9

28,4
30,8
30,0

15
23
51

gem.

-

50

15,6

24

7,8

31

9,0

10,6

15,6

28,9

18

onbedekte vergelijker.
berekend als korrelaandeel per kolf maalt/ha kwaliteit
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totaal.

Sinds 1970 is het door toepassing van anticondensfolie mogelijk geworden om asperges enkele weken te vervroegen. Ook het
gebruik van oude Venlo-kassen heeft ertoe
bijgedragen dat de aanvoer van verse asperges al in maart op gang komt. Daardoor
kunnen hogere prijzen gerealiseerd worden
dan die welke gedurende het normale seizoen worden betaald. Uit de gegevens van
de grootste aspergeveiling in ons land, CVV
te Grubbenvorst, blijkt echter dat gedurende
de winterperiode december-januari de prijs
vanverse asperges veel hoger is.

Te lage plantdichtheid geeft meer uitstoeling (zij
scheuten)

ject tussen de 60.000 en 80.000 planten per
ha, indien mogelijk gecombineerd met een
nog vroegere zaai, zal in 1991 onderwerp
van onderzoek zijn.

Ontwikkeling van deelmarkten bij
asperges
In tegenstelling tot vroeger vraagt de consument een steeds breder assortiment van
verse groenten over een zo lang mogelijke
periode. Bij enkele groentegewassen zoals
asperges is het seizoen waarin het gewas
beschikbaar is, erg kort (half april-eind juni).

Technische vooruitgang heeft het mogelijk
gemaakt om asperges gedurende deze periode teforceren inklimaatcellen.
Voordelen van deze methode zijn dat door
de snelle groei de vezeligheid grotendeels
verdwijnt en de asperges in een praktisch
steriel en schoon milieu zonder gewasbeschermingsmiddelen geproduceerd worden.
Een nadeel van het forceren is echter dat
dunne stengels verkregen worden. In de
praktijk heeft de teelt van groene asperges
ook veel belangstelling gekregen. Groene
asperges worden in grote delen van de wereld geteeld in tegenstelling tot witte asperges die alleen bekend zijn op het vaste land
van Noordwest-Europa.
Op het PAGV en de ROC's wordt aan beide
teeltwijzen aandacht besteed in het onderzoekprogramma. Hieronder worden de resultaten van beide teeltwijzen in het kort samengevat.
a. Forceren van witte asperges in klimaatcellen
Sinds 1983 worden op het PAGV proeven
gedaan naar de optimale veldproduktie van
forceerbare pollen wat betreft leeftijd en
plantdichtheid. Ook worden proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke forceertemperatuur en welk ras optimaal is. Uit de tot
dusver verkregen gegevens blijkt dat de optimale temperatuur tussen de 25 en 28 °C
ligt, afhankelijk van het gebruikte ras.
De stengeldikte, kopsluiting en opbrengst
zijn rasafhankelijk. De hoogste opbrengsten
zijn verkregen met het ras Gijnlim. Ook de
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Tabel15.

Aanvoer- en prijsgegevens asperge 1983-1989 in Nederland (CVV Grubbenvorst)

maand
december
januari
februari
maart
april
hoofdaanvoer mei-juni

aanvoer intonnen
6,5
3,0
10,9
39,6
135,9

prijs in guldens
23,38
17,90
17,93
14,49
11,56

8000

7,00

bron:CBT

kopsluiting was goed. De stengeldikte laat
echter nogtewensen over.
Het nieuwe ras Thielim heeft in eerste proeven aangetoond dat hetwel dikkere stengels
produceert en ook een goede opbrengst
geeft.
Onduidelijk is nogwelke grondsoort geschikt
isomgoed uitgangsmateriaal te produceren.
Verder is de juiste plantpopulatie per ha nog
niet bekend. Wel is gebleken dat deze tussende 30.000 en 60.000 per hamoetliggen.
Hieraan zal in verder onderzoek aandacht
worden besteed.
In samenwerking met het ATO te Wageningen worden de asperges onderzocht op vezeligheid omdat dit aspect vooral van belang
is inzake de kwaliteit van het produkt. Als
niet geschild hoeft te worden, betekent dit
een verandering in het criterium dat alleen
dikke stengels geproduceerd moeten worden vanwege het schileffect. Geforceerde
asperges moeten feitelijk als een apart produkt beschouwd worden. De naam 'mini asperges' isalvoorgesteld.
b.Teeltperspectieven vangroene asperges.
Vanwege de goede exportmogelijkheden zijn
er vanaf 1987 proeven aangelegd in Lelystad, Westmaas, Zwaagdijk en Valthermond
om de teeltperspectieven van groene asperges in Nederland te onderzoeken.
Van de eerst aangelegde proef in Lelystad,
waarbij aardbeitunneltjes gebruikt zijn om
het effect van bedekking te bestuderen, zijn
nadriejaar resultaten bekend.
In 1987 zijn perspotplantjes opgekweekt op
de proeftuin Noord-Limburg van de asperge-
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hybriden Jersey Giant en Boonlim. Deze
plantjes zijn eind mei op het PAGV geplant
bij een populatie van 40.000 per ha in twee
rijen; 40 cm apart met 60 cm er tussen. De
plantafstand in de rij was 50 cm. De veldjes
waren 5 meter lang; er waren 8 herhalingen
van de objecten (1) Jersey G onbedekt, (2)
Jersey G bedekt, (3) Boonlim onbedekt en
(4) Boonlim bedekt.
De tunneltjes werden ongeveer 14 dagen
voor de eerste oogst aangebracht. De gewasverzorging werd uitgevoerd volgens de
teelthandleiding. De asperges werden met
de hand geoogst met behulp van aardappelschilmesjes zodra ze lengte hadden van
meer dan 22 cm. Ze werden gesorteerd volgens kwaliteitsnormen: gesloten koppen,
open koppen, kromme en beschadigde. De
sorteringsdikte geschiedde volgens de maten 8-10 mm (D), 10-12 cm (C), 12-16 mm
(B), 16-20 mm (A) en >20 mm (AA).
Resultaten
In 1988 werd geoogst tussen 18 april en 20
mei (totaal 32 dagen), in 1989 tussen 14
april en 28 mei (totaal 44 dagen) terwijl afgelopen jaar tussen 1 april en 10 mei geoogst werd (totaal 40 dagen). De oogst begon dit seizoen bijzonder vroeg. Hoe lang
precies geoogst kan worden onder Nederlandse omstandigheden, is niet bekend omdat de groei-omstandigheden in de rest van
het groeiseizoen van belang zijn voor de
oogst van het daarop volgende jaar.
Een indicatie om te stoppen kan zijn om het
gemiddelde stengelgewicht in de gaten te
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Figuur 5. Cumulatieve opbrengst van groene asperge voor de rassen Jersey
Giant en Boonlim van 1988-1990, PAGV-Lelystad.
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Tabel 16.Totale cumultatieve produktie van groene asperges 1988-1990, PAGV Lelystad.
hybride
Jersey G

Boonlim

object

totaal gewicht
kgper ha

totaal gewicht klasse I
kgper ha

bedekt

9660

8860

onbedekt

8790

8310

bedekt

7280

5585

onbedekt

6320

5460

houden.Wordt dit plotseling snel minder dan
zou dit erop kunnen duiden dat de kleinere
knoppen aangesproken worden. Aan dit
onderwerp zal vanaf volgend jaar aandacht
besteedworden.
In de tabel 16 worden de totale cumulatieve
opbrengsten gegeven. Deverschillen tussen
de rassen zijn vrij groot zowel in opbrengst
als inpercentage klasse I.
Jersey Giant is duidelijk beter omdat dit ras
mooie gesloten koppen heeft. Het gemiddeld
stengelgewicht is echter significant kleiner
dan dat van Boonlim. De kleur van de koppen van de aspergestengels verschilt ook
duidelijk; Jersey Giant is beduidend paarser
van kleur dan Boonlim. Ook de temperatuur
heeft invloed op de kleur; lagere dagtemperaturen zorgen voor een paarsere kleur.
Bedekken geeft een hogere opbrengst ten
opzichte van niet bedekken. Verder kan
bedekken nog uitkomst bieden in streken
metvergroot nachtvorstgevaar.
In figuur 5 zijn cumulatieve opbrengsten
zichtbaar van de oogsten 1988-1990 van de
bedekte en onbedekte objecten. Ook blijkt is
dat sinds 1988 een verschuiving optrad wat
devroegheid aangaat.
Jersey Giant is beduidend vroeger danBoonlim en bedekken heeft ook een ruime vervroeging tot gevolg. Afhankelijk van het object kan de vervroeging variëren van 6-12
dagen.
Bewaring
Gedurende dejaren 1989 en 1990 zijn monsters van groene asperges van de rassen
Boonlim, Venlim, Gijnlim en Jersey Giant zo-
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wel droog als nat bewaard bij een RV van
95% en een temperatuur van 4°C. Droog
bewaren betekende in dit geval aspergebundels van 500 gram, lengte 22 cm, horizontaal bewaard in veilingkistjes met een
dekvel van plastic. Bij nat bewaren werden
de aspergebundels verticaal in plastic bakken op nat vloeipapier bewaard. In 1989was
de bewaarduur 13 dagen en in 1990 16 dagen. In tabel 16 zijn de verschillen in gewichtstoename/-afname te zien van het ras
Boonlim. De andere rassen Venlim, Gijnlim
en Jersey Giant laten ongeveer hetzelfde
beeld zien. In samenwerking met het CBT
zal verder onderzoek plaatsvinden om ook
verschillende verpakkingen in de houdbaarheidsproeven meete nemen.

Drogenenbewarenvanzaaiuien
Het areaal zaaiuien in Nederland bedroeg
enkele jaren geleden nog 12.000 ha. De
laatste jaren is de oppervlakte aanzienlijk
minder. In 1989 bedroeg de oppervlakte
8500 ha. In 1990 werd 9200 ha uitgezaaid.
Stellen we de produktie op 400.000 ton per
jaar en voegen daarbij de invoer van 50.000
ton dan blijkt de totaal voor de handel beschikbare voorraad 450.000 ton te zijn.
De binnenlandse consumptie neemt± 55.000
ton of wel ± 12% voor haar rekening. In de
industrie verdwijnt ± 20.000 ton wat overeen
komt met ± 5%. Resteert datgene wat moet
worden geëxporteerd overeenkomend met
+ 415.000 ton. Als we er vanuit gaan dat de

afzetperiode 7-8 maanden in beslag neemt,
dan moet per week een hoeveelheid worden
geëxporteerd van 12-14.000ton.
Bovenstaande houdt in dat minstens 85%
van de produktie moet voldoen aan kwaliteitseisen die worden gesteld door de buitenlandse afnemers. Het streven van de teler
zal er derhalve op gericht moeten zijn een
overgroot deel van de uien tijdig en onder
goede omstandigheden te oogsten, het produkt goed te drogen en vervolgens alle aandacht te besteden aan de bewaring. Het genoemde percentage van 85% moet worden
gezien als een minimum want ook debinnenlandse consument verlangt een produkt van
goede kwaliteit.
Het drogen en bewaren vindt plaats in speciaal voor dit doel ingerichte bewaareenheden. Hoge eisen moeten daarbij worden gesteld aandeventilatorcapaciteit en het luchtverdeelsysteem, terwijl ook de gebruikte
warmtebron(nen) hierop volledig moeten
aansluiten.
Het drogen en bewaren van uien is iets dat
de teler van zaaiuien bezighoudt vanaf het
moment dat dit produkt gedurende een aantal maanden na de oogst moet worden afgeleverd. In de tijd dat het drogen van de uien
geheel aan de natuur werd overgelaten,
werden uien bewaard ineen hoop of ren.
De uien bleven na het rooien ongeveer drie
weken op het veld. Na deze velddroogperiode waren de halzen zover ingedroogd dat
opslag in een hoop of ren verantwoord was.
De problemen bij deze bewaarmethoden
waren het droog- envorstvrij houden van het
produkt.
Omstreeks 1955werd vastgesteld dat bewaring van droge uien goed mogelijk was als
regelmatig lucht door het droge produkt
werd gevoerd. Als beluchting voldoende
was, kon op een betrekkelijk kleine oppervlakte veel uien worden bewaard omdat
bleek dat het produkt in een laag van drie
meter dik kon worden opgeslagen. Hiermede was nog geen oplossing gevonden voor
het kwaliteitsverlies dat optrad tijdens deongeveer drie weken durende velddroogperiode. Voortgaand onderzoek toonde aan dat

wanneer de lucht die door het produkt werd
geblazen werd opgewarmd, een gedeelte
van het droogproces kon worden verplaatst
van het veld naar de schuur. Het bleek mogelijk de velddroogperiode met ongeveer
twee weken te verkorten. Na een velddroogperiode van 5-7 dagen werden de uien ingeschuurd.
Om het binnengebrachte overtollige vocht af
te voeren, werd gedurende circa een week
geventileerd met lucht die werd opgewarmd
tot 22 à 25°C. Na deze week van droging
werd gedurende drie weken continu geventileerd met buitenlucht. Gedurende de restvan
de bewaarperiode werd per week circa 25
uur metbuitenlucht geventileerd.
Bovenomschreven droog- en bewaarmethodiek vroeg veel inzicht en produktkennis. De
teler moest zorgen dat de partij in goede
conditie bleef en had alleen de mogelijkheid
om de ventilator in en uit te schakelen. Hij
moest volledig gevoelsmatig de nodige beslissingen nemen met als enig hulpmiddel
één of meerdere steekthermometers. Deze
situatie duurde tot rond 1980. Het grote nadeel van deze methode was, dat de uien
door omstandigheden soms enkele weken
op het veld lagen hoewel gestreefd werd
naar één week velddrogen. Hoewel het gevolg hiervan was een hoge mate van verwering en een aanzienlijke toename van het
percentage kale uien.
Om de kwaliteit van de Nederlandse ui zodanig te maken, dat zij de concurrentie op
de buitenlandse markt het hoofd kan bieden,
werd gezocht naar mogelijkheden die in die
richting perspectieven boden. Het streven
was erop gericht een velddroogperiode uitte
sluiten of zo veel mogelijk tebeperken.
Uit onderzoek bleek dat, wanneer de droogen bewaarfaciliteiten aan bepaalde eisen voldeden, rooien en inschuren opéén en dezelfde dag mogelijk was. Uit het oogpunt van
kwaliteitsbehoud is het aan te bevelen om te
rooien op het moment dat in en goed afrijpend gewas ± 50% van het loof is afgestorven. Om het produkt zowel bij opslag als uitslag goed te kunnen verwerken, moet voor
het rooien een gedeelte van het loof worden
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verwijderd. Het drogen van een produkt,
waarin nog groene plantedelen voorkomen
en als gevolg daarvan nog veel vocht bevat,
isgoed mogelijk alsde opslagplaats van een
goed beluchtingssysteem is voorzien. De
ventilatoren zullen in staat moeten zijn
150 m3 lucht per m3 uien per uur te leveren,
rekening houdend met een tegendruk van
300 Pa. Daarnaast is het een voorwaarde
dat de beschikbare warmtebronnen voldoende capaciteit hebben om de door de ventilatoren) verplaatste lucht 15°C op te warmen.
Dit komt neer op globaal 1400 kcal per ton
uien.
De drooglucht dient een constante temperatuur te hebben van 30°C. Als door omstandigheden pas kan worden ingeschuurd nadat de uien een langere tijd buiten hebben
gelegen of als pas kan worden geoogst als
het gewas grotendeels is afgestorven, is het
aante bevelen te kiezen voor een droogtemperatuur van 25°C.
Kort nade introductie van deze snelle oogstmethode werd na het beëindigen van de
droogperiode nog enkele weken continu met
buitenlucht geventileerd. Ditvraagt veel energie. De laatste jaren is ook een methode in
onderzoek geweest waarbij na het droogproces de produkttemperatuur geleidelijk werd
verlaagd. Dit onderzoek leverde resultaten
op die hebben geleid tot een advies dat in
de praktijk bekendheid heeft gekregen als
de 'halve graad methode'. Eén van de voorwaarden bij deze methode is dat meet- en
regeltechniek beschikbaar moet zijn. Het van
de proefresultaten afgeleide praktijkadvies
luidt als volgt:
- Rooien van de uien als ongeveer 50%van
het loof isafgestorven.
- Op dezelfde dag van rooien het produkt
inschuren.
- Zodra de bewaarruimte is gevuld, kan het
droogproces beginnen. Er wordt gedroogd
met lucht van 30°C, gedurende ± 5 à 6
dagen. Met drogen kan worden gestopt
als de temperatuur van de uitgaande lucht
gelijk is aan die van de ingeblazen lucht
en als de halzen van de uien voldoende
zijn ingedroogd.
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- Na het droogproces de produkttemperatuur verlagen met 0,5°C per dag tot circa
10°C is bereikt.
- Daarna, rekening houdend met de gemiddelde etmaaltemperatuur, de bewaartemperatuur verlagen. Er wordt naar gestreefd
om eind december een temperatuur van ±
3°Cterealiseren.
Het onderzoeksprogramma rond de snelle
oogstmethode verkeert nu in een eindstadium. Inseizoen 1990/1991 is nagegaan hoe
door direct afvoeren van vocht, in plaats van
opwarmen, de uien gedroogd kunnen worden. Ook op het ATO inWageningen issoortgelijk onderzoek gestart.

Teeltvan olievlas
In Nederland wordt op vrij kleine schaal
(5.500 ha in 1989) vlas verbouwd. Het betreft vezelvlas waarvan het zaad veelal een
bestemming als zaaizaad heeft en de vezels
van de stengel overwegend in de textielindustrie worden gebruikt. Sinds het midden
de vijftiger jaren wordt in Nederland op praktijkschaal geen olievlas meer verbouwd.Toch
wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid
(15.000ton in 1989) (lijn)olie,die uit het (lijnzaad van vlas gewonnen wordt, in ons land
ingevoerd. Deoliewordt vooral gebruikt voor
de produktie van linoleum-vloerbedekking en
voor een klein deel voor de produktie van
verf. Uitgaande van een olie-opbrengst van
750 kg per ha correspondeert de Nederlandse invoer met de produktie van een
areaal van 25.000 ha.Ook de EGals geheel
is niet zelfvoorzienend. De netto-invoer bedraagt jaarlijks 300.000 ton lijnzaad. Uitgaande van een zaadopbrengst van 1.500kg
per ha komt dit overeen met de produktie
van 200.000 ha. Het zaad en de lijnolie
worden onder andere ingevoerd uit Canada
en Argentinië. In deze landen worden rassen geteeld waarbij tijdens de veredeling
vooral geselecteerd is op zaadproduktie,
duizendkorrelgewicht, oliegehalte in het zaad
en samenstelling van de olie. De stro-

Tabel 17.Areaal olievlas (ha)
jaar
1985
1989

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

300
3.900

3.100
18.500

Bondsrepubliek
s*
700

Denemarken
100
1.100

*s =minder dan 100ha

opbrengst en -kwaliteit spelen een volledig
ondergeschikte rol. Deze olievlasrassen zijn
korter dan de vezelvlasrassen en hebben
per plant een groter aantal vertakkingen van
de stengel en daarmee een groter aantal
bollen, (ziefiguur 6).
De EG probeert door middel van een lijnzaadsteunregeling de zelfvoorziening te stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat het areaal
olievlas in enkele landen de afgelopen vijf
jaren is uitgebreid. Het areaal in 1985 en
1989 is voor enkele landen in weergegeven
intabel 17.

N

Op grond van de EG lijnzaadsteunregeling
en het deels verouderde Nederlandse teeltonderzoek uit de vijftiger jaren leek het
alleszins verantwoord om in het kader van
het onderzoeksproject 'oriëntatie naarpotentieel nieuwe akkerbouwgewassen' de mogelijkheden van de teelt van olievlas nader te
verkennen. Bij deze beslissing speelde mee
dat in CABO/PAGV-onderzoek bij vezelvlas
door de toepassing van groeiregulatoren er
een aanzienlijke verhoging van de dichtheid
aan bollen en daarmee van de zaadproduktie werd bereikt. Door middel van een proef
werd in 1989 onderzocht of dit effect ook bij
olievlasrassen kon worden bewerkstelligd,
hetgeen een renderende olievlasteelt een
stuk dichterbij zou brengen. Helaas deed dit
beoogde effect zich niet eenduidig voor. Wel
lag de zaadproduktie van de olievlasrassen
(onbehandeld object gemiddeld 2.630 kg per
ha) circa 630 kg per ha hoger dan van het
vezelvlasras dat als referentie in de proef
was opgenomen. Met deze zaadopbrengst
zou met de olievlasrassen een saldogerealiseerd zijn dat ruim boven dat van wintertarwe zou liggen. In dit saldo is nog geen
bedrag opgenomen voor de stengel. Hierin
komt ook bij de olievlasrassen een niet onin-

Figuur6. Vezelvlas (links) en olievlas
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Tabel 18.Groeiregulatie 1989, PAGV.
vezelvlas
(ras Belinka)
lengte stengel maximaal (cm)
lengte stengel tot eerste vertakking (cm)
aantal bollen per plant
aantal bollen per m2
aantal zaden per bol
duizendkorrelgewicht (g)
zaadopbrengst (kg per ha)
oliegehalte zaad (%)
meervoudig onverzadigde vetzuren (%)
olie-opbrengst (kg per ha)
stro-opbrengst (kg per ha)
kaf +afval (kg per ha)
lint instro (%)
lokken instro (%)
lintopbrengst (kg per ha)
lintkwaliteit
lokkenopbrengst (kgper ha)

67
58
3,9
6.440
5,6
5,7
1.990
35,5
70
710
6.300
1.500
20
3
1.260
6,5
180

teressante hoeveelheid lint en lokken voor;
daarnaast zou de stengel ook als energiebronte gebruiken zijn.
Op grond van dit bijzonder positieve resultaat werd besloten het onderzoek verder uit
tebreiden.
In 1990 werd het onderzoek met groeiregulatoren opnieuw uitgevoerd. Het opbrengstniveau lag nog hoger dan in 1989. Opnieuw
werd inde staande gewassen bijde olievlasrassen geen opbrengstverhoging door de
groeiregulatoren gerealiseerd. Het opbrengstniveau lag bij het onbehandelde object van
de olievlasrassen (2.999 en2.720 kg per ha)
respectievelijk 1.060 en 780 kg per ha
boven datvan het vezelvlasras.
In een proef met verschillende zaaidichtheden en stikstofbemestingshoeveelheden werd
de hoogste zaadopbrengst (2.996 kgper ha)
bereikt bij de laagste zaaidichtheid (400 zaden per m2) en de hoogste stikstofbemesting (160 kg per ha inclusief bodem N 0-90
cm). De legering bleef ook bij de zwaarste
objecten het gehele groeiseizoen beperkt.
In een proef waarin door middel van een
fungicidebespuiting werd geprobeerd het
zaad op het gewas langdurig tegen schim-
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olievlas
(ras McGregor)
54
41
7,7
8.180
5,3
6,3
2.620
39,6
76
1.040
5.100
2.050
14
4
700
6,5
220

melaantasting te beschermen, werden in het
droge groeiseizoen van 1990 geen positieve
effecten van deze behandeling op de zaadopbrengst en de kiemkracht van het zaad
geconstateerd.
Tenslotte is in een proef nagegaan hoe en
bij welke rijpheid het gewas het beste kan
worden geoogst. Zwadmaaien of doodspuiten als het vochtgehalte in de bollen nog 63
procent was, bleek te vroeg, ook indien pas
na 10dagen werd gedorst. Indien metzwadmaaien of doodspuiten gewacht werd tot het
vochtgehalte in de bollen nog 20 procent
was, bleven de verliezen zeer beperkt. Het
bleek ook goed mogelijk droge gewassen
(vochtgehalte bollen 8-16%) zonder doodspuiten van stam tedorsen.
Het onderzoek in 1991 envolgendejaren zal
in het kader van het Nationaal Olieprogramma worden voortgezet. Het zal niet meer alleen opde kleigronden maar ook opdezandendalgronden worden uitgevoerd.
Intabel 18zijn enkele karakteristieken weergegeven van het vezelvlasras Belinka en het
olievlasras Mc Gregor uit de groeiregulatieproef in 1989 (onbehandeld object).

Hennepalsgrondstofvoorpapierpulp
De Nederlandse akkerbouw zoekt naar
nieuwe gewassen. Hennep lijkt aantrekkelijk
omdat het in principe op vrij grote schaal
verbouwd kan worden, niet met andere
binnenlandse akkerbouwgewassen concurreert en ruimte kan schepen binnen een te
krap bouwplan. Het onderzoekprogramma
Hennep van de Ministeries van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en Economische
Zaken heeft tot doel vast te stellen hoe in
Nederland verbouwde hennep een bruikbaar
alternatief kan worden voor de op dit
moment door de papierindustrie gebruikte
grondstoffen.
In het kader van dit programma wordt onder
andere onderzoek gedaan naar veredeling,
teelt, oogst, opslag en verwerking. Het teeltonderzoek wordt uitgevoerd door CABO,
LUW en PAGV.
Als traditioneel vezelgewas werd hennep
geteeld voor de produktie van de massieve
primaire bastvezel, die door roting van de
overige stengeldelen kunnen worden gescheiden. Deze primaire bastvezels vormen
ongeveer 25% van de totale drogestof van
de stengel. Ze worden verwerkt tot touw en
canvas en na langdurig vermalen ook tot
papierpulp. Deze aanpak leidt tot een laag
rendement, want de houtvezels en de secundaire bastvezels, samen ongeveer 60%
van de drogestof van de stengel, blijven onbenut. In het kader van het huidige onderzoekprogramma wordt geprobeerd het rendement van hennep wezenlijk te verhogen
door alle vezels te benutten voor papier of
andere doeleinden. Teelttechniek en rassenkeuswordt vanuit deze nieuwe doelstelling.
De afgelopen drie jaar heft het CABO de
groei van hennepgewassen gedetailleerd
gevolg inveldproeven. Dit leverde devolgende conclusies op:
- Met de huidige rassen optimale gewassen
kunnen stengelopbrengst van 11 à 12 ton
drogestof per ha bereikt worden. Met late
niet bloeiende, rassen lijkt een opbrengst-

niveau van 14 à 15 ton per ha op praktijkschaal haalbaar.
- In hennepgewassen kunnen ware slachtingen aangericht worden door de schimmelziekten Botrytis en Sclerotinia. Dit kan
ernstig ten koste van de opbrengst gaan.
Via teeltwijze en mogelijk ook veredeling
kan de gevoeligheid voor deze schimmelziekten waarschijnlijk tot een aanvaardbaar niveau verlaagdworden.
Het in 1990 gestarte PAGV-LUW onderzoek
vond plaats op ROC 't Kompas te Valthermond inde Veenkoloniën.
In een zaaitijdenproef werd onderzocht of
zaaien vroeger dan het tot nu toe gebruikelijketijdstip (half april) de opbrengst van hennep kan verhogen. Vroege zaai (half maart)
van hennep bleek goed mogelijk; het tijdstip
waarop het gewas de bodem volledig bedekt
had, werd hierdoor met enkele weken vervroegd.
In een andere proef werden door verschillen
in plantgetal, rijafstand en stikstofbemesting
sterk uiteenlopende gewasstructuren gecreëerd. De invloed hiervan op de opbrengst is
gemeten, waarbij met name eventuele verschillen in het optreden van schimmelziekten
zijn gevolgd. Vermoedelijk als gevolg van
vorstschade werden in deze proef alle gewasstructuren ernstig door ziekte getroffen.
Op het CABO is dit jaar veldonderzoek uitgevoerd waarin de nadruk ligt op de invloed
van teeltmaatregelen en rassen op kwaliteitskenmerken van hennepstengels. Er is ondermeer gekeken naar het aandeel van basten houtvezels indedrogestof van de stengel
en naar het ligninegehalte van de vezels.
Ook is de opbrengst en kwaliteit van een op
kunstmatige wijze vegetatief gehouden hennepgewas onderzocht. Het teeltonderzoek
aan hennep zal de komende jaren gericht
zijn op het opbouwen van basiskennis over
de invloed van teeltmaatregelen (plantgetal,
rijafstand, zaaitijdstip, oogsttijdstip) op de
opbrengst en samenstelling van de hennepplant. Over enkele jaren zal het mogelijk zijn
de economische haalbaarheid van de hennepteelt te evalueren op grond van de dan
opgebouwde kennis ten aanzien van vere-
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deling, teelt, oogst en verwerking van hennep.

Het lichter maken vande bouwvoor
opkleigrond
In een gedeelte van de IJsselmeerpolders
bestaat de bouwvoor uit zware klei, code 9
(35-60% lutum). Deze gronden hebben een
grote natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Ook
de bewerkbaarheid was de eerste 10 à 15
jaar goed als gevolg van een vrij groot
poriënvolume en een hoog kalkgehalte.
Naarmate de grond echter langer in gebruik
is, neemt de bewerkbaarheid af. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door een toenamevan het volumegewicht van de grond. Dit
ontstaat als gevolg van verdergaande inklinking en mechanisatie. Hierdoor kan met een
bewerking niet altijd de vereiste verkruimeling worden verkregen voor de verbouw van
hakvruchten. Ook de teelt van vollegrondsgroentegewassen is op deze slecht verkruimelende grond praktisch onmogelijk. In verband met een mogelijke intensivering van
het bouwplan zouden deze teelten wel wenselijk zijn. Om de verkruimeling en de bewerkbaarheid van deze gronden te verbeteren, is in overleg met het Staring Centrum
nagegaan of het lichter maken van de bouwvoor een oplossing zou kunnen zijn. Na een
uitgebreid profielonderzoek heeft het Staring
Centrum hierover een positief advies uitgebracht. Naar aanleiding hiervan en het feit
dat het probleem in een vrij groot gebied
voorkomt, is besloten een grondverbeteringsonderzoek testarten.
Het doel van dit onderzoek is om nate gaan
of door het toepassen van een grondverbetering (mengploegen) de zware bouwvoor
lichter, beter bewerkbaar en landbouwkundig gezien kwalitatief beter kan worden zonder dat het opbrengend vermogen nadelig
wordt beïnvloed. Ook zal worden vastgesteld of het economisch resultaat kan wor-

58

den verbeterd door intensivering van het
bouwplan.
Daartoe zijn op ROC 'De Kandelaar' in 1988
op een perceel drie proefbanen (objecten)
aangelegd van elk 40 meter breed. Hierbij
werd gestreefd naar de volgende percentages afslibbaar delen:
A. 15-20%
B.30 -35%
C.circa55%
Om dit te bereiken werd één baan (object C,
circa 55% afslibbare delen) in de oorspronkelijke staat gelaten. Twee andere banen
zijn gemengploegd:object A (15 -20%afslibbare delen) tot een diepte van 1.40 meter en
object B (30 - 35% afslibbare delen) tot een
diepte van 1.20 meter. Omdat het zand op
ongeveer 90 cm voorkwam, is op object A
circa 50 cm en op object Bcirca 30 cm zand
aangeploegd.
Om de teeltmogelijkheden van de grond met
de verschillende bouwvoorzwaarten te kunnen nagaan, is in overleg met het PAGV en
CAT een plan opgesteld waarbij zowel een
groot aantal gewassen als een intensief en
minder intensief bouwplan zijn opgenomen.
In verband met een betrouwbare toetsing
van de mogelijkheden is gekozen voor 1op
4 aardappelen met 4 gewassen in viervoud
en een 1op 6 aardappelen met 6 gewassen
inenkelvoud.
Na een oriëntatie in 1989 zijn in 1990 de
volgende bouwplannen aangelegd:
- Bouwplan I
- 1 op 4 aardappelen met vier gewassen in
viervoud:
pootaardappelen - suikerbieten - wintertarwe - plantuien
- Bouwplan II
- 1 op 6 aardappelen met zes gewassen in
enkelvoud:
consumptie-aardappelen-zaaiuien -witlofwinterpeen -haver -tulpen
- Bouwplan III
- 1 op 6 aardappelen met zes gewassen in
enkelvoud:
consumptie-aardappelen - zaaiuien - droge erwten -zomergerst -spruiten - haver

Door deze opzet ontstaat er een proefveld
met 66 velden van circa 5 are per veld (12
meter breed en 40 meter lang). Inclusief de
paden heeft het proefveld een oppervlakte
van 3.80 ha.
Nadat een voldoende diepe grondwaterstand was bereikt van circa 1.50 meter beneden maaiveld zijn in september 1988 de
twee banen (object A en B) gemengploegd.
Bij het mengploegen was de bodem zeer
compact en in prisma's verdeeld. Hierdoor
brokkelde de rand van de ploegvoor iets te
veel af en kwamen de brokken onderin de
voor terecht. Mogelijk haddit met eengrondbewerking vooraf gedeeltelijk kunnen wordenvoorkomen.
Na het mengploegen bleef er een erg ongelijk liggend perceel over met een bovenlaag
van hoofdzakelijk zand en kleikluiten. Het
egaliseren en verder mengen van de grond
is uitgevoerd met een schudeg (één keer),
ploegen (twee keer) en een spitfrees (één
keer). Daarna is er begin november winterrogge ingezaaid om eventueel stuiven tegen
te gaan en zo snel mogelijk een diepe beworteling te krijgen. Ondanks de losse grond
kon goed worden gezaaid, was de opkomst
goed en bleek de grond goed doorwortelbaar te zijn. In februari/maart was er een
bewortelingsdiepte van 70â80cm.
De totale kosten voor de aanleg (mengploegen en nabewerken) bedroegen ongeveer
ƒ 4000.- per ha.
Voorlopigebevindingen
Nadat het eerste seizoen (1989) enigeoriënterende gewassen zijn geteeld, is in 1990
met de officiële proefopzet gestart. Deresultaten hiervan zijn in uitgebreidere vorm
weergegeven in "Landbouwkundig Onderzoek voor Flevoland en Noord-Holland 1990".
In het kort kunnen deze als volgt worden
weergegeven:
In het voorjaar waren er verschillen tussen
de grondsoorten betreffende de bemestingstoestand en de bewerkbaarheid. De gemengploegde velden moesten volgens het bemestingsadvies duidelijk meerworden bemest
dan de zware grond. Afhankelijk van het te

telen gewas moest naast extra stikstof ook
een volledige fosfaat- en kalibemesting wordentoegediend (norm lichte grond).
De grondbewerking kon op de gemengploegde velden eerder en eenvoudiger worden
uitgevoerd. In een droog voorjaar als 1990
zijn de verschillen in bewerkingstijdstip niet
zo groot.
Op de gemengploegde velden kwamen de
gewassen in het algemeen eerder opdan op
de zware grond. Dit bleef tot ver in het seizoen zichtbaar.
Ondanks de droge zomers zijn er nagenoeg
geen droogteverschijnselen op de gemengploegde velden voorgekomen. In 1990 zijn
alleen de peen en de witlof voor opkomst
beregend; de tulpen werden enkele malen
beregend tijdens het groeiseizoen. Mogelijk
was dit te danken aan een vrij diepe, intensieve beworteling.
Op de gemengploegde velden begonnen de
gewassen in het algemeen wat eerder af te
sterven.
Het oogsten van de rooigewassen was op
de gemengploegde velden gemakkelijker
dan op de zware grond. Wel was op deze
grond de menging van het zand en de klei
nog onvoldoende, zodat bij de gewassen die
met een ketting werden gerooid (tulpen,
uien, witlof en peen) nogal wat kleikluiten in
het produkt voorkwamen. Door het vroege
droge voorjaar van 1990 waren de opbrengstverschillen tussen de grondsoorten
geringer dan in 1989. Dit kwam vooral tot
uitdrukking bij de pootaardappelen. In 1989
was de opbrengst op de gemengploegde
velden ongeveer 15ton per ha hoger dan op
de zware grond. Vermoedelijk was dit een
gevolg van een verschil in poottijdstip van 14
dagen. In 1990 waren de opbrengstverschillen minimaal. Het poten kon in dit jaar op
eenvrijwel gelijk tijdstip worden uitgevoerd.
Bij de andere gewassen zijn de opbrengstverschillen niet erg groot geweest.
Witlof, peen en tulpen hebben op de gemengploegde grond ook goede opbrengsten
gegeven. De kwaliteit van de Produkten was
eveneens goed. De wortels van de witlof en
de peen waren gemiddeld vrij lang, wat vermoedelijk een gevolg was van het nog losse
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profiel.
Tot op dit moment zijn de ervaringen met het
lichter maken van de bouwvoor niet ongunstig geweest. Of dit ook zo zal blijven, moet
het verdere onderzoek aantonen. Na meerdere jaren onderzoek zal er meer duidelijkheid worden verkregen over de vragen ten
aanzien van een verdere menging, de zetting van de grond door het telen van de gewassen en de invloed van het mengploegen
op de ontwatering.

Perspectieven van het biocombconcept zoals toegepast voor wintertarwe inhetGroningse Oldambt
Inleiding
Als gevolg van dewereldmarktsituatie en het
door de EG gevoerde restrictieve marktordeningsbeleid staat de rendabiliteit van de
teelt van granen onder druk, evenals die van
andere marktordeningsprodukten. Voor het
individuele akkerbouwbedrijf zijn er veelal
weinig aantrekkelijke alternatieven voorhanden ter vervanging van de granen in het
bouwplan.
Industriële toepassing van agrarische grondstoffen verruimt de afzetmogelijkheden van
de geteelde produkten. De verwerking van
degeteelde produkten (inzogenaamde agrorefineries) tot nieuwe halffabrikaten voor
voedingsindustrie, voederindustrie en nonfoodindustrie biedt mogelijkerwijs perspectieven voor deteelt vangranen.
In het Groningse Oldambt is in 1989 een
project gestart om de perspectieven te
onderzoeken van het Biocomb-concept, een
alternatieve werkwijze voor de teelt, oogst,
opslag en verwerking van wintertarwe. Bijdit
concept wordt een systeem toegepast voor
geleide bemesting ('Biospectron') op basis
van gewasanalyses in diverse groeistadia.
De oogst wordt uitgevoerd met een speciale
machine ('agri-jobber') waarbij het gehele
bovengrondse deel van het gewas in één
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werkgang wordt gemaaid en gehakseid. De
biomassa wordt met conserveermiddel opgeslagen. Na bewaring wordt het produkt via
enzymatische hydrolyse verwerkt tot industriële grondstoffen en halffabrikaten.
In het kader van dit project is door de
NEHEM een haalbaarheidsstudie verricht
met medewerking van diverse instituten en
bedrijven. De bijdrage van het PAGV bestaat uit:
- toetsing van de Biospectron-bemestingsadviezen,
- bedrijfseconomische en bedrijfskundige
vergelijking van de oogst en opslag volgens het gangbare systeem en het Biocomb-concept.
Biospectron bemestingsadviezen
Het adviessysteem is gebaseerd op gewasanalyse: de minerale samenstelling van het
(bovengrondse) gewas wordt tijdens de
groeiperiode 3 à 4 keer vastgesteld. Op
basis hiervan kan een 'op maat gesneden'
advies worden vastgesteld, waardoor zowel
tekorten als overmatige giften van voedingselementen worden voorkomen. Voorwaarde
voor het optimaal functioneren van dit systeem is dat de bemonstering van het gewas
representatief is en de minerale behoefte
juist kan worden ingeschat. Gezien de grote
variatie binnen een perceel is met name het
nemen van een representatief gewasmonster een zwak punt.
Behalve basisbemesting van N, Pen Kvindt
de verzorging van de voedingselementen
tijdens het groeiseizoen plaats op basis van
de resultaten van het gewasonderzoek. In
het gewas worden de gehaltes van 15 elementen vastgesteld. Toediening van meststoffen vindt uitsluitend plaats in vloeibare
vorm.
Het systeem is door Biospectron AB inZweden ontwikkeld en beproefd.Aldaar heeft het
inmiddels ingang gevonden in de praktijk. In
andere landen (Denemarken, Noorwegen) is
het systeem inonderzoek. Ook in Nederland
zijn er in de afgelopen jaren in de praktijk en
in het onderzoek op ROC Ebelsheerd ervaringen opgedaan. Ten opzichte van het Ne-

derlandse bemestingssysteem, dat gebaseerd is op grondonderzoek, heeft het 'Biospectron'-bemestingssyteem zich niet als
duidelijk beter gemanifesteerd. In het onderzoek met wintertarwe kwamen noch in opbrengst, noch in eiwitgehalte verschillen
naar voren. Ook de door Biospectron geadviseerde toediening van sporenelementen
(Cu, Mn) kwam niet tot uiting in hogere gehaltes inkorrel enstro.
De betekenis van dit systeem voor de Nederlandse akkerbouw is voorlopig twijfelachtig. Betere perspectieven bieden wellicht
de vollegrondsgroenteteelt en de glastuinbouw, inclusief substraat-teelt. Ongewenst
hoge mineraalgehalten in oogstprodukten
zijn mogelijk te voorkomen door eenvroegtijdige kennis van de minerale huishouding in
het gewas.
Bedrijfseconomische evaluatievanoogsten
bewaring
Voor het individuele akkerbouwbedrijf (in
deze situatie is uitgegaan van een akkerbouwbedrijf met 150 ha wintertarwe) zou de
oogst en bewaring volgens het Biocombconcept een aantal voordelen hebben ten
opzichte van de gangbare oogst en bewaring:
- hogere fysieke opbrengst door minder
oogstverliezen;
- langere oogstperiode door vervroeging
van de oogst;
- minder inzet vanarbeid;
- betere rendabiliteit van het bedrijf door onder andere lagere kosten voor machines,
werktuigen en installaties;
- bredere inzetbaarheid van de 'agri-jobber',
waardoor één of meerdere werktuigen
kunnen worden afgestoten, naast een aantal werktuigen dat nodig is voor de uitvoeringvande gangbare oogstmethode.
Door deze voordelen zou het concept perspectieven bieden voor de graanintensieve
akkerbouw in het Oldambt. Dit zou ook de
mogelijkheid bieden voor de bouw van een
(coperatieve) 'agro-refinery' inhet Groningse
Oldambt, dicht bijde volumineuze grondstof.

Hogerefysiekeopbrengst
De fysieke opbrengst bij toepassing van de
'whole crop'-oogst met het geteste prototype
van de agri-jobber is 1.400à 1.600kg per ha
hoger dan bij toepassing van het gangbare
oogstsysteem. Dit wordt veroorzaakt door
een geringer verlies aan kaf en andere strobestanddelen. Door dieper te maaien zou de
stro-opbrengst nog met circa 900 kg kunnen
worden verhoogd.
Verlengingoogstperiode
De lengte van de periode waarin de oogst
kan plaatsvinden, is van belang voor de
oogstcapaciteit van een systeem. Er is aangetoond dat er nauwelijks sprake is van
oogstvervroeging, omdat het verschil in
bewerkbaarheid tussen de twee systemen
gering is. De beperking hierbij vormt het
conserveringsproces: het vochtgehalte van
de geoogste massa mag niet hoger zijn dan
40%. Wanneer deze beperking minder knellend wordt, is wellicht enige verlenging van
het oogstseizoen mogelijk, zowel in dagen
per seizoen,als inwerkbare uren perdag.
Inzetvanarbeid
Deoogstcapaciteit wordt mede bepaald door
de werktijd die nodig is voor de oogst van
een hectare wintertarwe. Dewerktijd bepaalt
ook de (kosten voor de) benodigde arbeid.
In de praktijkproef met dit prototype van de
agri-jobber bleek de benodigde werktijd voor
het veldwerk bij de oogst 1,8 uur per ha te
zijn (bij een werksnelheid van 1,5 km per
uur). Als wordt uitgegaan van enige restcapaciteit van de agri-jobber, dan zou de werktijd kunnen worden teruggebracht tot ongeveer 1uur per hectare. Voorwaarde isevenwel dat het opslagproces van de geoogste
wintertarwe geen knelpunt meer vormt in de
gehele werkorganisatie van oogst, afvoer en
opslag. De agri-jobber kan in dat geval bij
een werksnelheid van 4 km per uur redelijk
concurreren met het gangbare oogstsysteem quacapaciteit in het oogstseizoen.
Als de agri-jobber een werksnelheid haalt
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van 4 km per uur is de werktijd voor beide
Systemen ongeveer gelijk. Het aantal arbeidsuren is dan lager, evenals de kosten voor
losse arbeid,omdat bij het Biocomb-concept
minder arbeidskrachten nodig zijn voor de
oogst- en opslagwerkzaamheden. Voor het
maaihakselen is meer mankracht nodig dan
voor het maaidorsen, maar de mankracht
voor de stro-verwerking wordt uitgespaard.
Bijkomend voordeel van de oogst met de
agri-jobber is dat eerder kan worden begonnen met de najaarswerkzaamheden. Dit is
een belangrijk voordeel voor het betreffende
gebied in verband met het risico van structuurschade aan de zware grond als de najaarswerkzaamheden te laat worden uitgevoerd.
Opbrengstenenkosten
De bruto-geldopbrengst en de toegerekende
kosten bepalen het saldo per ha voor een
gewas. Het saldo geeft inzicht in de mate
waarin de gewasactiviteit bijdraagt aan de
dekking van de andere (niet-toegerekende)
kosten op het bedrijf. Bij toepassing van het
Biocomb-concept ligt de fysieke opbrengst
hoger. Maar ook de toegerekende kosten
zijn hoger (circa ƒ 300,-), voornamelijk als
gevolg van de kosten van het conserveringsmiddel. De afzetprijs zou circa 27 cent per
kg biomassa moeten bedragen om voor
beide systemen eenzelfde saldo te bereiken.
De wijze van bewaring van de volumineuze
biomassa is nog in ontwikkeling. In deze
evaluatie is ervan uitgegaan dat de biomassa los wordt gestort in een bewaarruimte en
rondom wordt afgesloten met plasticfolie.
Deze vorm van bewaren is duurder dan de
conventionele bewaring van korrel en stro.
De bewaarkosten van biomassa zijn lager
dan bij de traditionele bewaring indien de
biomassa buiten op een onverharde ondergrond wordt opgeslagen, dus zonder gebruik
van een gebouw. De jaarlijkse totale kostenbesparing is dan circa ƒ 25.000,- ten opzichte van de traditionele bewaring. Als wel
een verharding nodig, is vermindert het
voordeel tot circaƒ 7000,-.
Dewijze van opslag en conservering vergen
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nogverdere studie om een homogene verdeling van de biomassa en het conserveringsmiddel te bereiken ten behoeve van hetconserveringsproces.
Bijtoepassing van het Biocomb-concept kan
een deel van de mechanisatie die nodig is
voor de gangbare oogst, worden afgestoten.
Daardoor dalen de kosten voor de bestaande mechanisatie. Het bouwplan zal veelal
echter nog een aantal andere gewassen bevatten, waardoor een deel van de gangbare
mechanisatie nodig blijft; het alternatief is
loonwerk.
De kosten van de gangbare mechanisatie
kunnen verder worden gereduceerd als de
agri-jobber kan worden ingezet als trekker
en werktuigdrager bij andere werkzaamhedendande 'whole crop'-oogst vangraan.Dit
zou een flinke invloed op de werktuigkosten
kunnen hebben. Het uitgeteste prototype
van de agri-jobber is met 12,5 ton en brede
banden echter niet geschikt voor het uitvoerenvan voorjaarswerkzaamheden en gewasverzorging. De kans op structuurbederf en
gewasbeschadiging is te groot. Op dit bedrijfstype zijn dus in principe alleen mogelijkheden voor een bredere inzetbaarheid van
deze machine bij najaarswerkzaamheden.
De jaarkosten van dit prototype van de agrijobber zijn bij alle alternatieven hoger dan de
kostenvermindering door het afstoten van
gangbarewerktuigen (ƒ62.000,-àƒ93.000,-).
De oogst met de agri-jobber is dan alleen
aantrekkelijk als de extra kosten worden
goedgemaakt door een hogere opbrengstprijs voor de eindprodukten.
Inde uitgevoerde haalbaarheidsstudie lagen
de bedrijfsresultaten bij toepassing van het
Biocomb-concept beduidend lager dan bij
toepassing van het gangbare systeem. Het
is de vraag of de extra fysieke opbrengst en
de mogelijk hogere financile opbrengsten
opwegen tegen alle kosten bij toepassing
van de 'whole crop'-oogst met de agri-jobber. Daarbij zouden de gevolgen voor het
bedrijfsresultaat moeten worden onderzocht
indien gangbaar geoogste korrel en stro aan
een agro-refinery zouden worden geleverd.

Beoordeling
Toepassing van oogst en opslag van wintertarwe volgens het Biocomb-concept biedt op
basis van de huidige resultaten van éénjaar
onderzoek nog geen perspectief in het Groningse Oldambt. Voor een goede oordeelsvorming zullen ook de aanpassingen in het
concept moeten worden geëvalueerd.
De afzetmogelijkheden zijn van cruciaal be-

lang voor de haalbaarheid van het concept.
In Zweden is in en rond een proeffabriek al
veel werk verricht op het gebied van produkt- en marktontwikkeling. Metdetechnologie is het mogelijk een groot aantal produkten te maken, maar op dit moment zijn er
nog maar enkele op de markt gebracht. De
marktmogelijkheden in Europa moeten nog
nader inkaartworden gebracht.
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Invloedvandekostenopdeproduktieenhet bedrijfsresultaat
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt worden de marges tussen opbrengsten
en kosten structureel kleiner, hoewel van
jaar totjaar grote verschillen kunnen voorkomen. In beide sectoren staat de rendabiliteit
en de inkomensvorming de laatste jaren dan
ook behoorlijk onder druk. Op de kleinere akkerbouwbedrijven en de vollegrondsgroentebedrijven worden de kosten over een veel
langere periode al niet meer goedgemaakt
door de opbrengsten. Hetzelfde geldt overigens voor de grotere akkerbouwbedrijven in
de Veenkoloniën en het Noordoostelijk Zandgebied.
Structureelofconjunctureel?
De inkomensdaling in met name de akkerbouw heeft gedeeltelijk een structureel en
gedeeltelijk een conjunctureel karakter. De
inkomensdaling moet als structureel worden
gezien voor zover deze is toe te schrijven
aan de prijsdaling van granen en daarmee
samenhangende produkten. Tussen 1984
en 1990 is reeds een reële prijsdaling van
granen opgetreden van ruim dertig procent.
Veel prijzen van akkerbouwprodukten vertonen een zekere samenhang met de graanprijzen, waardoor ook de prijzen van dieprodukten zich in een neerwaartse richting
hebben bewogen. De zeer slechte bedrijfsresultaten in de jaren 1985 en 1987 zijn
voorts veroorzaakt door lage prijzen van
aardappelen en uien als gevolg van extreem
hoge kwantitatieve opbrengsten in de EG.
Hier is duidelijk sprake van een conjunctureel verschijnsel. Dit geldt overigens ook
voor de aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten in 1989, die niet als structureel aangemerkt magworden.
Bedrijfsstructuur
De ondernemers krijgen meer en meer te
maken met produktiebeperkende maatrege64

len, zowel beperkingen die worden gesteld
aan het eindprodukt, als ook beperkingen
die worden gesteld aan de produktiewijze. In
deze veranderende omgeving zullen agrarische ondernemers zich genoodzaakt zien
hun bedrijfsvoering aan te passen, om uiteindelijk een voor ondernemer en gezin
acceptabel inkomen te behalen. Daarbij zal
ook de continuïteit van het bedrijf een belangrijke doelstelling blijven. Vanuit het onderzoek wordt getracht hierop in te spelen
door regiospecifieke bedrijfsmodellen te ontwikkelen,waarmee op bepaalde vragen vanuit de praktijk snel een antwoord kan worden
gegeven. De uitkomsten van deze modellen
geven de grote lijnen aan, uitgaande van
bepaalde veronderstellingen en randvoorwaarden. Daarmee wil nog niet gezegd zijn
dat de uitkomsten voor elk individueel bedrijf
in gelijke mate gelden. De bedrijfsspecifieke
uitgangssituatie blijkt altijd weer in sterke
mate bepalend te zijn voor de individuele
consequenties vanzichwijzigende produktieomstandigheden. Ook voor vollegrondsgroentebedrijven wordt samen met het LEI
gewerkt aan de ontwikkeling van enkele representatieve bedrijfsmodellen.
Nieuwetechnischeontwikkelingen
Vanuit het bedrijfseconomisch onderzoek
wordt ook de nodige aandacht besteed aan
nieuwe ontwikkelingen. Zo worden de kosten en baten verbonden aan nieuwe technische ontwikkelingen vanuit het onderzoek
uitdrukkelijk getoetst op hun bijdrage aan het
rendement van de bedrijven. De economische evaluaties van vruchtwisselingsproeven moeten aangeven welke rotaties
bedrijfseconomisch perspectief bieden. Ook
hier geldt dat een bepaalde rotatie voor het
ene bedrijf uiterst perspectiefvol kan zijn, terwijl voor een ander bedrijf juist een geheel
andere rotatie meer perspectief biedt, wegens verschillen in uitgangssituatie en pro-

duktiemogelijkheden.
Economische evaluaties van teelt- en bedrijfssystemen moeten duidelijk maken of en
inwelke mate door een vermindering van de
kosten toch een verbetering van het rendement verwacht kan worden. Vanuit de resultaten van het bedrijfssystemen-onderzoek
worden de economische perspectieven van
geïntegreerde akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op praktijkschaal bestudeerd.
Ookzijner initiatievengenomen ominsamenwerking met het LEI onderzoek te verrichten
naar de perspectieven van biologische landbouwmethoden inde vollegrondsgroenteteelt.
Andere vragen vanuit de kostenkant die
aandacht krijgen in het bedrijfseconomisch
onderzoek hebben betrekking op bewaring
van produkten en mechanisatie op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Tenslotte wordt extra aandacht besteed aan de
ontwikkeling en toetsing van een model voor
investeringsplanning.
In de hierna volgende bijdragen zal verder
worden ingegaan op de bewaring van vollegrondsgroenten en op de economische aspecten van lagedruk berijdingssystemen in
de akkerbouw.

Bedrijfseconomische evaluatie van
lagedrukberijding
De overgang van een bedrijfssysteem met
hogedrukberijding naar een bedrijfssysteem
met lagedrukberijding op akkerbouwbedrijven leidt in het algemeen tot een verhoging
van de fysieke opbrengst. Tijdens een meerjarige proef (1986-1989) op het proefbedrijf
'Oostwaardhoeve' is een drietal berijdingssystemen onderzocht. Naast de gangbare
hogedrukberijding (HDB) omvatte het experiment een object met lagedrukberijding
(LDB) en een onbereden (ONB) object. Het
verschil tussen HDB en LDB bestaat uitsluitend uit het verschil in de toegepaste bodemdrukken.

Het technische verschil tussen deze berijdingssystemen bestaat uit een aangepaste
wieluitrusting zoals bredere banden en een
aangepaste bandenspanning. Het niet-berijden van grond (ONB) is gerealiseerd door
gebruik te maken van een vast rijbanenteeltsysteem. In het PAGV-jaarverslag van
1988 (p. 92-94) is reeds ingegaan op de
technische achtergronden van de proef. Het
PAGV-onderzoek had betrekking op de gevolgen voor de gewasgroei en de gewasopbrengsten. Daarnaast heeft het PAGV in
1990 de economische evaluatie van dit onderzoek naar de berijdingssystemen uitgevoerd.
Tijdens de evaluatie is onderzocht of de
fysieke opbrengstvoordelen leiden tot rendabiliteitsvoordelen. Op basis van een economisch opbrengstvoordeel is de bijbehorende
maximale investeringsruimte te bepaald.
Voorts is voor LDB nagegaan of de hogere
fysieke opbrengsten toereikend zijn om de
met de aanpassingsinvesteringen samenhangende extra kosten goed te maken.
Daarbij is uitgegaan van akkerbouwbedrijf
van 60 hectare met een bijbehorende machine- en werktuigenuitrusting. Op basis van
opbrengsten en kosten is het netto-bedrijfsresultaat vastgesteld envergeleken.
Voor ONB zijn de berekeningen beperkt gebleven tot het vaststellen van de maximaal
mogelijke investeringsruimte. De resultaten
geven een indicatie voor de beschikbare
financiële ruimte voor de realisatie van een
rijbanen-teeltsysteem. Met name de verliezen veroorzaakt door randeffecten enareaalverliezen bepalen de mogelijkheden voor de
aanleg van een rijbanen-teeltsysteem.
Saldipergewas
Detechnische resultaten geven aan dat een
verminderde bodembelasting met name bij
rooivruchten leidt tot een verhoging van de
fysieke opbrengsten (tabel 19). De fysieke
opbrengsten zijn vastgesteld bij volledige
omschakeling van de complete werktuigeninventaris, inclusief de door de loonwerker
ingezette machines en werktuigen. Bovendien zijn de fysieke opbrengsten voor ONB
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Tabel 19.De fysiek gewasopbrengsten van het lagedruk en onbereden berijdingssysteem in relatieve
cijfers van het hogedruk berijdingssysteem, 1986t/m 1989.
hogedruk
ton per ha

gewas
consumptie-aardappelen
suikerbieten
zaaiuien
wintertarwe

58,5
66,0
51,0
9,1

niet gecorrigeerd voor randeffecten enareaalverliezen; de hier gepresenteerde cijfers zijn
derhalve te hoog.
Per gewas is op basis van de veldwaarnemingen een saldovergelijking gemaakt tussen enerzijds HDB en anderzijds LDB en
ONB. Daarbij is voor aardappelen en zaaiuien rekening gehouden met de mogelijke
invloed van de berijdingssystemen op de
sorteringen en het saldo van deze gewassen. Voor suikerbieten ontbraken betrouwbare gegevens over de tarra zodat de invloed van het berijdingssysteem op het
tarrapercentage en de daarmee samenhangende kosten niet vastgesteld kon worden.
In alle saldoberekeningen is rekening geSaldoperha(f. 1000.

consumptieaardappelen

Ê223 HDB

wintertarwe

K 2 l LDB

Figuur7.Saldovergelijking per gewas
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lagedruk
in% HDB

onbereden
in% HDB

103
104
106
101

110
108
109
97

houden met het verschil in brandstofverbruik
tussen de berijdingssystemen. Tijdens de
veldproeven zijn geen verschillen aangebracht
c.q. geconstateerd in arbeidsbehoefte tussen de berijdingssystemen. Overeenkomstig
zijn ook in de economische evaluatie geen
verschillen intaaktijden verondersteld.
Conform de technische resultaten werkt het
fysieke opbrengstvoordeel met name bij de
rooivruchten door in een economisch opbrengstvoordeel (figuur 7).Voor LDBbedraagt
het saldovoordeel voor zowel suikerbieten
als aardappelen 5% ten opzichte van HDB;
voor (ONB) bedraagt dit saldovoordeel (zonder correctie) voor deze gewassen respectievelijke 10% en 15%.

Beschikbare investeringsruimte
De vraag of het berekende saldovoordeel
per gewas resulteert in een saldovoordeel
voor het totale bedrijf blijkt mede afhankelijk
van de bouwplansamenstelling. Naast de
bouwplansamenstelling wordt de omvang
van het saldovoordeel ook bepaald door de
bedrijfsgrootte. Indien exacte gegevens over
de benodigde investeringen ontbreken, kan
op basis van het saldoverschil tussen twee
berijdingssystemen de maximale investeringsruimte worden berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van contante waardemethode,
een techniek uit de financiële rekenkunde.
Aan de hand van het jaarlijks te verwachten
saldovoordeel is de maximaal beschikbare
investeringsruimte vastgesteld, waarbinnen
alle noodzakelijke aanpassingen aan machines en werktuigen voor het gewenste berijdingssysteem gerealiseerd moeten worden.
Bij berekening van de investeringsruimte
wordt geen rekening gehouden met de extra
benodigde arbeid en de werkelijk te maken
kosten die met de aanpassingsinvesteringen
samenhangen. Wel is rekening gehouden
met extra kosten als gevolg van hogere
loonwerktarieven omdat ook de loonwerker
zijn apparatuur aan moet passen.Uitsluitend
als de te plegen investeringen binnen deze
beschikbare investeringsruimte gerealiseerd
kunnen worden, leidt overschakeling van
HDB naar LDBof ONBtot een rendabiliteitsvoordeel.
Een bouwplan met 50% tarwe, 25% consumptieaardappelen en 25% suikerbieten
geeft voor LDB een jaarlijks saldovoordeel
van ƒ 150,- per hectare ten opzichte van
HDB. Voor ONB is dit opbrengstvoordeel afhankelijk van areaalverliezen en randeffecten die samenhangen met de toepassing
van een rijbanen-teeltsysteem. Exclusief
deze verliezen bedraagt het saldovoordeel
voor ONB ƒ 310,- per hectare; indien deze
verliezen gezamenlijk 6,5% (of meer) bedragen is het opbrengstvoordeel nihil en een
rijbanen-teeltsysteem niet interessant meer.
Op basis van de opbrengstvoordelen is voor
zowel LDB als ONB de maximaal beschikbare investeringsruimte vastgesteld. Voor

een akkerbouwbedrijf van 60 hectare ontstaat hierdoor voor LDB, afhankelijk van de
looptijd (het veronderstelde aantal jaren
waarin het saldovoordeel wordt gerealiseerd)
van vijf en tien jaar, een investeringsruimte
van respectievelijk ƒ 30.000 tot ƒ 50.000.
Voor ONB bedraagt de investeringsruimte
(bij 0%verliezen) respectievelijk ƒ 70.000 tot
ƒ 118.000terwijl bijtotale verliezen ter grootte van 6,5% de investeringsruimte nihil is.
De gegevens voor ONB geven een indicatie
voor het onderzoek naar de mogelijkheden
(financiële ruimte) voor de in ontwikkeling
zijnde rijbanen-teeltsystemen.
Hetnetto-bedrijfsresultaat vanLDB
De overschakeling van HDB naar LDB is in
bedrijfsverband beoordeeld op basis van het
netto-bedrijfsresultaat. Hiermee wordt een
beter inzicht verkregen in de gevolgen van
het overschakelen van HDB naar LDB omdat naast de opbrengsten ook de kosten per
werktuig en de kosten voor eventueel extra
benodigde arbeid in de berekeningen meegenomen worden. Voor het object ONB ontbraken zowel de reële gegevens voor investeringen als de benodigde arbeidsuren waardoor het bepalen van het netto-bedrijfsresultaat voor dit berijdingssysteem achterwege
gelaten moestworden.
Naast de reeds bekende opbrengstvoordelen voor LDB zijn per werktuig de meerkosten vastgesteld die gemaakt moeten worden
wanneer een op hoge druk staande machine
of werktuig vervangen wordt door een nagenoeg identiek werktuig dat volledig aan de
lagedruk-eisen voldoet. Daarbij is uitgegaan
van een nieuw aan te schaffen werktuigenpark. Op het moment dat alle machines en
werktuigen zijn aangepast (vervangen)
ontstaat voor LDB een gering voordeel van
ƒ 2000,- in netto-bedrijfsresultaat. Dit resultaat blijkt echter sterk afhankelijk te zijn van
de omvang en samenstelling van het werktuigenpark.
Conclusie
De saldoberekeningen, opgesteld op basis
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van de gemiddelde fysieke opbrengsten,geven aan dat overschakeling van HDB naar
LDB of ONB vooral bij de rooivruchten een
saldo-voordeel te zien geeft. Het verschil in
netto-bedrijfsresultaat tussen HDB en LDB
blijkt marginaal en is bovendien sterk afhankelijk van de omvang van het aan te passen
machine- en werktuigenpark. De economische voordelen van ONB ten opzichte van
HDB zijn nihil indien de areaalverliezen en
randeffecten in totaal meer dan 6,5% bedragen.

Economisch perspectief bewaring
vollegrondsgroenten
Inleiding
Door teeltaanpassingen wordt in de vollegrond geprobeerd het aanvoerseizoen zoveel mogelijk te verlengen door enerzijds de
teelt te vervroegen en anderzijds te verlaten.
Ook het bewaren van groenten is in dit
verband belangrijk. Uit een raming van het
PAGV voor het seizoen 1988/1989 blijkt dat
van de in Nederland geproduceerde vollegrondsgroenten globaal 35%van het produktievolume direct wordt afgezet voor de verse
markt, dat 35% wordt bewaard en vervolgens wordt afgezet voor de verse markt (inclusief bewaring van witlofwortels maar
exclusief bewaring waspeen op het veld) en
dat 30% wordt geproduceerd voor de verwerkende industrie.
Of seizoenverlenging door bewaring economisch aantrekkelijk is, is in principe een
kwestie van afweging van (te verwachten)
baten en te maken kosten. Bij deze afweging spelen zowel produktspecifieke (bijvoorbeeld produkteisen, marktsituatie) als bedrijfsspecifieke factoren een rol (bijvoorbeeld
beschikbare arbeid, alternatieve aanwendbaarheid van deze arbeid, reeds beschikbare en benodigde bewaarfaciliteiten). In het
volgende gedeelte wordt hierop nader ingegaan.
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Hierbij is een schatting gemaakt van de
minimale totale bewaarkosten (tabel 20) en
de meeropbrengsten (tabel 21) in geval van
bewaring. Dit is uitgewerkt voor drie gewassen waar bewaring niet of in beperkte mate
wordt toegepast (bloemkool, Chinese kool
en prei) envoor devier belangrijkste bewaargewassen binnen de vollegrondsgroente
(uien,witte kool,witlof enwinterpeen).
Dekostenvanbewaren
Met de kosten van bewaren worden meestal
de extra te maken kosten bedoeld ten opzichte van directe afzet na de oogst. Hierbij
kunnen de volgende posten worden onderscheiden:
a.Kosten verbonden aan (eventueel extra)
te nemen teeltmaatregelen
Hierbij kan gedacht worden aan extra
noodzakelijke bespuitingen (MH-bespuitingen op uien) in verband met bewaring of
aan lagere kg-opbrengsten. Bij bewaring
moet soms immers gekozen worden voor
een ras met lagere opbrengsten of een
iets gewijzigd zaai- of plant- en/of oogsttijdstip. Daar de kosten verbonden aan deze
post in het algemeen gering van omvang
zijn, zijn ze in tabel 20 pro memorie (p.m.)
opgenomen.
b.Renteverlies en extra verzekeringskosten
Te maken kosten voor de produktie zijn
langer vastgelegd naarmate langer wordt
bewaard. Bovendien wordt de periode
waarover risico wordt gelopen langer. Afhankelijk van de rentestand zullen de kosten hiervoor globaal variëren tussen de 0,5
en 1%van de produktwaarde per maand
bewaring.
c.Bewaarverliezen
Bewaarverliezen leiden er toe dat minder
kg produkt kan worden afgezet tenopzichte van directe aflevering. De hoogte van
deze kostenpost is afhankelijk van de omvang van de bewaarverliezen en de opbrengstprijs van het produkt bij directe afzet. De bewaarverliezen kunnen verschil-

Tabel20.Geschatte minimale totale bewaarkosten in centen per kg af te leveren produkt bij bewaring
ineen bewaarcel.
produkt
bewaarduur in maanden
kosten post:
- extra teeltmaatregelen
- renteverlies (verzekering)
- bewaarverlies
- huur bewaarcel (evt. fust)
- transport
- arbeid
totaal 1
totaal IP)
produkt
bewaarduur in maanden
kosten post:
- extrateeltmaatregelen
- renteverlies (verzekering)
- bewaarverlies
- huur bewaarcel (evt. fust)
- transport
- arbeid
totaal 1
totaalIM)

bl loemkool
Chinese kool
1
1
2
4

1

2

1

uien
2
4

6-8

p.m. p.m.
0,2 0,4
0,6 4,2
6,0 8,0
p.m. p.m.
p.m. p.m.

p.m.
0,6
1,8
9,0
p.m.
p.m.

prei

p.m.
0,7
6,0
19,0
p.m.
p.m.

p.m.
0,3
10,0
16,0
p.m.
p.m.

p.m.
0,6
27,0
29,0
p.m.
p.m.

p.m.
1,2
61,0
65,0
p.m.
p.m.

p.m.
0,4
2,0
16,0
p.m.
p.m.

p.m.
0,8
10,0
24,0
p.m.
p.m.

p.m.
0,1
0,3
4,0
p.m.
p.m.

25,7

26,3
19,3

56,6 1 27,2
32,6 56,2

18,4

34,8

4,4

1

wittei kool
2
4

6-8

p.m. p.m. p.m. p.m.
0,1 0,2 0,4 0,6
0,4 0,7 2,1 3,8
7,0 9,0 15,0 19,0
p.m. p.m. p.m. p.m.
p.m. p.m. p.m. p.m.
7,5
7,3

9,9 17,5 23,4
9,6 15,4 19,3

1

2

witlof
4

6-8

p.m. p.m. p.m. p.m.
1
2
4
8
0
0 20
99
17 22 37
58
p.m. p.m. p.m. p.m.
p.m. p.m. p.m. p.m.
18,0 24,0 61,0 165,0
49,0 93,0

6,8

1
p.m.
0,1
1,5
17,0
p.m.
p.m.

9,6

winterpeeii
2
4
p.m.
0,2
2,0
10,0
p.m.
p.m.

11,4

6-8

p.m. p.m.
0,5
0,9
4,0
9,0
15,0 20,0
p.m. p.m.
p.m. p.m.

8,6 12,2 19,5 29,9
16,5 21,9

1

)Totaal kosten bij halvering vande bewaarverliezen.

len per produkt, per bewaarduur en/of bewaarsysteem. Tabel 20 geeft een indicatie
van de kosten van de bewaarverliezen per
kg af te leveren produkt uitgaande van het
gemiddelde prijspeil over de periode 1985
tot en met 1989 en bewaarverliespercentages zoals die inde literatuur worden aangetroffen. Uit de tabel blijkt dat deze kosten oplopen met de bewaarduur en van
produkt tot produkt aanzienlijk verschillen.
d.Kostenvandebenodigde bewaarfaciliteiten
De benodigde bewaarfaciliteiten zijn in
sterke mate afhankelijk van het produkt en
de periode waarin men het produkt wil bewaren. Dit kan variëren van afdekmateriaal (waspeen) tot gescrubde CA-bewaring (spruiten) in bewaarcellen. Eventueel

benodigde investeringen en kosten per m3
te bewaren produkt hangen hier sterk mee
samen. Deze zijn bij eigen bewaarcellen,
gegeven het bewaarsysteem, vooral afhankelijk van de benuttingsgraad. Indien
de bewaarcel slechts een beperkt gedeelte van het jaar kan worden benut (of bij
onzekere vooruitzichten) valt huur zeker te
overwegen. De kosten zijn indit geval (nagenoeg) volledig variabel en afhankelijk
van:
- huurtarieven voor koelruimtes eneventueel benodigde opslagfust;
- te maken transportkosten ten behoeve
vande bewaring.
Per kg produkt zijn de bewaarkosten naast
de hiervoor genoemde factoren sterk afhankelijk van de hoeveelheid (af te le69

Tabel 2 1 .Meeropbrengsten op basis gemiddelde veilingprijzen 1985 t/m 1989 ten opzichte van minimaal ingeschatte bewaarkosten in centen per kg (af te leveren) produkt.

biloemkool

produkt
bewaarduur

Chinese kool

prei
herfst
late winter
1
2
1
2

i

1

2

4

26
26

26
26

53
57

136
127

48
18

45
35

23
18

114
39

0

0
+7

-4
+20

+11
+80

+30

+10

+5

+75

witlof
2
4

6-8

1

— meeropbrengst
geschatte bewaarkosten
verschil I
verschil II1)

Uilen2)

produkt
bewaarduur

1

2

4

6-8

1

meeropbrengst
geschatte bewaarkosten

3
4

4
7

1
10

6
11

10
7

-2

-9

-5

+3
+3

verschil I
verschil II1)

-1

produkt
bewaarduur
meeropbrengst
geschatte bewaarkosten
verschil I
verschil lh)

witte kool
2
4

6-8

1

7
10

14
17

21
23

23
18

5
25

-3
-2

-3
-1

-2
+2

5

-20

37
61

199
165

-24 +34
-12 +106

winterpeen
2
4
6-8
1
8
7

4
12

19
19

20
30

+1

-8

0
+2

-10
-2

1
2

) Bij halvering van de veronderstelde bewaarverliezen.
) Uien op basis gemiddelde beursprijzen 1985 t/m 1989.

veren) produkt die per m 3 kan worden bewaard. Deze loopt uiteen van nog geen
100 kg bij spruiten tot meer dan 500 kg bij
aardappelen, uien en kroten. Samen met
verschillen in bewaarverliezen leidt dit tot
zeer uiteenlopende kosten voor de benodigde bewaaraccommodatie per kg af te
leveren produkt. Tabel 20 geeft hiervan
een schatting. Hierbij is bij 1, 2 en 4
maanden bewaring huur verondersteld bij
uien (luchtkoeling) tegen een tarief van
ƒ 20,-, ƒ 30,- en ƒ 40,- per m 3 en bij de
overige gewassen (mechanische koeling)
tegen een tarief van respectievelijk ƒ 30,-,
ƒ 40,- en ƒ 60,- per m3 produkt (inclusief
fust). Bij 6-8 maanden bewaring is een
eigen bewaarcel verondersteld met totale
jaarkosten van ƒ 43,- voor uien en ƒ 68,voor de overige produkten per m 3 opslag70

capaciteit.
Bij een maand bewaring blijken de ingeschatte kosten per kg af te leveren produkt
uiteen te lopen van 4 cent per kg voor uien
tot 19 cent per kg voor bloemkool; bij 6tot 8
maanden bewaring van 9 cent per kg bij
uientot 58 cent bijwitlof (per kglof).
e.Arbeid
Detotale arbeidsbehoefte neemt bij bewaring vaaktoe als gevolgvan:
- het opsplitsen van oogsten en veilingklaar maken in meerdere werkgangen
voor en nabewaring;
- het eventuele extra werk dat nodig is
als gevolg van bewaring (bewaarverliezen, overslag).
Hiertegenover staat dat als gevolg van bewaren soms een belangrijk deel van het

werk (bijvoorbeeld bij de trek van witlof)
verplaatst kan worden naar een andere
periode. Is in deze periode meer (vaste)
arbeid beschikbaar dan hoeft deze extra
arbeidsbehoefte niet steeds te leiden tot
extra arbeidskosten, maar kan als gevolg
hiervan soms de produktiecapaciteit nog
worden vergroot met het bestaande
arbeidsaanbod. De arbeidsorganisatie op
het bedrijf bepaalt dus in belangrijke mate
in hoeverre bewaring leidt tot extra arbeidskosten. Deze kostenpost is daarom
intabel20pro memorie (p.m.) opgenomen.
Totalebewaarkosten
Tabel 20 geeft eveneens een schatting van
de totale (minimale) bewaarkosten. Uit de
tabel blijkt dat de bewaarkosten bij gelijke
bewaarduur sterk uiteen kunnen lopen per
produkt. Zo lopen de geschatte kosten bij
vier maanden bewaren uiteen van + 17cent
per kg bij witte kool tot 127 cent per kg bij
Chinese kool. Een en ander wordt vooral
veroorzaakt door verschillen in kosten van
bewaarverlies, bewaarcel en fust. De kosten
voor de benodigde bewaaraccommodatie
zijn steeds het hoogst met uitzondering van
witlof (lange bewaring),waar de bewaarverliezen de hoogste kostenpost vormen.Totaal
II in tabel 20 geeft de geschatte totale
bewaarkosten aan in geval van halvering
van de veronderstelde bewaarverliezen voor
een aantal produkten. De invloed van de
hoogte van de bewaarverliezen op het totaal
van de bewaarkosten (met name bij hoge
verliespercentages) blijkt aanzienlijk.
Kostentenopzichtevanbatenbewaren
Als de belangrijkste baten van bewaring
kunnen worden genoemd: de mogelijke
meerprijs door latere afzet en voor bepaalde
produkten de mogelijkheid van capaciteitsvergroting met de bestaande bedrijfsuitrusting, doordat deze als gevolg van bewaren
over een langere periode kan worden benut.
Dit laatste doet zich bijvoorbeeld duidelijk
voor bij witlof, waar de bestaande trekinstallatiedoor bewaren langer kanworden benut.

In welke mate dit tot extra voordelen leidt,
zal sterk samenhangen met de bestaande
bedrijfssituatie en zal hier daarom ook niet
verder worden ingeschat.
De mogelijk te behalen meerprijs door bewaren laat zich niet voorspellen. Wel kan door
het vergelijken van (gemiddelde) veilingprijzen in de tijd een eerste indicatie worden
verkregen van de mogelijke meerprijs. Voor
de betrouwbaarheid van dit beeld is onder
andere van belang in hoeverre de prijsvorming van het bewaarde produkt vergelijkbaar is met de veilingaanvoer. Door deze
meerprijzen te vergelijken met de eerder ingeschatte (minimale) bewaarkosten kan een
eerste indicatie worden verkregen van het
economisch perspectief van bewaren. In
tabel 21 wordt dit weergegeven op basis van
de gemiddelde prijzen van 1985 t/m 1989.
Uit de tabel blijken zowel per produkt als per
bewaarduur duidelijke verschillen tussen het
verschil in meeropbrengst en de geschatte
bewaarkosten op te treden. Bij prei blijkt
steeds een positief verschil terwijl bij uien
het verschil steeds negatief blijkt uit te komen. Opvallend is verder het aanzienlijk positieve verschil bij witlof bij de late bewaring
en bij Chinese kool ingeval van halvering
van de bewaarverliezen.
Conclusies
- De baten en kosten van bewaring worden
niet alleen bepaald door produktspecifieke
factoren, maar soms ook in aanzienlijke
mate door bedrijfsspecifieke factoren.
- Kosten van bewaren per kg af te leveren
produkt worden bij vollegrondsgroenten
vooral bepaald door de kosten verbonden
aan bewaarverliezen, bewaaraccommodatie (in combinatie met eventueel extra
transport) en benodigde extra arbeid. Met
name de hoogte van de laatste twee kostenposten wordt beïnvloed door bedrijfsspecifieke factoren.
- De hoogte van de bewaarverliezen is met
name bij produkten met een hoge prijs per
kg en hogere verliespercentages in belangrijke mate bepalend voor de hoogte
van de bewaarkosten per kg af te leveren
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produkt.
De bouw- en inrichtingskosten van een
bewaarcel kunnen sterk variëren,afhankelijk van de plaatselijke situatie (fundering),
de omvang en de reeds aanwezige basisvoorzieningen en het gewenste bewaarsysteem.
Op basis van het vereiste bewaarsysteem
worden bij een eigen bewaaraccommodatie de kosten per kg produkt per maand
bewaring vooral bepaald door de mate
van benutting (in de tijd) en de hoeveelheid verkoopbaar produkt die per m 3
bewaarcapaciteit kanworden bewaard.
Met name het realiseren van een goede
benutting vormt bij korte bewaring een
moeilijk punt omdat bijna alle bewaarpro-
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dukten (met uitzondering van late winterprei) in dezelfde periode moeten worden
ingeslagen.
- Bij een vergelijking van de minimale baten
(gemiddelde veilingprijsverschil ten opzichte van directe aflevering over de laatste vijf jaar) en minimale kosten (kosten
bewaarverliezen en bewaaraccommodatie) voor een zevental produkten werd een
duidelijk positief bewaarresultaat gevonden bij het bewaren van herfst- en late
winterprei en witlofwortelen ten behoeve
van de late trek. Chinese kool kwam duidelijk positief uit bij een halvering van de
veronderstelde bewaarverliezen. Uien kwamen steeds negatief uit evenals de korte
bewaring van witlof.

Vruchtwisselingen bodempathogenen
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat in toenemende mate problemen
zijn ontstaan en zullen ontstaan met bodemgebonden ziekten en plagen. In de akkerbouw zijn voor regionale specialisatie,grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren
de problemen van verschillende aard. In het
veenkoloniale bouwplan zijn het vooral aardappelcysteaaltjes enwortelknobbelaaltjes en
enkele bodemschimmeles. In de zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes en rhizomanie een rol,terwijl in het zuidoostelijk zandgebied gele en witte bietcysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en bodemgebonden schimmelziekten van betekenis zijn.
Op lichte mariene zandgronden kent men
tevens vrijlevende aaltjes (Trichodoriden) als
probleem, onder andere als overbrenger van
het ratelvirus. Een vruchtwisseling die alle
problemen kan voorkomen, bij de huidige
teeltfrequenties veelal niet voorhanden. Een
verruiming van het bouwplan met anderegewassen (met namegranen engrassen) is uit
bedrijfseconomisch oogpunt weinig perspectiefvol. Ook in de vollegrondsgroentesector
nemen de problemen met bodemgebonden
ziekten en plagen toe. Ook hier heeft gebieds- en bedrijfsafhankelijk een sterke specialisatie in een of enkele gewassen plaatsgevonden. Deinzetvanchemische middelen,
met name de grondontsmetting, zal komende jaren drastisch teruggedrongen moeten
worden. Dit beleidsvoornemen is beschreven in het Meerjarenplan voor de Gewasbescherming. In dit hoofdstuk zal ingegaan
worden op het onderzoek aan de methode
van intensieve bemonstering als één van de
wapens inde strijdtegen aardappelcysteaaltjes. In een andere bijdrage zal aandacht
worden besteed aan het onlangs gestarte
vruchtwisselingsonderzoek in de Veenkoloniën, waarin naast aardappelcysteaaltjes
ook ander custeaaltjes, wortelknobbelaal-

tjes, vrijlevende aaltjes, bodemschimmels en
onkruiden onderwerp van studie zullen zijn.
Bij snijmais wordt al enige jaren onderzoek
uitgevoerd naar aspecten van vruchtwisseling met grasland. In dit hoofdstuk zal hierover eveneens een bijdrage te lezen zijn.
Ten vierde zal in een bijdrage ingegaan worden op de voortzetting van het onderzoek
aan rhizomanie.

Onderzoeksplanvoordeontwikkeling
van geïntegreerde bestrijdingssystemen voor de akkerbouw op de
Noordoostelijkezand-endalgronden
Doelstelling
Het ontwikkelen van geïntegreerde teeltsystemen voor de akkerbouw in het Noordoostelijke zand- en dalgrondgebied waarbij met
eenzogering mogelijke inzetvanbestrijdingsen produktiemiddelen een optimaal bedrijfsrendement kan worden verkregen. Om een
zo constant en hoog mogelijk opbrengstniveau te handhaven is het noodzakelijk door
extra toevoer van organische stof de factoren die de produktie ondermijnen te beperken.
Inleiding
De akkerbouw op de Noordoostelijke zanden dalgronden wordt de laatste jaren geconfronteerd met een aantal nauw met elkaar
samenhangende problemen, die nematologisch/phytopathologisch, bodemecologisch
en milieutechnisch van aard zijn. De mogelijkheden om een intensieve fabrieksaardappelteelt in stand te houden, hangt ten nauwste samen met ter beschikking staande

73

bestrijdingsmogelijkheden en de bestrijdingsstrategiën die daarmee kunnen worden ontwikkeld.
Elk van de thans beschikbare bestrijdingsmogelijkheden (vruchtwisseling, resistente
rassen en grondontsmetting) nemen daarbij
hun eigen onmisbare plaats in.
Recente ontwikkelingen, zoals het beschikbaar komen van Pa-2 resistente rassen (die
helaas echter reageren als een zogenaamde 'slechte waard'), het inzicht in de gebruiksmogelijkheden van tolerantie binnen
het rassenbestand en de ontwikkeling van
een nieuwe toepassingstechniek voor fumiganten, maken het mogelijk geïntegreerde
teeltsystemen voor het fabrieksaardappelgebied te ontwikkelen waarbij met een zo
gering mogelijke inzet van bestrijdings- en
produktiemiddelen een optimaal bedrijfsrendement kanwordenverkregen.
Voortbouwend op de in het verslag HLB 89-1
aangegeven mogelijkheden is in overleg met
medewerkers van de Plantenziektekundige
Dienst, de vakgroepen Fytopathologie, Landbouwplantenteelt en Nematologie, de ROC's
en deelnemende instituten (CABO, SC/IOB,
IB, 1RS) en het PAGV een onderzoeksplan
uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling van
vruchtwisselingssystemen/geïntegreerde bestrijdingssystemen van bodemgebonden
ziekten en plagen. Desystemen zijn zo ingericht dat er ruime mogelijkheden zijn voor de
organische stof-voorziening met behulp van
groenbemesters en/of drijfmest. Centraal in
het onderzoek staan twee grote vruchtwisselingsproefvelden op ROC Kooyenburg bij
Rolde op leemhoudende zandgrond en ROC
't Kompas te Valthermondop eendalgrond.
Daarnaast zullen verschillende deelonderzoeken worden uitgevoerd, zoals naar de
geschiktheid als waardplant en de gevoeligheid van verschillende gewassen en hun
rassen voor schade door Meloidogyne sp.,
Globodera sp. en andere aaltjes, naar het
effect van de grondontsmetting op de opbrengsten van suikerbieten alsmede naar de
herbicide- en N-effecten van de grondontsmetting. De resultaten van deze deelonderzoeken zijn van belang om verdere ontwikkeling van de verschillende geïntegreerde
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teeltsystemen mogelijk te maken en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijkte beperken.
Vruchtwisselingssystemen / geïntegreerde
bestrijdingssystemen
In het fabrieksaardappelgebied neemt de
aardappel een centrale plaats in bij de
bouwplannen.
Behalve aardappelcysteaaltjes spelen ook
andere, vaak zeer polyphage aaltjessoorten,
een belangrijke rol. Het is dan ook helemaal
niet zeker of een ruimere aardappelteelt in
de tijd gezien ook een geringere inzet van
grondontsmettingsmiddelen mogelijk maakt.
Daarom worden de teeltsystemen uitgevoerd met en zonder de inzet van grondontsmettingsmiddelen.
Bij de ontwikkeling van de verschillende
vruchtwisselingssystemen moet rekening worden gehouden met op zand- en dalgronden
algemeen voorkomende ziekten en plagen
waarbij waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van de gewassen voor de verschillende organismen van doorslaggevende
betekenis zijn.
Vruchtwisselingsproefvelden
Naast de reeds in uitvoering zijnde kleinere
vruchtwisselingsproefvelden van het HLB
zullen uitgebreide vruchtwisselingsproeven
worden aangelegd op een leemhoudende
zandgrond en een dalgrond. De veldproeven
worden aangelegd in de vorm van gewarde
blokkenproeven in tweevoud. Voor beide locaties wordt hetzelfde proefschema gebruikt.
Gezien het belang van de aardappelteelt in
het gebied neemt dit gewas een centrale
plaats in bij de bouwplannen. Er worden
vruchtwisselingssystemen opgenomen met
één aardappelteelt in twee, drie, vier en vijf
jaren, waarbij 'resistentie' en vatbare rassen
afwisselend worden verbouwd.
Alle systemen worden uitgevoerd met en
zonder grondontsmetting, waarbij in principe
één grondontsmetting met een fumigant per
twee aardappelteelten wordt uitgevoerd en
wel voor deteelt van het resistente ras.

Tabel 22.Teeltschema's engewasopvolgingen,
rotatie

code
0

1:2
B
C
D
CC
DD

1

10

GO
Arc)
G"
Ar
G
Ar

Avg BO Arg G O Avg BO
Avg
B O Arg
GO
GO
AvO B
Ar
G
AvO
Ar
G
AvO B
G
Av
B
Ar
G
Av
Av
B
Ar
G
G

Arg
GO Avg
Avg
BO
Arg
B
Ar
G
AvO B
Ar
B
Ar
G
Av
B
Ar
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BO Arg GO
G O Avg B O
AvO B
Ar
AvO B
G
B
Ar
Av
Av
B
G
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G
EE
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G
B
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G
B
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B
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G
B
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B
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G
B
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G

G
B
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G
B
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B
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G
B
G
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E
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E
B
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G
E

E
B
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G
E
B
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G

G
E
B
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Ar
G
E
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G
E
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B
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B
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U
V
W
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G
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B
B
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E
G
E

ArO
G
E
G

B
ArO
G
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B
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g
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= aardappellen resistenttegen Pa2 (elles)
= aardappel envatbaar voor Pa2 (astarte)
= ontsmetten
= granulaat
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Om jaareffecten te kunnen inschatten, wordt
gekozen voor een volledige fasering; dit
betekent dat bij elk vruchtwisselingssysteem
elk gewasjaarlijks wordt geteeld.
Op beide proeflocaties zal een zo goed
mogelijk organische stof-voorziening worden
nagestreefd door middel van groenbemesters en/of drijfmest.
De voorgestelde teeltsystemen zullen worden vergeleken met het tot voor kort vrij
algemeen toegepaste systeem, waarbij per
aardappelteelt anderhalve grondontsmetting
werd uitgevoerd.Of in de ruimere teeltsystemenvolstaan kanworden met één grondontsmetting per twee aardappelteelten (om onaanvaardbare aaltjesschade in gewassen te
voorkomen) zijn ook intensievere ontsmettingen voor 1:3, 1:4 en 1:5 schema's opgenomen. Deze kunnen niet in een jaarlijkse
fasering wordenaangelegd.
De te onderzoeken teeltsystemen en vruchtopvolgingen zijnweergegeven intabel 22.

Maïs-gras-vruchtwisseling
Op veel bedrijven in Nederland wordt maïs
verbouwd in continuteelt. Naast de voordelen die deze specialisatie tot op perceelsniveau met zich meebrengt, zijn er tevens
nadelen die de nodige aandacht vragen.
Continuteelt van snijmaïs kan gepaard gaan
met het optreden van lastige onkruiden en
op den duur leiden tot ernstige bodemverdichtingen. Beide verschijnselen kunnen
sterke opbrengstderving veroorzaken. Maar
ook bij zorgvuldige onkruidbestrijding en bodembehandeling kan continuteelt van maïs
desondanks belangrijke opbrengstreducties
te zien geven. Wortelverbruining lijkt hierbij
een belangrijke rol te spelen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat vruchtwisseling een goede methode is om de aantasting door wortelverbruining te verminderen. Daar de meeste maïs verbouwd wordt
op melkveehouderijbedrijven ligt een vruchtwisseling met maïs en gras het meest voor
dehand.

76

Naast de zojuist genoemde voordelen bij
afwisseling van maïs en gras bestaat het
gevaar dat een deel van de fytosanitaire
voordelen teniet wordt gedaan, daar maïs
respectievelijk gras van tijd tot tijd wordt
toegewezen aan percelen die bodemkundig
gezien (ontwatering, droogtegevoeligheid)
beter geschikt zijn voor specialisatie tot op
perceelsniveau. Tevens zullen extra kosten
gemaakt moeten worden voor onder andere
extra afrastering, drinkwatervoorziening en
een eventuele ritnaaldenbestrijding. Ook zal
rekening worden gehouden met de fytotoxische nawerking van atrazin op gras. Op de
eventuele voor- en nadelen met betrekking
tot opbrengst en stikstofhuishouding zal later
uitvoeriger moetenworden ingegaan.
In 1987 is een vruchtwisselingsonderzoek
gestart op ROC Cranendonck om vast te
kunnenstellen:
- inwelke mate en door welke oorzaken opbrengstdervingen bij maïs optreden als
gevolg van een nauwe teeltfrequentie;
- bijwelk patroon vanvruchtopvolging en bij
welke aanvullende teeltmaatregelen gekomen kan worden tot een zo goed mogelijke ontzieking en handhaving van de bodemgezondheid.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met CABO en PR.
Daar de vruchtwisselingsproef nog in de
beginfase verkeert, is het op dit moment
slechts mogelijk enkele nauwe rotaties te
bestuderen. Inde loop van dejaren negentig
zal het mogelijk zijn steeds meer verschillende rotaties met elkaar te vergelijken. Om
een indruk te geven van de opbrengstverschillen, is intabel 23 de drogestof-opbrengst
bijtwee verschillende rotaties weergegeven.
Gemiddeld over de N-giften en de twee
jaren bleek continu maïs 0,9 ton drogestof
per ha minder op te brengen dan maïs na
twee jaar gras (6%). Dit verschil was overigens niet significant. Tussen de N-giftenwas
er vrijwel geen sprake van opbrengstverschillen. Een drijfmestgift van 30 m3 per ha
incombinatie met een rijenbemesting van 20
à 30 kg N per ha bleek voldoende. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de jaren

Tabel 23.Effect van vruchtopvolging en N-gift op de drogestof-opbrengst (ton drogestof per ha) van
maïs (gemiddelde opbrengst 1989en 1990).
gewasrotatie

N-gift (kg N/ha) *
30
15.0
16.3

continu maïs
maïs natwee jaar gras

15.7

gem.
3

100

170

gem.

15.2
15.8

15.1
15.8

15.1
16.0

15.5

15.5

15.6

3

exclusief drijfmest, in 198951 m per haen in 199030 m per ha

1989 en 1990 relatief gunstig waren. Onder
minder gunstige omstandigheden (koud en
nat voorjaar) kunnen mogelijk wel opbrengstverschillen tussen de N-giften verwacht worden. In geen van de twee jaren is een effect
van vruchtopvolging op de afrijping gevonden. Bij het gras waren de opbrengstverschillen duidelijker. Twee- en driejarig gras
bleek duidelijk meer op te brengen dan vieren vijfjarig gras. Eerstejaars gras bracht het
minst op. Dit is mede het gevolg van het feit
dat herinzaai van gras in deze proef in het
voorjaar plaatsvond. In de praktijk zal dit
veelal in het najaar plaatsvinden, hoewel als
gevolg van het relatief late oogsttijdstip van
maïs dit een hoger uitwinteringsrisico tot gevolg heeft. Dit risico kan verminderd worden
door het gebruik van eenvroeg maïsras.
De vraag is welke oorzaken aangewezen
kunnen worden voor de waargenomen opbrengstverschillen. Hiervoor zijn tijdens het
groeiseizoen enige bodem- en gewaseigenschappen vastgesteld,waaronder de fysische
en chemische bodemvruchtbaarheid. De fysische bodemvruchtbaarheid (humusgehalte, indringingsweerstand) bleek vrijwel niet
beïnvloed te worden door bovengenoemde
rotaties. Dit was wel het geval bij de che-

mische bodemvruchtbaarheid. Er was sprake van een duidelijk verschil tussen continu
maïs en maïs voorafgegaan door twee jaar
gras. Zowel de fosfaat- als de kalitoestand
waren lager bij continu maïs. Overigens is
het niet waarschijnlijk dat de waargenomen
opbrengstreductie een gevolg hiervan is.
Zowel de fosfaat- als de kalitoestand waren
nog voldoende hoog bij continu maïs en bovendien was de bemesting met deze nutriëntenruim.
De opbrengstreductie kan eveneens eengevolg zijn van schade toegebracht door
bodemorganismen, waaronder aaltjes enbodemschimmels. Omzetting van maïsland in
grasland had een daling van Pratylenchusaaltjes tot gevolg en een toename van
Tylenchorynchus- aaltjes. Met betrekking tot
de waargenomen opbrengstverschillen kan
hieraan geen grote betekenis toegekend
worden gezien het feit dat toediening van
een biocide wel leidde tot een sterk verminderd aantal aaltjes, maar niet tot opbrengstverhoging. Ook uit eerder verricht onderzoek
is geen duidelijk verband gevonden tussen
hetvoorkomen van aaltjes ende opbrengst.
Een andere belangrijke schadefactor kan de
wortelverbruining zijn. Deze ziekte wordt

Tabel 24.Hoeveelheid minerale bodemstikstof (kg per ha) inde laag 0-60 cm-mv in het najaar bijcontinu maïsen maïs natweejaar gras (gemiddelde van 1989en 1990).
gewasrotatie

continu maïs
maïs natweejaar gras

N-gift (kg N/ha) *
30

170

114
135

224
355

exclusief drijfmest, in 198951 m3 per haen in 199030 m3per ha
?7

veroorzaakt door Pythium- en Fusarium
schimmels. Een aangetast wortelstelsel zal
minder goed in staat zijn water en voedingsstoffen op te nemen, wat tot opbrengstderving kan leiden. Maïs na twee jaar gras
bleek in het algemeen iets minder sterk aangetast dan continu maïs. Dit verschil was in
1990 duidelijker dan in 1989. De correlatie
tussen mate van aantasting en opbrengst
was echter in beide jaren zeer gering. Ook
eerder verricht onderzoek leidde niet tot een
eenduidige relatie tussen de mate van aantastingdoorwortelverbruining endeopbrengst.
Een ander belangrijk vruchtwisselingsaspect
van maïs en gras is de stikstofhuishouding.
Vruchtwisseling kan op bedrijfsniveau leiden
tot een betere verdeling van drijfmest over
de verschillende percelen. Bij continu maïs
komt de meeste drijfmest namelijk op de
maïspercelen terecht. Vruchtwisseling blijkt
eveneens gunstig te werken op de gezondheid van het wortelstelsel van maïs. Het is
mogelijk dat de stikstofbenutting hierdoor
positief beïnvloed wordt. De komende jaren
zullen uitwijzen of dit inderdaad het geval
blijkt te zijn. Een ander aspect waar terdege
rekening mee gehouden dient te worden, is
het feit dat uit de gescheurde zode grote
hoeveelheden stikstof kunnen vrijkomen. In
tabel 24 is de hoeveelheid onbenutte minerale stikstof in de bodem in het najaar weergegeven in relatietot devruchtopvolging.
Uit de tabel blijkt, dat naarmate de bemesting de behoefte overschreed, de hoeveelheid onbenutte stikstof in de bodem toenam.
Dit was in zeer sterke mate het geval bij
maïs voorafgegaan door twee jaar gras. Om
dit te voorkomen is het dus noodzakelijk bij
de bemesting rekening te houden met deze
nalevering van stikstof uit de gescheurde
zode. Indien gebruik wordt gemaakt van
kunstmest leidt dit dus tot lagere bemestingskosten. Bij drijfmest kan dit leiden tot
eentoename van mestoverschot op bedrijfsniveau.
Resumerend kan worden gesteld dat de
teelt van maïs na een aantal jaren gras een
lichte opbrengstverhoging tot gevolg had.
Deze opbrengstverhoging ging gepaard met
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een iets sterkere aantasting door wortelverbruining. Om de stikstofverliezen naar het
milieu toe te minimaliseren, zal terdege rekening gehouden dienen te worden met de
nalevering van stikstof uit de gescheurde
zode. Het onderzoek in komende jaren zal
moeten uitwijzen wat de meest optimale
vruchtopvolging is met het oog op het economisch bedrijfsresultaat en de milieubelasting.

Rhizomanie-onderzoek
Sinds 1 juli vindt het rhizomanie-onderzoek
weer voortgang na een vacante periode van
zes maanden. De eerste maanden zijn vooral gebruikt voor oriëntatie naar de richting
die zal worden ingeslagen bij dit drie jaar
lopende project. Verder is aan een aantal
proeven gewerkt, waarvan de drie belangrijkste aan de orde zullen komen.
Onderzoeksrichting
Voor de praktijk van de suikerbietenteelt is
de virusziekte rhizomanie een probleem van
toenemende omvang. Bedrijfshygiënische
maatregelen kunnen de verspreiding vertragen, maar zijn praktisch vaak moeilijk te
realiseren. Het enige wat een teler op dit
moment tegen rhizomanie op zijn perceel
kan ondernemen om nog aan zijn quotum te
komen, is het uitzaaien van een partieelresistent ras.
Om de beslissing ten gunste van zo'n ras te
kunnen nemen zal de teler de geringere opbrengst (onder niet-besmette omstandigheden) afwegen tegen de ernst van zijn besmetting en de opbrengstderving die hij daarvan verwacht. Een schatting van de mate
van besmetting kan hij tot op zekere hoogte
maken aan de hand van eerdere teeltresultaten en symptoomontwikkeling. Vanaf begin
vorig jaar staat hem ook de grondbemonsteringsmethode met biotoets van het BLGG
te Oosterbeek ter beschikking. Deze laatste
methode levert meer actuele informatie, als

het kort voor een teelt wordt uitgevoerd en is
wellicht ook nauwkeuriger. Een adviesbasis
ontbreekt nog omdat het niveau van besmetting niet wordt bepaald en de schaderelatie nog onvoldoende bekendis.
Een hoge drempel voor brede toepassing in
de praktijk wordt echter opgeworpen door de
hoge kosten. Dit wordt vanwege de grote
arbeidsbehoefte per te verwerken monster.
Het onderzoek van het PAGVzal hetkomende jaar vooral gericht zijn op extensivering
van het bemonsteringsgrid om daarmee de
methode meer toepasbaar te maken in de
praktijk. Verder zal de relatie tussen het besmettingsniveau in de bodem en de schade
aan hetgewas nader worden uitgewerkt.
Mocht in het komende jaar blijken datextensivering niet mogelijk is, door een te grote
onnauwkeurigheid, dan is het zinvol om
voortzetting van het rhizomanie-onderzoek
te heroverwegen, mits andere factoren het
perspectief inmiddels niet hebbenverruimd.
Een soortgelijke situatie ontstaat als de seizoensbepaalde fluctuatie van de schade te
groot blijkt te zijn. Tegelijk zal worden gezocht naar nog andere wijzen van beoordeling van een perceel bijvoorbeeld door bietepuntjes-bemonstering bijde oogst.
Onderzoek naar de schaderelatie op het
OBS-bedrijf
Zowel van het gangbare als het geïntegreerde bedrijf zijn in het voorjaar grondmonsters
genomen waarin het besmettingsniveau door
middel van grondverdunning en biotoets is
bepaald. Gezien de in recente jaren verslechterende suikeropbrengsten op het geïntegreerde bedrijf waarschijnlijk als gevolg
van rhizomanie werd besloten in 1990 over
te stappen op het partieel resistente ras
Rima. Op het gangbare bedrijf is het vatbare
ras Univers gezaaid. In het groeiseizoen
werden rhizomaniesymptomen waargenomen in beide percelen, maar bij Rima het
meest. Rima bleef zichtbaar in groei achter
bij Univers. Bij de oogst zijn bietmonsters
genomen die door het 1RS zijn geanalyseerd.

Resultaat
Alleen in onverdunde grond kon in drie van
de acht grondmonsters rhizomanie worden
aangetoond. Dit lage besmettingsniveau,zowel op het gangbare als het geïntegreerde
bedrijf, kwam niet tot uitdrukking in suikergehalte of winbaarheid; deze lagen op een
vrijwel gelijkmatig (zeer) hoog niveau. Op
het geïntegreerde bedrijf bleef de suikeropbrengst achter bij die op het gangbare bedrijf, ongeveer 20%. De oorzaak hiervan zal
in rasverschillen en teeltmaatregelen moeten worden gezocht. Achteraf lijkt de keuze
voor Rima voorbarig; een vatbaar ras had
gezien het lage besmettingsniveau waarschijnlijk beter gepresteerd.
Het volgende jaar zal de bietenteelt op een
eerder aangetoond vrij uitgebreid besmet
perceel komen, zodat onderzoek naar de
schaderelatie beter mogelijk wordt.
Onderzoek naar kunstmatig aangebrachte
besmettingen
Dit jaar is de proef met kunstmatig aangebrachtebesmettingen opde PD-tuin inEmmeloord afgerond. Yvonne Hofmeester (PAGV)
en Gerrie Tuitert (1RS) hebben hierover
reeds gepubliceerd in Mededelingen Fac.
Landb. Rijksuniversiteit Gent (1989) 54/2b.
Beoordeling van de besmetting door plantbemonsteringbijdeoogst
Tijdens de oogst breekt bij een groot deel
van de bieten de punt af; deze blijven voor
het oprapen op het veld achter. Doordat ze
terugvallen op vrijwel dezelfde plaats als de
geoogste bieten,op eenvoudige wijze zijn te
verzamelen en op virus kunnen worden getest, lijkt het een goede mogelijkheid om op
deze wijze verspreidingspatronen te achterhalen en het aantal zieke planten en daarmee het besmettingsniveau te schatten. Op
een viertal bedrijven in de Noordoostpolder
waar rhizomanieproblemen voorkomen, zijn
bij de oogst in november op een hectare 600
puntjes verzameld in vakjes van 3 x 5.6 m.
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Deze worden nog op virus getest. Er zal
worden nagegaan of het met een minder
intensieve bemonstering ook mogelijk is om
tot een vergelijkbare conclusie omtrent het
besmettingsniveau te komen. Het komende
jaar zal deze methode, afhankelijk van de
resultaten bij deze eerste vier, op grotere
schaal worden beproefd. Dit biedt mogelijk
perspectieven voor een goedkopere methode
van beoordeling van het besmettingsniveau
van eenperceel.

besmette grond met machines. Een introductie van enkele cysten in een voorheen
vrij perceel heeft dan ook vele jaren nodig
voordat deze zo sterk is vermeerderd en uitgebreid dat een valplek in het gewas zichtbaar wordt. Het vinden van zo'n eerste besmetting lijkt in eerste instantie veel op van
het zoeken naar de bekende speld in een
hooiberg. Het is ook niet noodzakelijk de
eerste cyste te vinden maar een besmetting
moet worden aangetoond voordat de dichtheid zo hoog is geworden dat groeiremming
gaat optreden.

Project intensieve bemonstering
aardappelmoeheid (AM)

IntensievebemonsteringFlevopolders

Het gebruik van grondontsmettingsmiddelen
voor de bestrijding van AM kan worden gereduceerd door alleen dan te ontsmetten
wanneer er biotypen aanwezig zijn waartegengeen resistente rassen beschikbaar zijn.
Ook in deze situatie kan nog een besparing
van het volume worden bereikt door niet het
hele perceel te ontsmetten maar alleen die
gedeelten waar de besmetting zich bevindt.
Voor beide doeleinden is een intensievere
bemonstering dan de tot nu toe gebruikelijke, noodzakelijk.
Inzwaar besmette situaties worden resistente rassen in hun groei geremd en geven niet
de gewenste sanering van de aaltjespopulatie. Om resistente rassen optimaal te kunnen inzetten zullen besmettingen vroegtijdig
moeten worden opgespoord en er zullen zo
mogelijk voldoende cysten moeten worden
gevonden om aan de hand van een soortbepaling en rassenkeuzetoets te kunnen
beslissen welke maatregelen moeten wordengenomen.
De vraag is dan hoe intensief een bemonstering moet zijn om aan deze eisen te kunnenvoldoen?
De aardappelcysteaaltjes, die AM veroorzaken, verplaatsen zichzelf slechts enkele centimeters per jaar. De belangrijkste vorm van
verspreiding gebeurt via het verplaatsen van
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Het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek heeft in de Flevopolders een aantal
besmet verklaarde stroken zeer intensief
bemonsterd en de gevonden haarden in
kaart gebracht. Het bleek dat de vorm van
een haard en de verdeling van de cysten
binnen een haard zeer constante parameters hebben. De gevonden haarden bleken
ellipsvorming, parallel gelegen aan de bewerkingsrichting (figuur 8). Doordat de vorm
en verdeling zo constant bleek te zijn, was
het mogelijk om een modelhaard te ontwikkelen waarbij ervan uitgegaan is dat de
populatiedichtheid zo laag is dat er nog net
geen groeiremming optreedt. Hiervoor is als
grens een haard gekozen waarin in het centrum de besmetting 50 cysten per kg grond
bedraagt. Met de computer werden allerlei
monstergrootte's en -patronen doorgerekend
om te bepalen hoe deze haard het meest
efficiënt kanworden opgespoord. Deconclusie was dat om negen van de tien haarden
met deze afmetingen op te sporen een
monster nodig is van 17.5 kg in een raster
van 5 x 5 meter, met 35 ml per steek. Met dit
gegeven is de firma De Groene Vlieg in
1988 aan de slag gegaan en heeft deze
intensieve bemonstering voor de praktijk ook
mogelijk gemaakt. De Groene Vlieg heeft
daartoe een lopen-bandje ontwikkeld dat
tijdens het rooien een monster trekt van de
zeefgrond. Daarnaast heeft de firma Faber
uit Creil in overleg met De Groene Vlieg en
het PAGV een aleerder ontwikkeld prototype

Populatiedichtheid
500

Bewerkingsrichting

Figuur8. Dekarakteristieke opbouw vaneenAM-haard.
Populatiedichtheid inaantal cysten per kg
(Been/Schomaker, IPO)

van een bemonsteringsmachine aangepast
en verder ontwikkeld tot een machine voor
de intensieve bemonstering. In het najaar
van 1989 en het voorjaar 1990 zijn beide
systemen meerdere malen getest en aangepast. In het najaar van 1990 kon ook de
Faber-bemonsteringsjeep (zie afbeelding)
voorde praktijk ingebruik worden genomen.
De Planteziektenkundige Dienst biedt inmiddels de mogelijkheid vrijstelling te krijgen
voor de nu nog verplichte preventieve grondontsmetting inde 1:3teelt. Wanneer via een
intensieve bemonstering door het Bedrijfslab
te Oosterbeek, De Groene Vlieg of NAK
wordt aangetoond dat er geen besmetting
gevonden is, kan de grondontsmetting achterwege blijven.
De gewenste monstergrootte en het bemonsteringspatroon konden worden berekend op
basis van de in het veld geconstateerde regelmatigheden bij de uitgemonsterde besmettingshaarden. Devraag is of hetgevonden patroon en de daarbij horende parameters ook geldig zijn voor besmettingen
buiten de Flevopolders, die met hun jonge
DeFaber-bemonsteringsjeep zoals ingezet door
deGroene Vlieg ende NAK-Noordzeepolders.
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ontstaansgeschiedenis afwijken van de andereteeltgebieden van Nederland.
Intensieve bemonstering buiten de Flevopolders
Debepaling van het besmettingspatroon van
AM-haarden is een zeer arbeidsintensieve
klus, waarvoor vele kubieke meters grond
moeten worden gemonsterd en verwerkt.
Om dit te kunnen realiseren zijn er twee
samenwerkingsprojecten opgezet. Het eerste
waaraan IPO, NAK, PD en PAGV deelnemen, heeft tot doel de situatie vast te leggen
in Zeeland, Friesland en Groningen. Het
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tweede project waaraan ook het Hilbrandslaboratorium meewerkt, betreft het Veenkoloniale gebied. In het voorjaar van 1990
heeft de grove voorbemonstering plaatsgevonden van 16 besmette percelen in Friesland, 9 inGroningen en 15inZeeland. Inhet
najaar zijn 5 van de gevonden haarden in
kaart gebracht ook werden de eerste 6 percelen in Drenthe bemonsterd.
In 1991 en 1992 zullen nog vele kilo's grond
verwerkt worden om de basisgegevens te
kunnen verzamelen en ook voor deze gebieden een gefundeerde uitspraak te doen
over de gewenste bemonsteringpatronen en
monstergroottes.

Bedrijfssystemen
De Nederlandse akkerbouw en groenteteelt
in de vollegrond kent een vrij grote variatie
aan bedrijfsvormen en -systemen. Elementen van variatie betreffen onder andere
grondsoort, bedrijfsomvang en bouwplan,
alsook externe elementen zoals transport,
afzet, verwerking, regionale kennisconcentratie en traditie. Hoewel bedrijfssystemen
niet voortdurend veranderen, kunnen ze ook
niet alte star zijn. Onder invloed van deomgeving (marktmechanisme, politiek en dergelijke) dient de agrarische ondernemer de
waarde van zijn bedrijfssystemen steeds
kritisch te beschouwen. Zeker de laatste tijd
blijkt de druk vanuit de omgeving op de
bedrijven in de genoemde sector te zijn toegenomen. De noodzaak van aanpassing van
de bedrijfssystemen vloeit hieruit voort. Deze
aanpassingen kunnen van velerlei aard zijn,
zoals kwaliteitsverbetering, kostenbeheersing,
bouwplanproblematiek, assortimentsverbreding
en milieu. Al de laatstgenoemde aspecten
zijn afzonderlijke onderzoeksthema's van
het PAGV, zoals vastgelegd in het ontwikkelingsplan. In het onderzoek naar bedrijfssystemen wordt getracht, om met inzichten vanuit de onderzoeksthema's en overige informatie te komen tot onderzoek en resultaten,
diede praktijk de mogelijkheden bieden voor
eventuele veranderingen in de individuele
en regionale bedrijfssystemen. Een sectie
binnen de afdeling Technisch Onderzoek in
bedrijfsverband houdt zich bezig met het in
praktijk ontwikkelen en vergelijken van verschillen bedrijfssystemen. Zij wordt hierbij
ondersteund door de teelt- en disciplinegerichte onderzoekers vanuit de overige secties enafdelingen.
Het project OBS te Nagele (Noordoostpolder) bestaat al sinds 1979. Met name de
resultaten die op deze locatie behaald zijn
met het geïntegreerde bedrijfssysteem zijn
aanleiding geweest voor een sterke uitbreiding van het bedrijfssystemenonderzoek
voor de akkerbouw en de vollegrondsgroen-

teteelt. Het project te Nagele gaat nu weer
een nieuwe fase in. Na een interne voorbereiding en een externe raadpleging engoedkeuring zal het OBS in 1991 omgebouwd
worden tot die nieuwe opzet. Ineen bijdrage
elders in dit hoofdstuk zal hierop nader
worden ingegaan.
Het bedrijfssystemenonderzoek (BSO) te
Borgerswold voor de akkerbouw in het fabrieksaardappeltelend Noordoostelijk-zandgebied heeft inmiddels ook vijf jaar achter de
rug. Dit is aanleiding voor een grondige evaluatie en analyse van de afgelopen periode.
De ervaringen met en resultaten van dit project maakten echter nu al duidelijk dat vernieuwing ook hier zinvol is, zoals weergegeven ineen andere bijdrage indit hoofdstuk.
Voor de intensieve vollegrondsgroentebedrijven is in 1990 een start gemaakt met maar
liefst vier projecten BSO. In het jaarverslag
1989 werd reeds ingegaan op de onderzoeksopzet van het BSO opde locaties Breda, Meterik, Westmaas en Zwaagdijk. Ineen
bijdrage zal een en ander vermeld worden
over de eerste ervaringen op de eerstgestarte locaties Breda en Westmaas.

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve
vollegrondsgroenteteelt op de ROC's
Bredaen Westmaas
Algemeen
Ook bij de vollegrondsgroenteteelt zijn de
eerste stappen gezet op weg naar geïntegreerde bedrijfssystemen. Op ROC Breda
vindt het onderzoek op zandgrond plaats en
op ROCWestmaas opkleigrond.
Het onderzoek richt zich vooral op het gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
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Op beide locaties is sprake van een viertal
bedrijfssystemen. De intensieve opzetten
sluiten zoveel mogelijk aan bij de in het gebied gangbare teeltpiannen; bij de extensieve opzetten wordt vooral gekeken naar
de mogelijke teeltechnische voordelen van
een ruimere vruchtwisseling.
Op de beide locaties is sprake van enkele
hoofdgewassen; in Breda aardbei en prei en
inWestmaas spruitkool en ijssla.
Rekening houdend met onder andere voorvrucht, vruchtwisseling en aaltjesniveau is
voor de vier bedrijfssystemen een definitieve
keuze gemaakt wat betreft teeltwijzen en
produktie-activiteiten.
In 1990 is reeds een gedeelte van het geplande teeltplan gerealiseerd.
Gewasbescherming
De geïntegreerde aanpak bij de gewasbescherming bestaat enerzijds uit het trachten
voorkomen van kwalen (preventieve maatregelen) en anderzijds uit het vaststellen van
de noodzaak tot bestrijden door middel van
regelmatige gewasinspectie en signaleringstechnieken en het toepassen van schadedrempels of geleide bestrijdingssystemen.
Als een bestrijding noodzakelijk is, hebben
biologische en mechanische methoden de
voorkeur.
Als inzet van chemische middelen noodzakelijk is, dan wordt nagegaan hoe de hoeveelheid middel zo beperkt mogelijk kan
wordengehouden. Hierbijvalttedenken aan
zaadbehandeling, plantbehandeling vóór het
planten, rijentoepassing, verlaagde doseringen en middelenkeuze.
Enkeleopvallendezakenin1990
Wat betreft de insekten hebben de bladluizen in de ijssla voor de meeste hoofdbrekens gezorgd. Door de hoge temperatuur
was de werking van de middelen niet optimaal terwijl er wel sprake was van een sterke uitbreiding van de bladluizenpolulatie. Het
komende jaar worden de mogelijkheden van
insectengaas bekeken.
De eerste ervaringen met zaadcoating bij
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bospeen (wortelvlieg) en kweekplaatbehandeling bij spruitkool waren positief.
De nerfmineervlieg zorgde indiverse gewassen voor veel problemen terwijl een afdoende bestrijding nauwelijks mogelijk was.
De bestrijding van diverse schimmels vroeg
binnen BSO alle aandacht. Ter bestrijding
van diverse schimmels waren geen middelen voorhanden of middelen die niet afdoende werkten. Voorts was over de levenswijze
maar beperkte informatie beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn: witte roest in spruitkool
en roest in prei. Een gunstige uitzondering
hierop vormde het gebruik van stro in prei
ter voorkoming van papiervlekkenziekte. De
eerste ervaringen hiermee waren positief.
Een negatief punt hierbij was de graanopslag waardoor een extra bespuiting nodig
was. De onkruidbestrijding gaf weinig problemen. Door de droge zomer waren de mechanische bewerkingen (schoffelen) in het
algemeen succesvol. Ook het toepassen
van het lage doseringssysteem bij bospeen
(2 x 1 kg Dosanex) gaf een afdoende onkruidbestrijding.
Door het frequente watergeven bij aardbeien
was een mechanische onkruidbestrijding
veelal niet geheel voldoende. Chemische inzet of eenbedekking vandegrond metmulchfolie/papier zal voor een beter resultaat zorgen.
Bemesting
Een belangrijk doel van de geïntegreerde
bemesting is een minimale emissie naar
lucht, grond en oppervlaktewater. De bemesting wordt afgestemd op het handhaven/bereiken van een gewenst bodemvruchtbaarheidsniveau. Het niveau wordt aangegeven
door een traject waarbinnen het Pw-getal,
het K-getal en het Mg-niveau dient te liggen.
Het handhaven vindt plaats door de afvoer
te compenseren. De afvoer bestaat uit gewasresten die het produktieveld verlaten en
uitverliezen door uitspoeling,fixatie etc. Een
te laag niveau kan worden verbeterd door
het toedienen van herstelgiften. Een te hoog
niveau kan worden afgebouwd door de onttrekking niet dan wel gedeeltelijk te compen-

seren.
Bij de stikstofbemesting wordt rekening gehouden met de N-mineralisatie. Om ziekten
en plaagrisico's te verminderen en de kwaliteit te waarborgen, wordt de stikstofgift afgetopt. Om uitspoeling in het najaar en de winter te voorkomen, wordt zoveel mogelijk een
groenbemester ingezaaid. De meststoffen
worden zoveel mogelijk via aangepaste toedieningstechnieken (rijenbemesting, toediening viadruppelslangen) aangewend.
Eeneersteervaring in1990
Bij ijssla was het plantgetal betrokken bij het
vaststellen van de streefwaarde voor het
totale stikstofaanbod. De eerste ervaringen
hiermee waren positief.
Een probleem vormde de moeilijk voorspelbare mineralisatie waardoor tijdelijk zeer
hoge N-mineraalcijfers worden aangetroffen,
hetgeen de bestuurbaarheid van het gewas
niet ten goede kwam. In augustus/september zijn op beide locaties als nateelt groenbemesters ingezaaid. Op die percelen waar
een flinke gewasgroei heeft plaatsgevonden,
lagen de N-mineraalcijfers rond 1 december
opeen redelijk laag niveau.

Gewijzigde voortzetting proefbedrijf
OBS
Het OBS-bedrijf is de onderzoekslocatie van
het PAGV waar bedrijfssystemenonderzoek
plaatsvindt. Dit strategisch toekomstgericht
onderzoek ontwikkelt/toetst verschillende
bedrijfssystemen met duidelijk onderscheiden opzet c.q. visie. De huidige opzet van
het OBS-bedrijf met een gangbaar engeïntegreerd akkerbouwbedrijf eneen BD-gemengd
bedrijf isrond 1978-1979geformuleerd.
Na tien jaar ontwikkelingsonderzoek werd
het nodig om deze opzet te evalueren en
eventueel aan te passen aan de eisen voor
de komende tien jaar. Dit in het licht van het

reeds bereikte en de snelle veranderingen in
de landbouwpraktijk en het landbouwbeleid.
Na uitvoerig overleg binnen het PAGV en na
afstemming met het bestuur, belanghebbenden en medefinanciers is gekozen voor een
vernieuwde opzet voor het OBS-bedrijf.
Het proefbedrijf OBS zal in de komende periode in versterkte mate een centrumfunctie
krijgen voor de ontwikkeling van "milieuvriendelijke, maatschappelijk acceptabele produktiesystemen", door zich volledig te richten op
de ontwikkeling en toetsing van biologische
en geïntegreerde akkerbouw/vollegrondsgroenten bedrijfssystemen, ondersteund
door verdergaand experimenteel werk op
deelterreinen en versterking van het systeemgedrag verklarend onderzoek. Dit wordt
alsvolgt bereikt:
1.Het BD-bedrijf wordt ontmengd tot een akkerbouw/akkerbouwmatig groente-bedrijf,
waarbinnen ruimte is voor deelonderzoek
ter ondersteuning van deverdere ontwikkeling enverklaring van het systeemgedrag.
2.Het Gl-bedrijf wordt gehandhaafd met dien
verstande dat bij de verdere ontwikkeling
van het systeem de nadruk meer zal liggen op bedrijfszekerheid en zo mogelijk
verbetering van het economisch rendement.
3.Het GA-bedrijf wordt opgeheven en vervangen door een experimenteel bedrijf dat
enerzijds ten dienste staat van de verdere
ontwikkeling van hetgeïntegreerde systeem
door gericht (deel)onderzoek te verrichten
naar de mogelijkheden om de milieubelasting van dit systeem verder te verminderen
en anderzijds de mogelijkheid biedt om
samenhangende experimentele teeltsystemen te beproeven die ten aanzien van de
milieubelasting veel verder gaan dan het
huidige geïntegreerde systeem (zoekrichting nul-niveau inzet pesticiden, minimum
N03-emissie).
Biologisch-dynamischbedrijf
Een groot gedeelte van de Nederlandse biologische bedrijven is ontmengd. De problematiek van een puur akkerbouw/groentebe-
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Tabel 25.Opzet vruchtwisseling engewaskeuze.
jaren

geïntegreerd bedrijf

BD-bedrijf

1
2
3
4
5
6

1
/ 2 consumptie-aardappelen, 1 / 2pootaardappelen
suikerbieten
V4 witlof, 1 / 4winterpeen, V2 ui
wintertarwe

lucerne/klaver
aardappelen
wintertarwe
knolselderij/uien
wintertarwe
winterpeen/peulvruchten

drijf is duidelijk verschillend van die van een
gemengd bedrijf. Met name ten aanzien van
de onkruidbeheersing, de nutriëntenkringloop, de bodemvruchtbaarheid in brede zin
etc. In de kringen van biologische bedrijven
leven vele vragen op dit terrein. Anderzijds
heeft elf jaar ontwikkelingsonderzoek op het
gemengde BD-bedrijf zeer veel informatieopgeleverd over de teelttechnische en milieukundige potentiesvan eendergelijksysteem.
Tegen deze achtergrond is besloten om het
BD-bedrijf te ontmengen tot een puur akkerbouw/akkerbouwmatig vollegrondsgroentebedrijf. Ontwikkelingsonderzoek op bedrijfsniveau zal moeten uitwijzen in hoeverre de
teelttechnische en milieukundige potenties
verschillen ten opzichte van een gemengd
bedrijf of ten opzichte van een geïntegreerde
bedrijfsvoering. De doelstelling kan als volgt
omschreven worden: het ontwikkelen van
een BD-akkerbouw/akkerbouwmatig groenteteelt bedrijfssysteem met minimale mineralen-emissies. Optimalisatie van teelttechniek
en rentabiliteit.
a.Milieudoelstelling :
Geen pesticiden, minimale N03-emissie
(25 mg per liter, twee meter onder grondwaterspiegel), emissie-arme aanwending
dierlijke mest. Mineralenbalans Pen K.
b.Economiedoelstelling:
Maximaal positief of minimum negatief
verschil tussen kosten en opbrengsten (bij
deelmarktprijzen). Gericht op bedrijfscontinuïteit en inkomensvorming op de langere
termijn,
c.Teelttechnischedoelstelling:
Duurzaamheid, dat wil zeggen beheersbaarheid van ziekten/plagen/onkruiden en
handhaving c.q. verbetering van bodemvruchtbaarheid.
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Kenmerk van deze bedrijfsvoering is dus
een dubbele methodische beperking ten
aanzien van respectievelijk pesticiden en
kunstmestgebruik (nul-niveaus). Dit laatste
voert dan tot een aangepaste bedrijfsvoering/bouwplan. Samenwerking met BD-veehouders (mestlevering, voerverkoop) dient
nagestreefd teworden.
Het bedrijf zal gesitueerd blijven op de plaats
van het huidige gemengde bedrijf. Wijziging
hiervan zou unieke langjarige opbouweffectentenietdoen.
Een opzet voor de vruchtwisseling en gewaskeuze isweergegeven intabel25.
Binnen het BD-bedrijf zal in beperkte mate
ruimte gemaakt worden voor deelonderzoek
op semi-praktijkschaal. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een behoefte die reeds
lang bestaat. Veel deelonderzoek op dit
terrein dient immers plaats te vinden in het
kader van een biologische bedrijfsvoering.
Geïntegreerdbedrijf
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen
en de landbouwbeleidsvisies is het zeer gewenst de geïntegreerde bedrijfsvoering voort
te zetten. De verdere ontwikkeling, enerzijds
mogelijk gemaakt door nieuwe teeltkundige
inzichten, anderzijds noodzakelijk vanwege
milieukundige aspecten (middelenkeuze, Nuitspoeling), dient gebaseerd te zijn op het in
het systeem inbouwen van reeds in deelonderzoek beproefde teeltaspecten.
De doelstelling voor dit bedrijf voor de komende periode is verder aangescherpt: het
ontwikkelen van een bedrijfssysteem met
minimale milieubelasting bij handhaving van
een competitief economisch rendement (refe-

renties) met een accent op kostenbesparing
en kwaliteitsverbetering. Optimalisatie van
teelttechniek en rentabiliteit hebben in de
komendejaren prioriteit.
a. Milieudoelstelling:
Minimale inzet pesticiden (exclusief nematiciden) (referentieniveau GA-bedrijf 19861989), sanering van de kwaliteit van de in
te zetten middelen (richtlijn MJP-G-lijsten)
en terugdringen emissies naar lucht en
oppervlaktewater.
Minimale N03-emis-sie (50 mg per liter;
twee meter onder grondwaterspiegel),
emissie-arme aanwending dierlijke mest
en mineralenbalans voor Pen K.
b.Economiedoelstelling:
Maximaal positief c.q. minimum negatief
verschil tussen kosten en opbrengsten gericht op continuïteit en inkomensvorming
op langeretermijn.
c.Teelttechnische doelstelling:
Duurzaamheid, dat wil zeggen beheersbaarheid van ziekten/plagen/onkruiden en
handhaving c.q. verbetering van bodemvruchtbaarheid.
In principe blijft de huidige vierjarige vruchtwisseling gehandhaafd, maar wel enkele
belangrijke wijzigingen:
a.Het jaar diversen werd tot nog toe ingevuld met een 1 / 4 winterpeen, V 4 uien en
1
/ 2 droge erwten. Dit wordt vervangen
door: 1 / 4 winterpeen, 1 / 4 witlof en 1 / 4 uien.
Dit betekent een verdere intensivering van
het bouwplan en een vergroting van het
aandeel vollegrondsgroentengewassen.
Andere mogelijkheden voor opname van
grove vollegrondsgroenten in het bouwplanverdienen blijvende aandacht.
b.De vruchtwisselingsvolgorde aardappelendiversen-bieten-tarwe wordt veranderd in
aardappelen-bieten-diversen-tarwe om de
volgende redenen:
- betere beheersing mogelijk van aardappelopslag;
- betere uitgangspositie voor diversen
qua bodemstructuur (na aardappelen
namelijk liever geen kerende grondbewerking) en qua potentiële bodemziektendruk (Sclerotinia).

Experimenteelbedrijf
Het gangbare bedrijf is natien jaar zijn functie als referentiebedrijf aan het verliezen. De
gangbare benadering zal snel opschuiven in
de richting van geïntegreerd, door de toegenomen noodzaak om tot drastische aanpassingen in de bedrijfsvoering te komen. Een
voortzetting van dit bedrijf isvoor de komende periode dan ook geen zinvolle besteding
meer van de beschikbare onderzoeksruimte.
Geïntegreerde produktiesystemen kunnen
de basis vormen voor een in (milieutechnische zin acceptabele landbouw. Verdergaand onderzoek blijft echter noodzakelijk,
aangezien de huidige geïntegreerde teeltwijze zeker niet het eindpunt is van de technische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Met betrekking tot pesticiden zal
het in de komende tien jaar niet zo zeer
gaan om kwantitatieve hoeveelheden actieve stof, maar veel meer om eigenschappen
zoals toxiciteit, persistentie, verdamping en
uitspoeling. Met betrekking tot de meststoffenvoorziening wordt de uitspoeling van N0 3
steeds belangrijker. Er bestaat daarom in
versterkte mate behoefte aan verkennend
onderzoek om het geïntegreerde systeem
verder te kunnen ontwikkelen en de milieubelasting verdergaand te reduceren. Dit
geldt zowel voor pesticiden als voor meststoffen. De vragen en behoeften op dit terrein zijn echter zeer divers. Tegen deze achtergrond lijkt het uitermate zinvol om daarvoor de ruimte van het gangbare bedrijf te
benutten.
In tegenstelling tot de twee eerder genoemde bedrijven zal dit bedrijf echter niet opgezet worden als bedrijfssysteem met één
samenhangende doelstelling. Wel kan het
onderzoek dat binnen dit bedrijf zal plaatsvinden, nader omschreven worden:
a.Gericht (deel)onderzoek naar de mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen. Enerzijds gericht op met name N0 3 uitspoeling door geïntegreerde teeltstrategieën te ontwikkelen en te beproeven op
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DeopzetvanhetOBS-bedrijf teNageleis vernieuwd.
basis van gericht (plaatsing, dosering,
timing) gebruik van kunstmest. Anderzijds
gericht op minimaal pesticidengebruik;
beproeving van elementen op semi praktijkschaal, die later ingebouwd kunnen
worden in het geïntegreerde systeem.
b.Onderzoek gericht op verklaring c.q.
onderbouwing van de resultaten van het
geïntegreerde bedrijf: mono- of befactoriële toetsing input-niveaus of teelt-parameters die sterk OBS-gebonden zijn.
c.Experimentele beproeving van teeltstrategieën die een nog veel verdergaande
reductie kunnen bewerkstelligen van de
milieubelasting (pesticiden, mineralen)
dan de huidige geïntegreerde aanpak.
Daarbij worden belangrijke inzichten verzameld over de teelttechnische, economische en milieukundige consequenties daarvan.
De vruchtwisseling en gewassenkeuze voor
dit bedrijf zijn gelijk aan die van het geïntegreerde bedrijf. De basis voor de bedrijfsvoering isde geïntegreerde benadering.
Met deze vernieuwde opzet lijkt het OBSbedrijf voldoende toegerust voor de problematiek van de komende tienjaar.
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Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold
Inleiding
Het project Borgerswold is in 1986 van start
gegaan met als doelstelling het ontwikkelen
entoetsen van eengeïntegreerd bedrijfssysteem ten behoeve van het Veenkoloniale
gebied ende omliggende zandgronden.
In de gekozen proefopzet wordt het te ontwikkelen systeem vergeleken met twee versies van traditionele systemen namelijk een
vierjarige rotatie met 50% aardappelen en
een achtjarige rotatie met 25%aardappelen.
Er wordt getracht stap voor stap een systeem op te bouwen dat een duurzame oplossing moet bieden voor het complex van
teelttechnische, bedrijfseconomische en milieukundige problemen in het gebied. Na vijf
jaar is een tussenbalans opgemaakt om de
resultaten te kunnen evalueren. Op grond
van deze evaluatie en de huidige inzichten
in de ontwikkelingen in landbouw-praktijk en
-beleid is een nieuw onderzoeksvoorstel gemaakt voor een gewijzigde opzet van het

onderzoek voor de komende vijf jaar. Deze
is binnen het PAGV besproken door de betrokken onderzoekersstaf en bestuur en in
overleg met de SIOgeaccordeerd.
Milieu
In het streven naar een verminderde afhankelijkheid van het gebruik van synthetisch
chemische middelen en een lagere milieubelasting stelt de geïntegreerde landbouw
zich ten doel om het gebruik van deze middelen te minimaliseren.
In tabel 26 wordt per ha bedrijfssysteem
weergegeven hoeveel werkzame stof gemiddeld over de eerste vijf jaren werdtoegediend. Uit deze tabel blijkt, dat door bouwplanverruiming (GA2 ten opzichte van GA-,)
de inzet van chemische middelen met± 45%
kan worden gereduceerd. In het geïntegreerde systeem, met dit ruime bouwplan
als basis, kon door de toepassing van de
geïntegreerde strategieën een verdergaande
reductie van ± 50% worden gerealiseerd
zodat de totale reductie in dit systeem 95%
bedroeg ten opzichte van de huidige gangbare nauwe rotatie.
Het gebruik van herbiciden kon sterk worden
teruggedrongen door ontwikkeling entoepassing van vooral mechanische technieken in
het geïntegreerd systeem. Bij een correcte
uitvoering lijkt het mogelijk om gewassen als
aardappelen, maïs, veldbonen, zomergranen, wintertarwe en graszaad zonder herbiciden te telen. Het knelpunt ligt vooral bij de

erwten en in mindere mate bij de suikerbieten, waar de grens lijkt te zijn bereikt bij het
spuiten met lage doseringen inde rijenspuit.
Door de ruime gewasrotatie, de extra aandacht voor de organische stof-voorziening
door het telen van groenbemesters en toediening van organische mest en de nietkerende grondbewerking zijn de risico's op
winderosie als gevolg van detoepassing van
mechanische technieken beperkt gebleken.
Bij de fungiciden hangt de inzet hiervan
nauw samen met de aardappelteeltfrequentie omdat voor de bestrijding van Phytophthora verreweg de grootste inzet van fungiciden nodig is. Het is nog niet mogelijk
gebleken, tot een reductie van de inzet van
fungiciden tegen Phytophthora te komen. Dit
knelpunt is inmiddels aanhangig gemaakt bij
het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
Uit tabel 26 blijkt tevens de hoge inzet van
nematiciden in de gangbare systemen ten
opzichte van de overige pesticiden. In het
geïntegreerde systeem wordt afgezien van
het gebruik van nematiciden om milieuhygiënische, bodemecologische en economische redenen. Het systeem zonder grondontsmetting is gebaseerd op een ruimere
vruchtwisseling, aangepaste rassenkeuze
en vergroting van de natuurlijke afbraak van
te sterk opgelopen aaltjespopulaties. Het
bodemleven wordt geactiveerd door veel
aandacht voor de organische stof-voorziening door middel van dierlijke mest en

Tabel 26.Gemiddelde hoeveelheid werkzame stof inkg per ha bedrijfssysteem in 1986t/m 1990.
GAT

GA2

Gl

(t.o.v. GAT)

herbiciden
fungiciden
insekticiden

2,8
6,8
0,1

2,7
3,7
0,2

1,0
3,4
0,0

(36%)
(50%)
(0%)

subtotaal

9,7

6,6

4,4

(46%)

nematiciden

69,8

36,6

0,0

(0%)

totaal

79,5

42,9

4,4

(6%)

type

reductie werkzame stof Gl t.o.v.
reductie werkzame stof Gl t.o.v.

GA!
GA2

94%
90%

groenbemesters. Een niet-kerende grondbewerking na de aardappelteelt houdt de aardappelcysteaaltjes bovenin de bouwvoor, waar
ze onderhevig zijn aan meer temperatuurschommelingen en predatie, tevens bevorderd door een hoger 02-gehaltedan onderin
de bouwvoor.
Uitfiguur 9blijkt, dat de gemiddelde besmetting met aardappelcysteaaltjes per ha bedrijfssysteem in de gangbare nauwe rotatie
vanaf het begin van het project een stijgende tendens vertoont. In de gangbare ruime
rotatie werd aanvankelijk een zelfde tendens
waargenomen, maar bleef het gemiddelde
niveau vanaf 1987 steken rond de 2000
larven per 200 cc grond. In het geïntegreerd
systeem bleek het mogelijk om in ruim vier
jaar tijd vanuit een zwaar besmette situatie
toe te groeien naar een licht besmette
situatie, zonder grondontsmetting. Of het
geïntegreerde systeem deze gunstige positie kan handhaven ten aanzien van het aardappelcysteaaltje, zal uit meerdere onderzoeksjaren moeten blijken. Het verloop van
de populaties van de overige aaltjes is uitermate grillig en wordt momenteel nog aan
een nadere studie onderworpen. Ook hier

geldt, dat meer onderzoeksjaren nodig zijn
om hieromtrent uitspraken te kunnen doen.
Voor de inzet van meststoffen geldt dat in
het geïntegreerde systeem de mineralen N
en K grotendeels en P volledig in de vorm
van dierlijke mest werden toegediend (19%).
Inde gangbare systemen gebeurde dit meer
inde vorm van kunstmest (57%). Binnen het
geïntegreerde systeem, waar aanvankelijk
werd begonnen met het toedienen van hoeveelheden organische mest binnen de wettelijk toegestane normen van 125 kg P2O5
per ha per jaar is de doelstelling aangescherpt. De huidige giften zijn gebaseerd op
de gemiddelde gewasonttrekking van ongeveer 55 kg P 2 0 5 per ha per jaar bij de geïntegreerde gewasrotatie. De ontwikkelingen
van de laatste jaren geven eveneens aan,
dat niet alleen fosfaat, maar meer en meer
ook de nitraatemissies zorgwekkend zijn
(structuurnota Landbouw, NMP). Dit betekent, dat ook indit opzicht de strategie noodgedwongen aangescherpt zalworden.
Economie
Een economische evaluatie kan pas worden
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50-

GI

= 1 : 4 aardappelen zonder grondontsmetting met louter A t/m D resistente rassen
en minimale grondbewerking.
GA1 = 1 : 2 aardappelen c.q. grondontsmetting en afwisselend A-met At/m D resistente
rassen.
GA2 = 1 : 4 aardappelenc.q. grondontsmetting enafwisselend A- met A t/mD resistente
rassen.

Figuur9. Het verloop van de besmettingsgraad per ha bedrijfssysteem op
basis van opsporingsonderzoek (BLGG,Oosterbeek).
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afgerond na een studie in samenwerking
met de afdeling Bedrijfssynthese van het
PAGVenhetLEI.
Uit voorlopige saldiberekeningen blijkt, dat
bij de hoofdgewassen aardappelen, suikerbieten en tarwe het hoogste saldo werd bereikt in het geïntegreerde systeem. Dit is
mede het gevolg van lagere kosten bij dit
systeem. Zo lagen ten opzichte van het
gangbare systeem de chemie- en bemestingskosten bij het geïntegreerde systeem
ongeveer 60% lager (dat is ƒ 745,- per ha
bedrijfssysteem). Het saldoverschil tussen
de aardappelen en bieten enerzijds en de
overige gewassen anderzijds kon echter
door deze kostenverlaging niet worden gecompenseerd. De compensatie werd nog
eens extra bemoeilijkt door het hoge opbrengstniveau van de aardappelen en suikerbieten. Ook het gedeeltelijk mislukken van
de maïs- en haverteelt telde zwaar door in
het systeemgemiddelde.
Problemen van vooral organisatorische aard
zorgden ervoor, dat het potentieel van de
geïntegreerde teelt van aardappelen nog in
geen enkel jaar kon worden bereikt. Door
een verdergaande kostenverlaging kwam
het geïntegreerde systeem hoger uit dan de
gangbare ruime rotatie, maar bleef achter bij
de gangbare nauwe rotatie.
WijzigingopzetBorgerswold
Tegen de achtergrond van de opgedane
ervaring, de toenemende problematiek op
teelttechnisch, bedrijfseconomisch en milieukundig terrein en de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst (aanscherping
wetgeving; MJP-G, NMP+, nutriëntenemis-

sies-beheersing), wordt het onderzoek in
drie richtingen aangescherpt:
1.Versnelde ontwikkeling van een concurrerend hanteerbaar en overdraagbaar geïntegreerd bedrijfssysteem: meer nadruk op
praktijkacceptatie. Grote behoefte van het
gebied.
2.Versterking van het toekomstgericht experimenteel onderzoek, in het licht van aanscherpende milieu-eisen, met name ten
aanzien van pesticiden ennutriënten.
3.Herformulering ontsmettingsbeleid van het
gangbare systeem conform nieuwere inzichten en ontwikkelingen inde praktijk.
Voortzetting met de volgende drie systemen
lijkt hierop dan ook het meest tepassen:
1.Systeem 1: 50% aardappelen, 25% bieten; representatieve bedrijfsvoering voor
de veranderende praktijk. Gewijzigd ontsmettingsbeleid (vorm te geven in samenwerking met HLB), met 50% reductie aan
nematicideninzet en 25% reductie overige
middelen.
2.Systeem 2: 25% aardappelen, 25% bieten: qua opzet aangescherpt om de economie-doelstelling te realiseren en zo
spoedig mogelijk een overdraagbaar geïntegreerd systeem te ontwikkelen. Géén
nematicideninzet en ± 50% reductie overige middelen.
3.Systeem 3: 25% aardappelen, 12,5% bieten: qua opzet aangescherpt naar milieudoelstellingen: toekomstverkennend, experimenteier van karakter. Géén nematiciden. Minimaal 50% reductie overige
middelen. Minimale nutriëntenemissies.
Intabel 27 worden de gewasrotaties van de

Tabel27.Gewasrotaties vande bedrijfssystemen.
Gl +GA2 (t/m 90)

Systeem 2

Systeem 3

Systeem1

1. aardappelen
2. maïs/haver/zomertarwe
3. erwten
4. graszaad
5. aardappelen
6. veldbonen
7. suikerbieten
8. wintertarwe

aardappelen
suikerbieten
wintertarwe
graszaad
aardappelen
veldbonen
suikerbieten
winterrogge

aardappelen
wintertarwe
koolzaad
graszaad
aardappelen
veldbonen
suikerbieten
winterrogge

aardappelen
suikerbieten
aardappelen
wintertarwe
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Tabel 28.Pesticidenreducties per bedrijfssysteem (doelstellingen).
S1 (MJPG'95)
herbiciden
fungiciden
insekticiden
nematiciden
gemiddeld exclusief
nematiciden circa

S3

MJPG 2000

30
15
15
50

50
50
50
100

80
70
80
100

45
25
25
70

20%

50%

75%

33%

diverse systemen weergegeven.
In tabel 28 wordt aangegeven welke doelstellingen worden nagestreefd met betrekkingtot de pesticidenreducties.
Met deze hernieuwde opzet wordt een belangrijke stap vooruit gezet in de verdergaande ontwikkeling van de geïntegreerde
landbouw. De aanscherping van het onderzoek in de richting van milieu en economie
geeft aan dat de zoekrichting een steeds
breder draagvlak begint te krijgen.
De overige teeltplannen worden opgesteld
door het PAGV. Het onderzoek met betrekking tot emissiebepalingen in alle systemen
zal wat betreft nutriënten plaatsvinden in
samenwerking met het Staringcentrum.
Overige aandachtspunten voor het onderzoek zijn:
- de beperking van de fungicideninzet;
- de invloed van elk systeem op onkruidassortiment en-ontwikkeling (CABO, PD,LU);
- optimalisatie mechanische onkruidbestrijding;
- invloed van elk systeem op bodemleven
(in samenwerking met IB).
Projectduur
Uit de resultaten blijkt, dat allerlei effecten in
de bodem zijn opgebouwd, zoals de systeemverschillen in populatieniveaus en -ontwikkelingen ten aanzien van het aardappelcysteaaltje. Ook door verschillen in toedie-
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S2

ning van organische stof zijn meerjarige
effecten denkbaar op het bodemleven. Naast
de projecten op hetterrein van de nematologie zijn ook projecten gestart ten aanzien
van de onkruidontwikkeling en emissies, na
veel overleg met onderzoekers van diverse
instellingen. Het bedrijfssystemenonderzoek
is een type onderzoek waarbij tal van effecten pas over een aantal jaren zichtbaar en
meetbaar worden. Het bedrijfssystemenonderzoek ten behoeve van het Veenkoloniale
gebied dient dan ook op de locatie Borgerswold te blijven. Een wijziging en aanscherping van de opzet van het project is alleen
zinvol, wanneer de duur van het project
wordt verlengd. Om de systemen goed te
kunnen beoordelen op hun teelttechnische,
milieukundige en economische waarde, is
het noodzakelijk om de gewasrotatie op z'n
minst eenmaal te laten rouleren.
Voor het project Borgerswold betekent dit
dat een verlenging wordt nagestreefd t/m
1999, waarbij 1991 als overgangsjaar geldt.
Alleen dan kan zinvolle meer betrouwbare
informatie worden verkregen over effecten
van systemen op zaken als het bodemleven,
de aaltjes, de veronkruiding, de emissies, de
bedrijfszekerheid en bovenal de duurzaamheid.
Om zo lang mogelijk van de nieuwe opzet te
kunnen profiteren, lijkt het zinvol deze te laten starten met ingang van het teeltseizoen
1991.

Detoepassingvan informatica
De mogelijkheden die de informatica biedt
voegen een geheel nieuwe dimensie toe
aan de kennisoverdracht naar de voorlichting en de ondernemers in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt. Toch komen de
ontwikkelingen van automatisering in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in
vergelijking met andere sectoren slechts
langzaam op gang. Voor een belangrijk deel
is dit toe te schrijven aan het specifieke
karakter van de bedrijven indeze "open teelten"-sectoren. Ook het aanbod van programmatuur met voldoende toegevoegde waarde
voor de praktische ondernemers is echter
nog steeds te beperkt.
Informatie zal echter voor de agrarische ondernemer inde toekomst steeds belangrijker
worden om de continuïteit van zijn bedrijf
veilig te stellen, gezien de structureel verslechterende opbrengsten-kosten verhouding
in de akkerbouw en de steeds strengere
eisen die worden gesteld aan de produkten,
maar ook aan de produktiewijze. Informatica-toepassingen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Informatiemodelalsbasis
Veel activiteiten die met name vanuit de sectie Management-Onderzoek van de afdeling
Bedrijfssynthese worden uitgevoerd, zijn
gebaseerd op het informatiemodel "Open
Teelten"-bedrijf. Het informatiemodel is een
gedetailleerde beschrijving van activiteiten
die op het landbouwbedrijf plaatsvinden en
van de gegevensstromen die daarbij van
belang zijn. Hoofddoel van dit model is de
uniformering van rekenregels, begrippen en
definities, waarmee de basis is gelegd voor
de verdere ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.
Teelt-enbedrijfsbegeleiding
Samen met onder andere de takorganisaties

voor de akkerbouw (SIVAK) en de tuinbouw
(SITU) zijn reeds meerdere projecten in uitvoering, dan wel in voorbereiding om te komen tot geautomatiseerde informatiesystemen. Deze hebben tot doel de ondernemer
te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Hierbij wordt getracht zo veel mogelijk bedrijfs- of perceelsspecifieke informatie
of advisering aan te bieden. De ontwikkeling
van teeltbegeleidingssystemen voor suikerbieten (BETA) en granen (CERA) is afgerond. Beide systemen zullen dit jaar worden
getest gedurende het teeltseizoen. Voor
BETA is bovendien een proefproject gestart
om in 1991 het systeem op grotere schaal te
testen door enkele tientallen akkerbouwers,
waarbij ook een beperkt aantal softwarebedrijven zijn betrokken. Indatzelfde jaar zal
de uiteindelijke beheers- en vermarktingsorganisatie van teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemen definitief gestalte moeten krijgen.
Alvorens te beginnen met de ontwikkeling
van een teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen, zal in 1991 eerst een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Ook zullen
de eerste praktijkresultaten van de introductie van BETA en CERA worden afgewacht.
Wel is in 1990 een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een begeleidingssysteem
voor de aardappelmoeheidsproblematiek, een
samenwerkingsproject met andere instituten
binnen het programma Bodemgezondheid.
Ook binnen de vollegrondsgroenten komen
de toepassingen van informatica op bedrijfsniveau slechts langzaam opgang. Indevollegrondsgroentesector wordt nog steeds veel
energie gestoken in bedrijfsregistratie enbedrijfsvergelijking. Teeltbegeleidingssystemen
kunnen hier goed op aansluiten. In 1990 is
begonnen metde ontwikkeling van eenteeltbegeleidingssysteem voor bloemkool en
spruitkool, waarmee wordt getracht de informaticatoepassing in de vollegrondsgroentesector testimuleren.
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Tenslotte

Gewasgroei ineeninformatiemodel

afspraken die nodig is bij de ontwikkeling
van geautomatiseerde systemen om deze
ontwikkeling te vergemakkelijken. Daarnaast
biedt het de mogelijkheid om bestaande
kennis op een gestructureerde wijze te representeren opdat deze in systemen kan
worden ondergebracht.
Aangekomen in 1990 lijkt, op grond van de
ervaringen met Beta en Cera, de conclusie
gerechtvaardigd dat een informatiemodel
een goed uitgangspunt vormt voor de bouw
van een geautomatiseerd systeem. Door de
eenduidig gedefinieerde begrippen, rekenregels, kengetallen en koppelingsmogelijkheden isvan eilandautomatisering geen sprake
meer. De integreerbaarheid van deelsystemen wordt zodanig gewaarborgd dat een
modulaire opbouw van een informatiesysteem geen onoverkomelijke problemen meer
oplevert.

In het kader van het INformatica Stimuleringsplan (INSP) is tussen 1986 en 1990
een informatiemodel opgesteld voor het
zogenaamde "Open Teelten"-bedrijf. Dit informatiemodel bevat beschrijvingen van de
activiteiten van vollegrondstelers en van de
gegevens die bij deze activiteiten van belang
zijn. Het doel van het maken van eendergelijke beschrijving was tweeledig. Ten eerste
vormt een informatiemodel een basisset van

Wat betreft het representeren van kennis
slaagt het informatiemodel minder goed in
zijn opzet. De procesbeschrijvingen beperken zich voornamelijk tot de administratieve
afwikkeling van beslissingen en activiteiten
zoals het aangeven wanneer welke beslissing moet worden genomen en hoe deze
moet worden geregistreerd. Administratieve
processen kunnen aldus uitputtend worden
beschreven maar bij minder goed structureerbare processen, het merendeel van de

De snelle ontwikkeling op het terrein van de
informatica en de vele toepassingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan, zijn duidelijk
van invloed op het werkterrein van het
proefstation. Daarbij wordt ook de nodige
aandacht besteed aan de informatiebehoefte
van agrarisch ondernemers en het opsporen
van knelpunten in het management op
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.
Hierna zal worden ingegaan op de verdere
verdieping van teeltbegelëidingssystemen
en de ontwikkeling van een begeleidingssysteem voor de bodemgezondheid.

Figuur 10. Proces-decompositie-diagram gewasgroei en ontwikkeling.
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beslissingsprocessen, schiet deze methode
tekort. Zo wordt als benodigde informatie bij
een groot aantal teeltbeslissingen het begrip
"opbrengstverwachting" beschreven, maar
hoe deze informatie tot stand komt, blijft
on(der)belicht. Het resultaat van deze werkwijze isdat voornamelijk administratieve processen zoals de registratie en het berekenen van diverse boekhoudkundige kengetallen, goed in een geautomatiseerd systeem
kunnen worden ondergebracht. Voor beslissingsondersteuning bij minder goed structureerbare processen, zoals de teelt van gewassen, is naast bovengenoemd model behoefte aan een model van het te besturen
systeem (i.e. het gewas).
Om in deze behoefte te voorzien, is in samenwerking met het CABO een informatiemodel "Gewasgroei en ontwikkeling" opgesteld waarin gewasgroei op dezelfde wijze
wordt beschreven als in het informatiemodel
"Open Teelten"-bedrijf.
ledere plant en ieder gewas groeit en ontwikkelt onder invloed van een groot aantal

externe factoren. Deze factoren zijn zowel
van biotische (parasieten, de mens) als van
abiotische aard (bodem, weersgesteldheid).
In het informatiemodel "Gewasgroei en ontwikkeling" zijn deze factoren beschreven
als functies en processen zoals weergegeven in het proces-decompositie-diagram in
figuur 10.
Functies en processen hebben toestanden
tot gevolg die op hun beurt andere functies
en processen kunnen beïnvloeden. Zo veroorzaakt functie "2 Bodemprocessen" de
voor functie "1 Gewasgroei" belangrijke toestanden betreffende de bodem. Daarnaast is
de weersgesteldheid het gevolg van functie
"3 Meteorologische processen" en gegevens
over een eventuele parasietaantasting zijn
afkomstig van "4 Parasietontwikkeling". Het
zijn deze toestanden waarop groei- en ontwikkelingsprocessen van de plant en hetgewas reageren. In het informatiemodel wordt
deze wijze van beïnvloeding weergegeven
door middel van gegevensstromen die informatie over deze toestanden bevatten.
Ook teeltmaatregelen getroffen door deagra-

Voorintegratie
Bodemgegevens
Werkbaarheidbodem
Werkbaarheidweer
Weer(historisch)
Gewastoestand(hist.)

Plannen
teeltmaatregelen.

Geplandebewerking

Naintegratie:
Bodemgegevens
Weer(historisch)
Gewastoestand(hist.)•

I

Verwachte
opbrengst

Werkbaarheidbodem <
Werkbaarheidweer

Plannen
teeltmaatregelen

Geplandebewerking

Figuur11. Gegevensstromen met betrekking tot de planning voor en nade
integratievanhet informatiemodel OpenTeeltenenhetinformatiemodelGewasgroeien Ontwikkeling.
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rische ondernemer leiden tot toestanden
waarop het gewas kan reageren. Zo veroorzaakt een bemesting een verhoogde bodemvruchtbaarheid die op haar beurt weer invloed heeft op de groei van het gewas. De
processen die deze toestanden veroorzaken, zijn reeds beschreven in het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf.
Het procesmodel van het informatiemodel
"Gewasgroei en -ontwikkeling" is vrij onafhankelijk van dat van het informatiemodel
"Open Teelten"-bedrijf opgesteld. Het "Gewasgroei"-datamodel daarentegen is tot op
zekere hoogte van het "Open Teelten"-datamodel afgeleid. Deverschillen betreffen voornamelijk een aantal uitbreidingen in de vorm
van nieuwe attributen enentiteittypen.
Integenstelling tot integratie van beide datamodellen zal integratie van de procesmodellen niet gemakkelijk verlopen. Momenteel
zijn veel planningsprocessen in het "Open
Teelten"-model nog de bestemming van een
groot aantal gegevensstromen, die gegevens bevatten die bijvoorbeeld noodzakelijk
zijn voor het schatten van eenverwachte opbrengst. Deze gegevensstromen zouden bij
integratie van beide modellen komen te vervallen. Een dergelijke verwachting wordt dan
namelijk niet meer per beslissing opgesteld
maar in het "Gewasgroei"-deel van het informatiemodel. De aldaar berekende verwachting kan dan naar de planningsprocessen in
het "Open Teelten"-model worden gestuurd
(figuur 11).
Een volledige integratie van beide informatiemodellen zal veel voeten inde aarde hebben. Op kleinere schaal echter, bijvoorbeeld
in het kader van vervolgprojecten waarin
teeltbegeleidingssystemen worden ontwikkeld, heeft integratie tijdens de informatieanalyse-fase zeker nut. Méér landbouwkundige kennis dan tot nutoe kan op deze wijze
worden geformaliseerd, zodat het onder andere mogelijk wordt gewasgroei-modellen in
deze begeleidingssystemen op te nemen.
De begeleiding van de besluitvorming van
de ondernemer kan daarmee in belangrijke
mateworden verbeterd.
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Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de beheersing van
bodempathogenen
Door de steeds maar dalende prijzen van
akkerbouwprodukten is het aandeel hoogsalderende gewassen in het bouwplan toegenomen. Hierdoor namen problemen, veroorzaakt door bodemziekten, sterk in ernst
en omvang toe. Circa 50%van het totale bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland wordt
momenteel ingezet tegen dit type pathogenen waarvan het aardappelcyste-aaltje de
meest prominente vertegenwoordiger is. De
kosten van het steeds veelvuldiger toepassen van deze middelen drukken steeds
zwaarder op de saldi en op het bedrijfsresultaat.
Een akkerbouwer zal daarom inzijn bedrijfsvoering trachten te bereiken dat niet alleen
de ziektedruk als gevolg van bodempathogenen wordt verlaagd maar ook de inputvan
bestrijdingsmiddelen bij een tenminste gelijk
blijvend bedrijfssaldo. Eendergelijke bedrijfsvoering heeft evenwel als nadeel dat deze
hierdoor steeds complexer en kennisintensiever wordt.
Om de agrariër deze complexiteit te laten
doorgronden en hem de daarvoor benodigde
kennis aan te bieden, zijn LEI, PAGV, HLB,
CABO en IPOeenonderzoekprogramma gestart naar diverse aspecten met betrekking
tot de bodemgezondheid in het algemeen en
de aardappelmoeheid inhet bijzonder.
Doel van dit onderzoekprogramma is de ontwikkeling van een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor het beheersen van bodempathogenen, rekening houdend met een
verhoogde ziektedruk en geringere bestrijdingsmogelijkheden. Hiertoe zijn binnen het
onderzoekprogramma meerdere projecten
geformuleerd. Globaal kunnen eenautomatiseringsproject en een aantal basisprojecten
worden onderscheiden. De basisprojecten,
voornamelijk van CABO, IPO en HLB, zijn
gericht op een drietal thema's:
a. bemonsterings- en analyse-methoden,
b. populatie-dynamica,

c. gewasgroei en schaderelaties.

hoe het verloop van de bodemgezondheid
zal zijn bij een uiteenlopend bodemgebruik
en uiteenlopende teeltmaatregelen. Daarvoor is uitgebreide informatie nodig over de
bedrijfsspecifieke situatie (veld- en gewastoestand) en een gedegen kennis van de
pathogenen, hun levenswijze en werkingsmechanismen. De teler moet op de hoogte
zijn van het besmettingsniveau en de soorten pathotypesamenstelling van de pathogenenpopulatie van zijn percelen, ledere groep
pathogenen vraagt namelijk om een specifieke beheersstrategie. Zo zal vruchtwisseling geen oplossing bieden bij persistente,
weinig specifieke pathogenen maar wel bij
weinig persistente, zeer specifieke pathogenen. Om dit goed te kunnen beoordelen, is
onder andere informatie nodig over de natuurlijke afsterving van de pathogeenpopulatie onder invloed van verschillende bodemomstandighedén en te telen gewassen. Bij
hettelen vanwaardplanten is het van belang
geïnformeerd te zijn over de resistentie- en
tolerantie-eigenschappen van de ter beschikking staande rassen, het effect van de aanwezige besmetting op de opbrengst van de
rassen en het effect van deze rassen op de
populatie-ontwikkeling. Daarnaast is informatie over de werkzaamheid van onder andere
chemische bestrijdingsmaatregelen in de
grond voor deteler van grootbelang.

Deze basisprojecten moeten onderzoeksresultaten opleveren ten behoeve van het te
bouwen systeem. In het automatiseringsproject van LEI, PAGV en HLB zal de daadwerkelijke systeemontwikkeling ter hand worden
genomen.
Een informatiesysteem is veelal opgebouwd
uit een aantal op elkaar aansluitende computerprogramma's en gegevensbestanden
die verschillende aspecten van het management ondersteunen. Deze ondersteuning
vindt plaats doordat het systeem de tijdens
het besluitvormingsproces gerezen vragen
kan beantwoorden. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: "Wat zijn de consequenties
van mijn huidige bouwplan voor de bodemgezondheid?" en "Welke maatregelen kunnen leiden tot gunstige gevolgen?". Deze
vragen komen voort uit hetfeit dat de ondernemer doelstellingen nastreeft zoals:
- een hoog bedrijfssaldo (korte/lange termijn);
- een lage parasietpopulatie (geen besmetverklaring);
- hoge opbrengsten op korte termijn (fysieke/bruto-geldopbrengst);
- een "veilig"-bouwplan op langetermijn;
- minimale chemische input;
- lagekosten.
ledere ondernemer heeft zo zijn eigen doelstellingen en formuleert op grond daarvan
eigen vragen. Het begeleidingssysteem zal
aan de vragen die deze doelstellingen oproepen tegemoet moeten komen. Zo zal het
beoogde begeleidingssysteem de ondernemer mogelijkheden bieden om na te gaan

Duidelijk wordt dat het ondersteunen van de
besluitvorming betreffende bodempathogenenslechts mogelijk iswanneer het systeem
beschikt over gegevens en modellen die deze informatie kunnen produceren. De reeds
genoemde basisprojecten zullen deze modellen engegevens opleveren.
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Figuur 12. Globale systeemarchitectuur
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Figuur 13. Plaats van het informatiemodel in de
systeemontwikkeling

Naast een beslissingsondersteunend systeem voor de ondernemer zal een geautomatiseerd evaluatie-systeem worden opgezet, waarbij in een centrale databank gegevens van alle bedrijven en toetsresultaten
van grondmonsters worden bewaard en
geëvalueerd. Deze evaluatie biedt het onderzoek mogelijkheden om zowel teeltadviezen
als hierbij gebruikte modellen te toetsen aan
de praktijk (figuur 12).
Het ontwikkelen van het informatiesysteem
vindt plaats in een aantal fasen (zie figuur
13).
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De gehanteerde methode is gebaseerd op
de Information Engineering Methodology
(IEM). Information Engineering wordt ondersteund door James Martin Associates en
staat voor een samenhangend geheel van
methoden, technieken en gereedschappen
om informatiesystemen voor een bedrijf af te
bakenen,te analyseren enteontwikkelen.
De eerste fase van deze methode bestaat
uit het ontwikkelen van een informatiemodel.
Een informatiemodel is een beschrijving van
de activiteiten van een bedrijf envande voor
deze activiteiten benodigde informatie. Een
dergelijke beschrijving kan als basis fungeren voor de ontwikkeling van informatiesystemen. Door informatiesystemen op deze informatiemodellen te baseren, wordt een
afstemming tussen deze systemen bewerkstelligd, die het mogelijk maakt gegevens
over en weer uit te wisselen. Dit informatiemodel zalvoorjaar 1991gereedkomen.
Het informatiemodel wordt vervolgens gebruikt
bij het maken van het systeemontwerp. Het
systeemontwerp bestaat uit een functioneel
ontwerp en een technisch ontwerp. In het
functioneel ontwerp worden de schermlayout, de structuur voor de database en de
programma's ontworpen enworden de eisen
waaraan het computersysteem (de hardware) moet voldoen vastgesteld. In het technisch ontwerp wordt een keuze gemaakt betreffende de te gebruiken hard- en software
envindt een verder detaillering van het functioneel ontwerp plaats. Wanneer eind 1991
het systeemontwerp van de eerste programmamodule klaar is, kan begonnen worden
met de bouw van dit systeemdeel (het programmeren, plaatsen en aansluiten van de
hardware). In de laatste fase (eind 1993 begin 1994) wordt het systeem naar verwachting ingebruik genomen.

Beperkingvanemissieennutriënten
In de afgelopen periode is meer en meer
duidelijk geworden, dat de hoeveelheid en
toedieningswijze van meststoffen inde praktijk kunnen leiden tot ongewenste emissies
naar het milieu (grond, water, lucht). Dit
geldt vooralsnog in duidelijke mate voor de
elementen stikstof en fosfaat. Voor andere
plantennutriënten, zoals kalium, zijn vooreerst geen grote knelpunten vastgesteld, afgezien van de verontreinigingen die met de
verschillende meststoffen in bepaalde gevallen meekomen (met name zware metalen).
De grootste problemen met nutriëntenemissies treden onmiskenbaar op bij de ruwvoederproduktie (weiland en maïsland). Daarnaast kennen we ook binnen de overige
akkerbouwgewassen en de vollegrondsgroentegewassen ineen aantal gevallen problemen met de optimale benutting van meststoffen en de emissies van de nutriënten
naar het milieu. De gewenste grotere aandacht voor deze problematiek binnen het
onderzoekprogramma van het PAGV en de
ROC's heeft ertoe geleid, dit tot een apart
speerpunt te maken. Voorheen vond dit onderzoek vooral plaats binnen het speerpunt
'produktie en milieu'. Het gewasbeschermingsdeel van het voormalige speerpunt 'de
invloed van produktie op het milieu' is
daarmee eveneens als apart speerpunt naar
voren gekomen ('beperking van gebruik en
emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen'). Inhetkomendejaar zal hetspeerpunt 'beperking van emissie van nutriënten'
voor een aantal elementen nog nader uitgewerkt worden, maar een belangrijk deel van
dit onderzoek loopt momenteel al. In dit
hoofdstuk zal ingegaan worden op een viertalvan deze projecten, namelijk:
a.toepassing van Rhizobium-enting bij
stamslabonen,
b.bemestingssystemen bij koolgewassen,
c. bladsteeltjesonderzoek bijaardappelen,
d. nutriëntenstromen.

Besparing op de stikstofbijbemesting
bijslabonen
Bij vlinderbloemigen komen vrij algemeen
knolletjes voor op het wortelstelsel. In deze
knolletjes bevinden zich bacteriekolonies
van het geslacht Rhizobium. Deze zijn in
staat om stikstof uit de bodemlucht te binden
tot nitraat en leveren dat aan de plant. Voor
hun bestaan gebruiken ze assimilaten van
hun gastheer. Dit proces wordt symbiose genoemd.
De symbiose tussen bacteriesoort en gastheer is tamelijk specifiek. Zo speelt bij erwten en tuinbonen R. leguminosarum een rol,
bij slabonen R. phaseoli, bij lucerne R. melilotien bij klaver R.trifolii. Degenoemde bacteriesoorten, die ook wel Bradyrhizobium
worden genoemd,zijn snelle groeiers. In het
laboratorium hebben ze een gemiddelde
generatieduur van 2 à 4 uur; in 3 à 5 dagen
worden grote kolonies gevormd. Er zijn ook
langzame groeiers met een gemiddelde generatieduur in het laboratorium van 6à8 uur
die in 7 à 10 dagen slechts kleine kolonies
vormen. Voorbeelden hiervan zijn bij soja R.
japonicumen bij lupine R.lupini.
Biologische stikstofbinding vindt niet alleen
plaats bij de symbiose tussen vlinderbloemigen en Rhizobium. Bij een aantal houtige
gewassen (bijvoorbeeld els) komen knolletjes voor die ook stikstof binden. Deze zijn
van de geslachten Frankia of Klebsiella.
Verder zijn er ook vrij levende stikstofbindende bacteriën. Deze hebben dus geen
gastheer nodig. Voorbeelden hiervan zijn de
geslachten Azotobacter, Clostridia,Azospirillum en Rhodopseudomonas. Entstof van
Azospirillum als granulaat is in de handel
verkrijgbaar.
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Naast de symbiose tussen vlinderbloemigen en Rhizobiumbacterien zijn vlinderbloemigen ook in staat om met bepaalde schimmels in wortelsymbiose te leven. Deze
schimmels worden mycorhiza genoemd. Vijf
typen mycorhiza kunnen worden onderscheiden, maar het zogenaamde VAM-type komt
het meeste voor. Veel vlinderbloemigen zijn
afhankelijk van mycorhiza voor de opname
vanfosfaat. VAM-typen spelen een rol bij het
verminderen van droogtestress en zelfs bij
stikstoftransport tussen planten. Een voorbeeld hiervan isdeschimmel Glomusmossae
bij lucerne.
Erwten en tuinbonen behoeven in Nederland
nauwelijks een stikstofbemesting omdat de
wortelknolletjes van de bacterie Rhizobium
leguminosarum vrij snel en in grote mate
aan de wortels verschijnen en stikstof leveren aan de plant. De larve van de bladrandkever is er overigens gek op, zodat er bij
een grote aantasting niets terecht komt van
de stikstoflevering. Bij slabonen daarentegen is de stikstofbinding van de Rhizobium
phaseoli minder goed. Ze zijn daarom dankbaar voor een stikstofbemesting. Het advies
van het voormalige CAD voor Bodem, Water
en Bemestingszaken is om 150 kg N per ha
te geven minus de hoeveelheid N mineraal
inde laag 0-60 cm bij het zaaien. Inde praktijk wordt vaak 100 kg N per ha of meer gegeven zonder dat een N mineraal-bepaling
wordt uitgevoerd. Bij een ruim aanbod van
stikstof in de grond hebben de planten een
voorkeur voor deze minerale stikstof boven
de te binden stikstof; er komen dan ook weinig knolletjes voor.
Inhet kader van verminderde aantasting van
het milieu is het wenselijk om op de stikstofbemesting bij slabonen te besparen. Dit zou
mogelijk zijn door bemesting aan de hand
van de hoeveelheid N mineraal die in de
grond zit, door rijenbemesting en door toepassing van Rhizobium-entstof bij het zaaien. Dit vergt nader onderzoek. Een voordeel
zou zijn dat de bespaarde hoeveelheid stikstofmeststof niet hoeft te worden geproduceerd en dat het onkruid op het perceel min-
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der welig tiert.
Het meegeven van een grote hoeveelheid
van Rhizobium phaseoli bij het zaaien van
slabonen is mogelijk geworden door de recente ontwikkeling van entstof op basis van
granulaat. Dit maakt het mogelijk dat Rhizobium-bacteriën niet of nauwelijks met zaaizaad in aanraking komen dat met een insecticide tegen de bonevlieg is behandeld. De
bacteriën hebben daardoor meer kans omte
overleven.
Het plakken van de entstof op basis van
veen aan het zaad door middel van behangstijfsel is een veel gebruikte methode bij lucerne en soja. Het is alleen gebruikelijk bij
zaad dat niet met een insecticide is behandeld.
Het is niet uitgesloten dat zaaizaad van slabonen in de toekomst kan worden voorzien
van een filmcoating met een insecticide en
Rhizobium-bacterien in aparte lagen. Dit
vergt echter nader onderzoek.
In 1990 is op het PAGV onder zoek gestart
met het toepassen van enkele Rhizobiumentstoffen als granulaat bij het zaaien van
slabonen. De voorlopige indruk is dat hiermee ongeveer 50 kg N per ha kan worden
bespaard. Ook inde praktijk isal enige ervaring opgedaan. Het onderzoek wordt in 1991
voortgezet.

Stikstofbemesting bijkoolgewassen
Bij de teelt van bloemkool en broccoli wordt
in het algemeen de stikstof-kunstmest enige
weken voor het planten breedwerpig over
het land gestrooid. Daarnaast wordt (nog
niet algemeen) voor het planten een zogenaamd N-mineraal monster genomen. Met
de uitslag van een N-mineraal bemonstering
van de bodem kan de hoogte van de stikstofgift worden aangepast aan de te verwachten levering van stikstof door de bodem
zelf.
Bij breedwerpig strooien kunnen de kort na

Tabel 29.Het effect van breedwerpig of als rijenbemesting toedienen van stikstof in een zomerteelt op
het percentage 'zessen' (kwaliteit I)bij bloemkool ende marktbare opbrengst (kwaliteit l+ll) in
ton per ha bijbroccoli.
Zwaagdijk

PAGV

bloemkool

broccoli

breedwerpig
rijenbemesting

breedwerpig
rijenbemesting

83a
88a

93a
84a

95a
93a

91 a
93a

93a
90a

94a2>
90a

0

56

112

168

2243)

112+561»

5,5 f
5,5 f

7,2 g
7,9 h

9,5 c
9,7 ac

10,1 ab 11,0de
10,7bd 11,7e

10,1abc
10,3ab

1

) bijbemesting circa vier weken na planten
) variabelen gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillen (p<0,05)
3
) de laagste hoeveelheid N-mineraal per herhaling + de hoogste kunstmestgift = 250 kg N
2

het planten nog kleine en beperkt bewortelde planten, slechts een geringe hoeveelheid
stikstof opnemen. Ook is een deel van de
stikstof door bijvoorbeeld uitspoeling, niet
meer voor de planten beschikbaar op het
moment dat de wortels zover zijn uitgegroeid
dat ze de stikstof zouden hebben kunnen
opnemen. Dit leidt tot een niet optimale benutting van degegeven stikstof.
Het nog niet algemeen aanpassen van de
hoogte van de stikstofgift aan het stikstofleverend vermogen van de bodem en de niet
maximale benutting van de gegeven stikstof,
kunnen ertoe leiden dat voor een optimale
opbrengst en kwaliteit teveel stikstof wordt
gegeven en dat teveel van de gegeven stikstof niet wordt opgenomen en in het milieu
terecht komt. Voor een optimale opbrengst
en kwaliteit is een juiste bemesting van
groot belang, terwijl een zo gering mogelijke
be-lasting van het milieu in de toekomst bij
de teelt een belangrijke rol zal gaan spelen.
Daarom is onderzoek gestart naar het effect
van de hoogte van de stikstofgift en de wijze
van toediening op opbrengst en kwaliteit van
bloemkool enbroccoli.
De hoogte van de stikstofgift werd aangepast aan het N-mineraal gehalte van de bodem kort voor planten. Verder werd gekeken
naar het effect van toedienen van de stikstofgift (breedwerpig of naast de rij geplaatst). Bij plaatsing van de stikstof enige
centimeters diep, enige centimeters naast
de rij,wordt de beschikbaarheid van de stikstof voor de planten verhoogd. Hierdoor zou

wellicht met een lagere stikstofgift kunnen
worden volstaan.
Ineen zomerteelt van bloemkool op de ROC
Zwaagdijk bleek dat noch de hoogte van de
stikstofgift, noch de wijze van toediening effect had op het aantal geoogste 'zessen'
kwaliteit 1(tabel 29). Het N-mineraal-gehalte
van de bodem bij planten bedroeg gemiddeld 140 kg stikstof per hectare (bodemlaag
0 - 60 cm). De resultaten geven aan dat op
de humeuze gronden,zoals die in Zwaagdijk
en omgeving voorkomen, inde huidige situatie bemesting met stikstof soms geheel achterwege zou kunnenblijven.
Ineen zomerteelt van broccoli opjonge zeeklei (PAGV) bleek dat voor eenzelfde opbrengst als de hoogste opbrengst bij breedwerpig bemesten, bij plaatsing naast de rij
met een lagere hoeveelheid stikstof kon worden volstaan. De resultaten lijken er verder
op te wijzen dat hogere stikstofgiften tot hogere opbrengsten hadden kunnen leiden. In
een herfstteelt op het PAGVwerd het gewas
zodanig door schermrot aangetast dat het
bemestingseffect door de schermrotaantasting overschaduwd werd.
Naast het effect op opbrengst en kwaliteit
wordt bij de oogst de bovengrondse opname
van stikstof door het gewas vastgelegd en
wordt insamenwerking met het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Haren de hoeveelheid ende verdeling van de stikstof indebodem bij de oogst nagegaan. Het onderzoek
wordt de komende jaren voortgezet.
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Optimalisering van de stikstofbemestingvanaardappelen door middelvan
analyse van bladstelen opnitraatgehalte
Eenbetere afstemming van destikstofbemesting van consumptie-aardappelen op de behoefte van het gewas is om twee redenen
gewenst. In de eerste plaats met het oog op
de knolkwaliteit. Een overmaat aan stikstof
beïnvloedt de kwaliteit van de knol doorgaans negatief:
- het optreden van doorwas (glazigheid) en
knolmisvorming wordt bevorderd,
- de bakkwaliteit van frites en chips verslechtert,
- het onderwatergewicht neemt af,
- de grauwverkleuring na koken of bakken

neemt toe,
- de textuur van frites wordt minder goed,
- het nitraatgehalte van de knol neemt toe.
Een te zware stikstofbemesting is voorts
slecht voor het milieu. Als over enkele jaren
zal moeten worden voldaan aan de EEGdrinkwaternormwat betreft het nitraatgehalte
van het oppervlaktewater, dan zal dit zeker
ook gevolgen hebben voor de stikstofbemesting van aardappelen. Niet alleen zal
dan in het voorjaar een lagere gift geboden
zijn dan het huidige landelijke advies,bovendien zal ook meer rekening moeten worden
gehouden met de mineralisatie van stikstof
gedurende het groeiseizoen. Hoeveel stikstof op een bepaald perceel aan een gewas
aardappelen moet worden gegeven, is vóór
het poten slechts bij benadering vast te
stellen. Men kan daarbij uitsluitend rekening
houden met de hoeveelheid stikstof die in
januari/februari in de grond aanwezig is (zo-
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Figuur14. Voorgesteld normtraject voor het nitraatgehalte in het sap van bladsteeltjes gedurende het groeiseizoen.
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als bij het landelijk stikstofadvies gebeurt) en
met de hoeveelheid organische mest die in
het najaar isgegeven.
Onzekere factoren zijn echter, de zware mate van mineralisatie en denitrificatie van stikstof gedurende het groeiseizoen. De mineralisatie, hetvrijkomen van minerale stikstof uit
organische stof in de bodem, hangt niet alleen af van het organische stofgehalte van
de grond, maar ook van temperatuur en
neerslag. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de stikstofmineralistie variëren
van 50-150 kg per ha per groeiseizoen. Ook
het meer of minder vrijkomen van stikstof uit
organische mest kan aan deze variatie bijdragen. Daarnaast kan er tijdens het groeiseizoen stikstof verdwijnen door denitrificatie. Door het optreden van verslemping na
zware regenval kan een zuurstoftekort in de
bodem ontstaan, als gevolg waarvan nitraat
wordt afgebroken tot ondermeer stikstof en
zuurstof. Kortom, de hoeveelheid voor de
plant beschikbare stik-stof kan gedurende
het groeiseizoen sterk wisselen. Dit geldt in
het bijzonder voor percelen met een hoog
organische stofgehalte of voor percelen
waaraan reeds jaren achtereen organische
mest is gegeven. Dit alles betekent, dat een
goede afstemming van de stikstofbemesting
op de behoefte van het gewas alleen mogelijk is, als voor het poten slechts een beperkte hoeveelheid stikstof wordt gegeven en tijdens het groeiseizoen wordt nagegaan hoe
het er met de stikstofvoorziening van hetgewas bijstaat.
Dankzij onderzoek van het PAGV in het
begin van dejaren tachtig is er een methode
beschikbaar om tijdens het groeiseizoen de
N-status van het gewas aardappelen te bepalen. Dit is mogelijk door middel van analyse van de bladstelen op nitraat. Door in de
periode van 25-55 dagen na opkomst het
nitraatgehalte van de bladstelen 4 à 5 keer
te bepalen en de gehaltes te vergelijken met
een normlijn (figuur 14), kan worden vastgesteld of een additionele stikstofbemesting
nodigis.
Inmiddels is er met deze methode al enige
praktijkervaring opgedaan, waarbij in het algemeen goede resultaten zijn bereikt. In

veel gevallen bleek het mogelijk om met
minder stikstof eenzelfde opbrengstniveau te
halen. Alleen na een langdurige droogteperiode blijkt toepassing lastiger. Men vindt
dan soms lage nitraatgehalten in de bladstelen, terwijl er toch voldoende stikstof in de
grond aanwezig is. Dit komt omdat de plant
niet in staat is om de stikstof uit droge grond
op te nemen. In geval van twijfel is het in
een dergelijk geval zinvol om een grondmonster op minerale stikstof te analyseren.
Verder blijkt het injaren met een drooggroeiseizoen nodig om de normlijn aantepassen.
Een verschuiving van 1000 ppm naar boven
bleek echter in het droge jaar 1990 in Zuidwest-Nederland onvoldoende. Dit leidde tot
een enkele procenten lagere opbrengst dan
die bijdegebruikelijke praktijkgift.
Dethans beschikbare gegevens berusten op
proeven met het ras Bintje. Thans wordt onderzocht in hoeverre de normlijn ook voor
andere rassen dan Bintje bruikbaar is.Voorts
zal in 1991 een begin worden gemaakt met
onderzoek gericht op de vaststelling van een
normlijnvoor fabrieksaardappelen.

Nutriëntenstromen
Nutriëntenstromen is een begrip dat sinds
enkele jaren in zwang is. De invoering van
het begrip nutriëntenstromen was nodig omdat de natuurlijke nutriëntenkringloop in de
meeste gevallen verstoord is. Nutriëntenstromen kunnen zich op macro-, meso- en
microniveau manifesteren en komen voor in
natuurgebieden de land- en tuinbouw, bosbouw maar ook in het aquatisch milieu.
Natuurlijkenutriëntenkringloop
Inabsolute zin komen natuurlijke nutriëntenkringlopen op deze aarde niet meer voor.
Een benadering van een natuurlijke nutriëntenkringloop is het oerbos. Door aanvoer
van nutriënten zoals stikstof, zwavel en dergelijke viade lucht kan hier echter geensprake meer zijn van een natuurlijke kringloop.
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De verstoring van de nutriëntenkringloop
van oerbossen door aanvoer van nutriënten
via de lucht zal groter zijn op het noordelijk
halfrond dan in de rest van de wereld. De
oorzaak hiervan is de sterke industriële activiteit indit deel van de wereld met een navenante uitstoot van nutriënten.
Een landbouwsysteem dat tot op heden een
natuurlijke nutriëntenkringloop benadert,
wordt gevonden in een land als China. Inde
in dit land toegepaste landbouwsystemen
worden vrijwel alle aan het land onttrokken
nutriënten via oogstresten, groente-afval en
fecaliën (night soils) weer teruggevoerd. Van
oudsher zijn hier echter reeds nutriëntenstromen aanwezig die gebruikt werden voor
de aanvulling van verliezen of voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid. Het gebruik van asresten van hout dat van elders
werd aangevoerd, kan daarbij beschouwd
worden als verplaatsing van bodemvruchtbaarheid c.q. nutriënten. Het bevloeien van
de akkers met slibhoudend water uit de grote
rivieren en het gebruik van baggerslib passenook indit kader.
Een sterkere behoefte voor aanvullende
nutriëntenstromen isontstaan door de sterke
groei van de steden. Daardoor treden grotere verliezen aan nutriënten op doordat de
Produkten een langere weg naar de consument moeten afleggen en deze minder zorgvuldig omspringt met dit afval zodat er minder terugkomt.
In onze maatschappij werden tot nu toe
slechts nutriënten vanaf de consumentteruggevoerd via compost of zuiveringsslib. Door
de hoge gehalten aan ongewenste zware
metalen zijn deze nutriënten-toevoeren nu
teruggedrongen. Nieuwe ontwikkelingen in
de vorm van het apart inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval en het daarna composteren, kunnen leiden tot een hernieuwd gebruik van deze nutriëntenstromen. Onder de
huidige praktijkomstandigheden worden de
benodigde nutriënten meestal aangevoerd in
de vorm van dierlijke mest of kunstmest. Op
de bedrijven worden de nutriënten verdeeld
over de percelen, afhankelijk van de behoefte van de gewassen die erop geteeld worden. De behoefte kan in de meeste gevallen
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vastgesteld worden doordat er voor vrijwel
alle gewassen en grondsoorten een op een
grondanalyse gebaseerd bemestingsadvies
bestaat. Het bemestingsadvies is gebaseerd
op de economisch optimale gift. Dit betekent
dat de mestgift meestal vrijwel gelijk is aan
de maximale gift. De economisch optimale
gift wordt vastgesteld door te kijken naar de
relatie tussen de opbrengst en het nutriëntenaanbod vanuit de grond (toestand) en de
mestgift. Een nadere bestudering van de bemestingsadviezen gebaseerd op het nutriëntenaanbod uit de grond laat zien, dat er
grote verschillen aanwezig zijn die bepaald
worden door de gewassen die geteeld wordenendegrondsoortenwaaropgeteeldwordt.
Gewassen
In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
wordt een groot scala aan gewassen verbouwd. In het bemestingsadvies worden die
met betrekking tot de nutriëntenbehoefte
grofweg onderscheiden in zeer behoeftig,
normaal en weinig behoeftig. Recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de
verschillen in behoefte nauw samenhangen
met de ontwikkeling van het wortelstelsel,de
teeltduur en de totale drogestofproduktie. Zo
blijkt dat gewassen met een geringe wortelontwikkeling volgens het bemestingsadvies
een hoge behoefte hebben. Dit betekent niet
dat er een grotere hoeveelheid nutriënten in
directe zin nodig is voor de gewasgroei,
maar dat door de beperktheid van het bewortelde bodemvolume meer meststof nodig is
om het gewas aan zijn trekken te laten
komen. Dit betekent ook dat er na de oogst
meer nutriënten in de grond achterblijven en
er ten opzichte van detoegediende hoeveelheid relatief weinig nutriënten door het
gewas zijn opgenomen. Voorbeelden van dit
soort gewassen zijn aardappelen en bladgewassen zoals spinazie ensla.
Omgekeerd zijn er gewassen die een hoge
behoefte hebben maar efficiënter met de
aangeboden nutriënten omspringen. Voorbeelden hiervan zijn granen, suikerbieten en
koolgewassen; hiervan gebruiken de granen
de nutriënten het meest efficiënt. Na de

oogst is de bodem zeker ten aanzien van de
stikstof vrijwel leeg en blijven er na afvoer
van het graan slechts weinig nutriënten inde
vorm van oogstresten op het veld achter. Bij
suikerbieten en koolgewassen wordt het bodemprofiel ook vrijwel geheel leeggezogen
maar na afvoer van het hoofdprodukt (bieten, kool) blijven er aanmerkelijke hoeveelheden nutriënten inde vorm van oogstresten
op hetveld achter.
Grondsoorten
Grondsoorten of beter nog bodemtypen
komen in grote verscheidenheid voor. Naar
hun ontstaanswijze worden ze onderscheiden in diluviale, alluviale en verweringsgronden, waarbij ze respectievelijk afgezet zijn
via de lucht, hetwater of een combinatie van
beide; ze kunnen ook ter plekke gevormd
zijn door verwering van gesteenten. Het worden ook wel minerale gronden genoemd ter
onderscheiding van organische gronden
zoals bijvoorbeeld veengronden die ontstaan
zijn uit plantaardig materiaal.
Afhankelijk van de mineralenrijkdom van het
materiaal waaruit de bodems zijnopgebouwd,
spreekt men van arme en rijke gronden.
Zandgronden zijn van nature arme gronden,
terwijl kleigronden van nature rijk zijn. Deze
classificering houdt nauw verband met de
mate waarin de in het uitgangsmateriaal
aanwezige mineralen door verwering vrijkomen en als nutriënten aan de plantenvoeding kunnen bijdragen. Daarnaast spelen de
fysische eigenschappen van de bodem een
belangrijke rol ten aanzien van de vochtvoorziening en de geschiktheid als standplaats
voor de plant.
De mens heeft sinds mensenheugenis de
bodem als produktiemedium voor de plant
proberen te optimaliseren door het verbeteren van de chemische en fysische bodemeigenschappen. Beide eigenschappen zijn
belangrijk voor een goede plantengroei. De
chemische bodemeigenschappen kunnen
verbeterd worden door het toedienen van
nutriënten in de vorm van kunstmeststoffen.
De fysische bodemeigenschappen door het
bewerken van de grond,en het goed verzor-

genvan dewaterhuishouding. Een en andere
mogelijkheid om de bodemeigenschappen
zowel inchemische als infysische zinte verbeteren, is de voorziening van de bodem
met organische stof. Daardoor wordt de activiteit van het bodemleven sterk gestimuleerd
hetgeen onder andere belangrijk is voor de
structuur en de waterhuishouding van de
grond.
Organische stof speelt ook een belangrijke
rol inde cyclus van de nutriënten. Nutriënten
aanwezig in organisch, materiaal, kunnen
vrijkomen en door de planten worden opgenomen. Anderzijds kunnen nutriënten die in
minerale vorm (kunstmest) worden toegediend door het bodemleven tijdelijk worden
vastgelegd en zo tegen uitspoeling worden
beschermd. Zoals veel biologische processen zijn ook deze processen afhankelijk van
de temperatuur; ook moet er voldoende
zuurstof en vocht aanwezig zijn om ze optimaal te laten verlopen. Het bovenstaande
moge duidelijk maken dat de nutriëntenstromen in de relatie plant-bodem een complex
geheelvormen.
Het element dat in de relatie bodem-plant
het sterkst op allerlei invloeden reageert, is
stikstof. Een tekort of teveel van dit element
uit zich direct in een opbrengstderving respectievelijk een kwaliteitsachteruitgang. Een
nieuw aspect is het verlies van stikstof aan
het milieu met name aan het oppervlaktewater en het grondwater. Ruwweg kan gesteld worden dat bij een juiste wijze van
stikstofinput in de relatie bodem-plant het
theoretisch mogelijk moet zijn om de belasting van het milieu, behoudens calamiteit, te
voorkomen. Sinds 1979 is het PAGV in samenwerking met de Vakgroep Bodemkunde
en Plantenvoeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen bezig om deze wijze van
input bij enkele vollegrondsgroenten te onderzoeken. Begonnen werd met de input te
variëren via stikstoftrappen ente meten hoeveel stikstof door het gewas werd opgenomen in afhankelijkheid van de gestrooide
hoeveelheid. Uit de berekende efficiency
bleek al gauw dat deze bijtweede envolgende teelten zeer laag was. Nader onderzoek
leverde dat stikstofnalevering uit de grond,
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of beter vanuit gemineraliseerde organische
stof, de oorzaak was. Het was daarom belangrijk te weten hoe, wanneer en hoeveel
stikstof een gewas in een bepaalde groeiperiode of ontwikkelingsstadium opnam enhoeveel stikstof er onder bepaalde omstandigheden door de grondwerd nageleverd.
Om de stikstofopname door het gewas te
kunnen meten, zijn van een aantal gewassen periodiek gewasmonsters bepaald en
naast andere elementen geanalyseerd op
hun stikstofgehalte. Hieruit bleek dat gewassentijdens de eerste weken na het zaaien of
planten slechts weinig stikstof opnemen.
Gemiddeld ongeveer 20 à 30 kg N per ha.
Daarna is de gewasontwikkeling vrij constant gedurende een langere periode en is
ook de stikstofopname per tijdseenheid vrij
constant. Met dit gegeven is het mogelijk om
op elk moment van de ontwikkelingsfase van
het gewas te bepalen hoe groot het stikstofaanbod vanuit de grond moet zijn om het
gewas optimaal van stikstof te voorzien. In
samenwerking met het IKC-agv is aan de
hand van deze kennis voor enkele gewassen een Stikstof (N) Bijmestsysteem (NBS)
ontwikkeld. Bij dit systeem wordt door het
nemen van een grondmonster vóór de teelt
de aanwezige minerale stikstof wordt bepaald die in de grond aanwezig is. Als de
stikstofbehoefte hoger is dan de aanwezige
hoeveelheid, kan aangevuld worden met
kunstmest tot de behoefte gedekt is voor

106

een bepaalde ontwikkelingsperiode. Deze
monstername wordt tijdens de groeiperiode
één of meerdere keren herhaald op een voor
de gewasontwikkeling en de daarbij behorende stikstofopname belangrijk tijdstip.
Het NBS wordt nu in de praktijk getest op
zijn praktische waarde. Aangezien er nog
verscheidene vragen onbeantwoord zijn en
het aantal gewassen waarvoor het NBS
geldt nogvrij gering is,zal de komende jaren
nog meer onderzoek worden opgezet.
Met ingang van 1991 wordt er in een nauw
samenwerkingsverband tussen CABO, IB,
LUW Vakgroep Landbouwplantenteelt en
Grasland en het PAGV een project gestart
waarin nutriëntenstromen bij vollegrondsgroentegewassen nader zullen worden onderzocht. Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de relaties tussen stikstofopname en wortelontwikkeling alsmede op
de kringloop van de stikstof in de grond met
name in relatie met organische stof. Bij dit
laatste zullen vooral denitrificatie- en nitrificatieprocessen worden onderzocht zowel in de
tijd als naar hoeveelheid. De opname van
diverse nutriënten door het gewas in de tijd
zal nader worden gedefinieerd wat betreft
verschillen in grondsoorten, gewassen, rassen en dergelijke. In het vierde jaar (1994)
zullen de resultaten onder andere moeten
leiden tot een vervolmaking in uitbreiding
van het NBS.

Beperking van gebruik enemissie van chemischegewasbeschermingsmiddelen
De akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
hebben zich (wellicht) onnodig sterk afhankelijk gemaakt van en ingesteld op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Hierdoor zijn andere methoden, technieken
en afwegingen te sterk op de achtergrond
geraakt. Het is om meerdere redenen noodzakelijk dat de neveneffecten van dit gebruik
substantieel worden teruggedrongen. Voor
de akkerbouw speelt met name het grote
areaal een belangrijke rol,waardoor de totaleomvang van hetgebruik zeer hoog is.Extra
aandacht voor de aardappelteelt is hierbij op
zijn plaats. Voor de groenteteelt zal met
name de consument een grote rol spelen. In
het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de oplossingsrichtingen voor
het behalen van de doelstellingen min of
meer uitgewerkt in de nog te verschijnen
sectorplannen. Deze plannen bezitten een
relatief groot draagvlak binnen het landbouwkundig bedrijfsleven, alsmede binnen
voorlichting en onderzoek. Deze sectorplannen dienen derhalve als richtsnoer gezien te
worden voor het realiseren van de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming. De mate van slagen van het plan is
sterk afhankelijk van de vorderingen, die
onderzoek en voorlichting daarvoor moeten
maken. Naast de additionele middelen, die
hiervoor beschikbaar zijn gesteld, zal ook
structureel meer moeten gebeuren. Het
financiële draagvlak is vooral binnen de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt nihil.
Dit zal in een aantal gevallen zeker een rem
betekenen op de weg naar de doelstellingen
van het Meerjarenplan. Het later in het Meerjarenplan Gewasbescherming ingebrachte
saneringsbeleid is echter nog nauwelijks in
de sectorplannen meegenomen.
Binnen het voormalige onderzoeksspeerpunt
'de invloed van produktie op het milieu' is
reeds enige jaren nadrukkelijk gewerkt aan

methoden om het gebruik en de emissie van
chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. De noodzaak voor dit onderzoek werd in 1990 nog eens onderstreept
door het uitkomen van het 'Meerjarenplan
voor de Gewasbescherming'. Mede door de
toegenomen aandacht, ook voor de emissie
van nutriënten, is het speerpunt 'produktie
en milieu' opgesplitst en is mede het onderzoeksspeerpunt gewasbeschermingsmiddelen' ontstaan. Niet al het onderzoek ten behoeve van een reductie van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen vindt plaats
onder dit speerpunt, want ook binnen 'vruchtwisseling en bodempathogenen' en 'bedrijfssystemen' is veel van het onderzoek gericht
opdeze problematiek. Indit hoofdstuk zalingegaan worden op een drietal onderzoeksprojecten, namelijk:
a. Phytophthorabestrijding inaardappelen,
b. mechanische onkruidbestriijding,
c. koolvliegbestrijding door middel van zaadcoating bijbloemkool.

Onderzoek beperking gebruik Phytophthorabestrijdingsmiddelen
Voorkomen van aantasting door Phytophthorakostjaarlijks veel geld. Desalniettemin veroorzaakt de ziekte jaarlijks nog veel schade
inde aardappelteelt. Deschade kan bestaan
uit het vroegtijdig afsterven van het loof,
waardoor de groei van aardappelen vroegtijdig wordt afgebroken. Verder kunnen bij een
aantasting dejonge knollen inde aardappelrugdoor de sporen van de schimmel worden
aangetast, waardoor de aardappelen in de
grond en tijdens de bewaring kunnen wegrotten. Dit wegrotten van de knollen kan nog
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wordenversnelddoor minder gunstigebodemen bewaaromstandigheden. Hierbij valt te
denken aan veel regen met als gevolg een
natte grond en een minder goede structuur.
Als er veel grond in de partij zit, kan ook
tijdens de bewaring als gevolg van een langzamere droging het rottingsproces worden
versneld.
De bestrijding van Phytophthora is preventief. Tijdens de groei wordt op het gewas
regelmatig een beschermingslaag met een
schimmeldodingsmiddel aangebracht om infectie met sporen tevoorkomen.
Het optreden van de schimmel is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De
snelheid van het ziekteproces (sporulatie,infectie, openbaring van de ziekte en opnieuw
sporulatie) wordt bespoedigd door een hogere temperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het is dus op grond van de
weersverwachting te voorspellen hoe groot
de kans op uitbreiding van Phytophthora is.
De vatbaarheid van rassen loopt nogal uiteen. Het ras Bintje bijvoorbeeld is erg vatbaar voor Phytophthora, zowel in het loof als
opde knol.
De vraag is nu in hoeverre een aantal van
deze factoren omgezet kunnen worden in
een model, waarbij duidelijker adviezen gegeven kunnen worden om deze aardappelziekte in de hand te houden. In het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt een
vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nagestreefd. Vooral bij
de bestrijding van Phytophthora worden jaarlijks grote hoeveelheden aan middel gebruikt.
Tegen de achtergrond van de noodzaak tot
beperking van het gebruik van middelen zijn
er de volgende vragen gerezen over de
bestrijding van genoemde aardappelziekte:
- Kan bijtoepassing van een optimaal spuitschema de dosering van de middelen worden verlaagd?
- In welke mate wordt de knol tegen aantasting beschermd bij toepassing van middelen zonder fentin-component?
- Kan het aantal bespuitingen bij minder
vatbare rassen dan Bintje worden verminderd?
Van minder vatbare rassen dan Bintje is be-
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kend dat hiervoor met een minder intensief
spuitschema een gelijke bescherming van
het gewas kan worden verkregen. Hiervoor
is echter een goede begeleiding van terzake
kundige adviseurs bij de gewasbescherming
vereist en een goede kennis bij de teler gewenst om calamiteiten te voorkomen. Aan
de hand van een goede kennis van de aanwezigheid van de ziekte in een bepaald gebied en een goed waarschuwingssysteem is
het mogelijk om het optreden te beperken.
Ten aanzien van de eerste twee vragen iser
minder duidelijkheid. Het is dan ook zeker
van belang om nate gaan of er, met behoud
van dezelfde bescherming tegen genoemde
ziekte, minder actieve stof gebruikt kan worden.Het is uit de Engelse literatuur bekend
dat een minder vatbaar ras bij een lagere
dosering (75%) minder vergaand loof en
rotte knollen geeft dan een vatbaar ras. Het
verminderen van het gebruik kan op de
volgende manieren worden bereikt:
- door de dosering teverlagen,
- door het interval tussen bespuitingen te
vergroten,
- door zowel de dosering te verlagen als het
interval tevergroten.
Voor de bestrijding van Phytophthora wordt
jaarlijks veel actieve stof in het milieu gebracht. Een vermindering van het gebruik
zou derhalve welkom zijn indien dit mogelijk
is. Omdat het bekend is dat het achterwege
laten van een bespuiting tegen Phytophthora
veel schade kan opleveren, is nader onderzoek gewenst.
Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om na te
gaan welke combinaties van behandelingen
(middel, dosering en interval van bespuitingen) voldoende bescherming bieden tegen
Phytophthora. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in twee proeven, waarbij één proef
gericht is op een optimale loofbescherming
en een andere op de knolbescherming. De
proeven worden aangelegd met het ras
Bintje.
De middelen die in beide proeven worden
toegepast, zijn:

- maneb-fentin
- chloorthalonil
- cymoxanil-mancozeb
Dedoseringen van de middelen zijn:
- advies fabrikant
- 3 / 4 dosering
- 1/2dosering
In de proef gericht op de loofbescherming
zullen de bespuitingen met de combinaties
(middel/dosering) met een interval van respectievelijk 7en 10dagen worden herhaald.
Bij de proef onderzoek knolbescherming zal
vanaf 20 cm gewashoogte worden gespoten
met chloorthalonil, terwijl na de kunstmatige
infectie een behandeling zal plaatsvinden
met bovengenoemde combinaties.
In het onderzoek zal, ter vergroting van de
slagingskans, later in het seizoen (eind
augustus) een kunstmatige infectie worden
aangebracht.
Daarnaast wordt op enkele ROC's ook aandacht besteed aan de mogelijke beperking
van de middeleninzet bij minder vatbare rassen en de perspectieven van nieuwe spuittechnieken.

Geïntegreerde onkruidbestrijding, een
duurzameoplossing
Inleiding
Door de Nederlandse overheid wordt gestreefd naar een structurele vermindering
van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen in onder andere de
akkerbouw. Eén van de beleidslijnen binnen
dit voornemen is het verminderen van het
gebruik van pesticiden.Ook voor deonkruidbestrijding moet daarom worden gezocht
naar alternatieve methoden voor de chemische bestrijding. Het onderzoek richt zich
enerzijds op de beproeving van bestrijdingstechnieken waarbij geen of zeer weinig herbiciden gebruikt worden en anderzijds op de
integratie van technieken in onkruidbestrijdingssystemen, die onder andere in het ka-

der van het bedrijfssystemenonderzoek op
praktijkschaal getoetst kunnen worden.
Bij de geïntegreerde onkruidbestrijding licht
de nadruk op preventie en niet-chemische
bestrijdingstechnieken. Dechemischeonkruidbestrijding fungeert als 'vangnet' en wordt
toegepast als bijvoorbeeld mechanische
technieken niet ingezet kunnen worden of
nietvoldoende effectief zijn. Om bijdechemische onkruidbestrijding te komen tot een
reductie van het herbicidegebruik, wordt gedacht aan toepassing van middelen, enkel in
de rijen zo mogelijk in lagedoseringen.
Binnen het onkruidkundige onderzoek worden in twee projecten de mogelijkheden van
mechanische bestrijdingstechnieken en de
toepassing van lage doseringen-systemen
onderzocht. In een groot aantal proeven
wordt gewerkt aan de verbetering van mechanische technieken om de effectiviteit van
de bestrijding en de bedrijfszekerheid van
deze technieken te verhogen. In andere
proeven wordt gezocht naar de effecten van
laag gedoseerde herbiciden op onkruiden en
gewas. Inbeideprojectenwordt nauwsamengewerkt met de teeltafdeling akkerbouw en
diverse regionale onderzoekcentra, waardoor
in dezelfde proeven de teelt- en onkruidkundige aspecten in de verschillende regio's
onderzocht kunnenworden.
Perspectieven voor een duurzame onkruidbestrijding
Maatregelen ter bestrijding van onkruiden
kunnen in bedrijfsverband op verschillende
niveaus worden genomen. Inde eerste plaats
is er een aantal mogelijkheden om onkruidproblemen te voorkomen. Een gerichte perceelskeuze en een zorgvuldige bedrijfshygiëne zijn belangrijke preventieve onkruidbeheersingsmethoden. Hieraan is door het
onderzoek reeds veel aandacht besteed,zodat naar de praktijk gerichte adviezen gegeven kunnen worden. Andere preventieve
maatregelen zijn in de teelttechniek en -planning te vinden. Hierbij valt te denken aan
vruchtwisseling, aard en tijdstip van grondbewerking, rassenkeuze, zaaitijdstip, bemesting en in principe alle maatregelen die het
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gewas ten opzichte van concurrerend onkruid in een betere positie plaatst. In de
meeste gevallen zullen echter preventieve
maatregelen niet afdoende zijn om de onkruidontwikkeling in de hand te houden en
zal directe bestrijding van onkruiden noodzakelijk zijn. Hiervoor zijn diverse methoden
beschikbaar. Niet-chemische methoden bieden voor de toekomst de meest duurzame
oplossingen en hebben daarom het beste
perspectief. In het Meerjarenplan Gewasbescherming spreekt de overheid zich uit voor
het stimuleren van deze methoden. In de
toekomst zal de mechanische onkruidbestrijding een belangrijke plaats innemen omdat
de teelttechniek van veel akkerbouwgewassen hiervoor goede mogelijkheden biedt.
Over mechanische onkruidbestrijdingstechnieken is uit de tijd voor de opkomst van de
herbiciden gelukkig nog veel bekend. Daardoor kan het onderzoek zich beperken tot
verfijning en verbetering van technieken en
machines. Door de verbetering van de apparatuur en het ontwikkelen van geavanceerde
onkruidbestrijdingssystemen zal de haalbaarheid en de bedrijfszekerheid van de mechanische onkruidbestrijding toenemen. Dechemische bestrijding zal slechts noodzakelijk
zijn voor het saneren van onkruidproblemen
en ter correctie bij het niet slagen van de

niet-chemische methoden.
Proevenenvoorlopigeresultaten
Op verschillende ROC's werden in 1990
proeven aangelegd in aardappelen, erwten,
granen, graszaad, koolzaad, maïs en veldbonen, waarbij naar de teelt- en onkruidkundige aspecten van mechanische onkruidbestrijdingsmaatregelen werd gekeken. Eén
van de technieken die nader onderzocht
werd was het eggen van gewassen voor- en
na opkomst met verschillende typenwiedeggen. Uit de proefresultaten bleek dat eggen
voor-en vlak naopkomst van een gewas een
belangrijke bijdrage kan leveren bij de onkruidbestrijding. De afstelling enwerking van
de eg bleken hierbij van groot belang voor
een effectief resultaat en een minimale gewasschade. In een later stadium kan in veel
gewassen onkruid tussen de rijen bestreden
worden door schoffelen, roleggen, borstelen
of frezen (ziefiguur 15).
Uit de resultaten van een proef, die op het
PAGV in maïs werd uitgevoerd, bleek dat
door voor-opkomst eggen de effectiviteit van
de bestrijding bij de meeste objecten hoger
was dan zonder egbehandeling voor opkomst. Bij de na-opkomst bestrijding leverde
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Figuur16.Selectiviteit (%) van bentazon (3x0,5 liter per ha) in diverse akkerbouwgewassen.

de strokenborstel het beste resultaat, gevolgd door de strokenroleg, de schoffel en
de wiedeg. Geen van de behandelingen had
een negatieve invloed opde opbrengst.
In diverse gewassen, zoals erwten en graszaad, bleek het verruimen van de rijenafstand naar 50 cm, ten behoeve van mechanische onkruidbestrijding niet nadelig te zijn
voor de opbrengst. Ook een niet-chemische
bestrijding van onkruiden in de gewasrijen,
door aanaarden,was onder de gunstige omstandigheden van 1990 in de meeste gewassen effectief.
Naast de technische haalbaarheid van de
mechanische onkruidbestrijding onder verschillende omstandigheden zal ook de economische haalbaarheid bekeken moeten
worden. De te ontwikkelen onkruidbestrijdingssystemen dienen bedrijfs- en arbeidseconomisch geëvalueerd te worden. Het
onderzoek zal zich daarom in toekomst behalve op technische ook op bedrijfseconomische aspecten richten.
Ineen andere proef werden de effecten van
laag gedoseerde en herhaaldelijk toegepas-

te herbiciden onderzocht. Hierbij werden negen herbiciden metvoornamelijk contactwerking in sterk gereduceerde doseringen met
toevoeging van een hulpstof over veertien
verschillende akkerbouw- en groentegewassen gespoten. Met name de effecten van de
behandelingen op de verschillende gewassen werden onderzocht. Uit de resultaten
blijkt dat herbiciden die net als bentazon uitsluitend contactwerking hebben bijzonder
geschikt zijn voor toepassing in lage doseringen. In figuur 16 is de gemiddelde selectiviteit van bentazon ten opzichte van onbehandeld weergegeven.
Bentazon was bij een dosering van 0,5 liter
per ha met 0,5 liter uitvloeier per ha behalve
in de suikerbieten in alle gewassen zeer
selectief. Dit herbicide is behalve in suikerbieten in al deze gewassen in een hogere
dosering toegelaten voor toepassing na opkomst. Uit andere proeven en praktijkervaringen blijkt dat door aanpassing van de dosering van 0,25 tot 1,0liter per haen het wel
of niet toevoegen van een geschikte hulpstof, met bentazon in een systeem van lage
doseringen zeer nauwkeurig en doelgericht
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op de onkruid- en weerssituatie ingespeeld
kanworden.
Om meer inzicht te krijgen in de werkwijze
en de laagste effectieve dosering te kunnen
bepalen, lijkt het zinvol herbiciden primair
onder gecontroleerde omstandigheden in de
kas te beproeven. Daarnaast zullen perspectiefvolle toepassingen van lage doseringen
inde praktijk worden getoetst.

Bestrijding koolvlieg in bloemkool
doorzaadcoating
In de koolteelt wordt het grootste areaal uitgeplant in de periode dat er veel koolvliegen
zijn; wordt er geen bestrijding uitgevoerd,
dan kan de made van dit insekt zeer veel
schade (uitval) veroorzaken. De meestgangbare methode van bestrijding is de plantvoetbehandeling. Deze vindt plaats op het moment van planten of zo spoedig mogelijk
daarna. Het is ook goed mogelijk om vlak
voor het uitplanten de planten te behandelen. Dit is bij de opkweek van planten mogelijk in kweekplaten/trays. Hieruit blijkt wel dat
de koolplanten voor het moment van uitplanten niet tegen de koolvlieg beschermd zijn.
Juist op dat moment is er meestal een dichte
populatie van koolvliegen aanwezig. De
plantenkweker en tuinder nemen daarmee
grote risico's.
Een nieuwe mogelijkheid als alternatief voor
de genoemde toepassingen is het gebruik
van gecoat zaad. Uit onderzoek blijkt dat het
coaten van zaad effectief is tegen de made
van de koolvlieg (Delia brassicae). Het risico
in de teelt neemt hierdoor af en bovendien
kan enorm worden bespaard op de hoeveelheidte gebruiken middel.
Onderzoek
Voor het onderzoek met bloemkool werd in
1988 en 1989 gezaaid in perspotten van
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64 cm 3 ; in 1990 in perspotten èn in trays
(Speedzels 20 cm3). Naast beide systemen
was in 1990 de losse plant opgenomen.
De opkweek vond plaats in de kas van het
PAGV. Het gebruikte ras was White Summer, dat in 1988 begin mei werd gezaaid en
in 1989 en 1990 half maart. De plantjes werden in 1988 eind mei geplant en in de twee
jaren daarna eind april. Drie maanden nahet
zaaien werd in het veld een aantal planten
opgetrokken. Per plant werd het aantal maden of poppen van de koolvlieg vastgesteld.
In juni werd bepaald welk percentage plantendoodwasgegaan alsgevolg vande koolvlieg.
In het onderzoek waren middelen opgenomen uit de organische fosforverbindingen en
de carbamaten. Bij elk middel diende de
plantvoetbehandeling als vergelijkend object.
In 1988 onderzocht men de objecten met
gecoat zaad met en zonder aanvullende
plantvoetbehandeling. Vorig jaar werden
twee van de drie middelen vervangen door
drie nieuwe en bleven de aanvullende plantvoetbehandelingen achterwege. In dat jaar
waren twee van de vier middelen duidelijk
de beste. Deze werden in 1990 opnieuw in
het onderzoek opgenomen. Het onderzoek
van 1988 had een duidelijk oriënterend karakter; bij nader onderzoek in 1989 werkten
enkele van de middelen niet. Om die reden
worden slechts de resultaten van één werkzame stof behandeld. Deze stof wordt in dit
artikel middel X genoemd, omdat het nog
geentoelating heeftvoor zaadcoating.
Resultaten
Het onderzoek maakt duidelijk dat zaadcoaten een goed alternatief isvoor de plantvoetbehandeling of een behandeling op de tray.
Drie maanden na de zaai in 1989 leverde
het met 20 ml insekticide per kg gecoate
zaad een even goede bestrijding van de
koolvliegmade als een plantvoetbehandeling
met fonofos (tabel 30). Het percentage dode
planten kwam bij het gecoate zaad overeen
met dat in het object met de plantvoetbehandeling. Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde

Tabel30.Koolvliegbestrijding via zaadcoating bij bloemkool in perspotten. Gemiddeld aantal maden en
poppen pertien planten drie maanden nazaai en percentage weggevallen planten op 16juni
1989.
behandelingen

maden +
poppen

weggevallen
planten

16
7
6
7
1

6
1
0,5
0,5
0,3

onbehandeld
plantvoetbehandeling fonofos 0,3 mlper plant
zaadcoating 20 ml middel Xper kg zaad
zaadcoating 40 ml middel Xper kg zaad
zaadcoating 60 ml middel Xper kg zaad

Tabel 31. Koolvliegbestrijding via zaadcoating bij bloemkool in Speedzel, perspot en losse plant. Gemiddeld aantal maden en poppen van de koolvlieg per tien planten (drie maanden nazaaien)
en percentage weggevallen planten op5juni 1990.
Paperpot

Speedzel
behandeling
onbehandeld
plantvoetbehandeling
chloorpyrifos 0,1 mlper plant
zaadcoating 20 ml middel X per kg zaad
zaadcoating 40 ml middel Xper kg zaad

maden+
poppen
13
0,2
2
1

aantal maden of poppen per plant laag is.
Dit komt door de grote variatie in verband
met de willekeurige ei-afzetting door de koolvlieg.
Uittabel 31 blijkt dat de Speedzel van 20cm 3
geen negatieve invloed heeft op de werking
van het insekticiden een zaadcoating. Ondanks de geringe hoeveelheid grond die bij
het rooien van de losse planten meeging
naar het veld ten opzichte van de andere
systemen, was de werking in de proef voldoende. Er was echter wel enig effect tussen de beide doseringen op het aantal maden en poppen in het voordeel van de 40 ml
insekticide (tabel 31). Kortom,de werkingtegen de maden is dezelfde als in voorgaande
proeven.

Losse plant

wegge- maden + weggevallen poppen vallen
2,7

24

0
0
1

0,5
2
3

maden+
poppen

weggevallen

0,8

10

6,2

0,5
0
0

1
12
3

0,5
0,8
0,3

Conclusie
De zaadcoating met 20 ml insekticide blijkt
een goed alternatief voor ondermeer de
plantvoetbehandeling of een behandeling op
de kweekplaat/tray.
Behalve een grote besparing op de kosten
speelt ook een sterk verminderde belasting
van het milieu een belangrijke rol. Met deonderzochte zaadcoating met middel 'X' wordt
ongeveer 99 procent middel bespaard. Uitgaande van 26.700 planten per ha (75x50cm)
betekent bij een plantvoetbehandeling van
0,2 ml insekticide per plant dat 5,34 liter per
ha nodig is. Bij gebruik van gecoat zaaizaad
met insekticide bij gelijk aantal planten namelijk 26.700 stuks per hectare betekent dit
slechts 1,5ml insekticide perha.
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Actueleknelpunten
Naast het themagerichte onderzoek zoals
verwoord in de voorliggende speerpunten
wordt een deel van het praktijkonderzoek
ingezet op probleemvelden waarvoor de
praktijk op korte termijn oplossingen vraagt.
Het verhogen van het rendement van de
teelt blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt. Doordat instituten zich meer richten op
fundamenteel onderzoek komen er steeds
meer actuele onderzoeksvragen op het
PAGV ende ROC's af.
Hierbij gaat het vaak om knelpunten in een
teelt die niet ingepast zijn in de speerpuntprogramma's, maar waarvoor toch de nodige
expertise behouden moet blijven onder anderetervergrotingvande achtergrondkennis.
Indit kader wordt onderzoek gedaan naar:
- Nieuwe werktuigen voor optimalisatie van
grondbewerking, zaaien en gewasverzorging;
- Nieuwe bestedingsmogelijkheden voor
onkruiden, ziekten en plagen in gewassen
en vervangende middelen bij wegvallen
van de bestaande mogelijkheden. In dit
kader wordt onder meer gezocht naar alternatieven voor Dinoseb bij onkruidbestrijding in peulvruchten en loofdoding bij
aardappelen, voor Atrazin bij onkruidbestrijding in maïs,voor TCA indegraszaadteelt en voor tinverbindingen in de Phytophthorabestrijding.
Bij vollegrondsgroenten loopt een onderzoeksprogramma over het gebruik van
insektengaas, screening van middelen en
middelencombinaties;
- Mogelijkheden voor teeltoptimalisatie via
opkweekmethoden, standdichtheden etc;
- Onderzoek naar nieuwe meststoffen en
bemestingsmethoden, onder andere fertigatie en langzaam werkende meststoffen;
- Onderzoek naar meer gewasfysiologische
achtergronden van teeltoptimalisatie, zoals groeiregualtie, groeicurves etc.
Enkele aspecten van dit onderzoek worden
hier nader belicht
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Inzaai vaneengroenbemester in of
nawintertarwe
Inleiding
Sinds vlot ontwikkelde, bladrijke tarwerassen
als Obelisk geteeld worden, vallen de resultaten van een in wintertarwe ondergezaaide
(gras-)groenbemester indepraktijk nogaleens
tegen. Een andere reden van detegenvallende resultaten is het feit dat de laatste jaren
ook het oogstmoment van wintertarwe later is
geworden.Tochwordt hetbelang,dataanvoldoende toevoer van organische stof gehecht
moetworden,eerder groter dan kleiner.
Op zoek naar teeltmethoden die een grotere
slagingskans voor een groenbemester geven, heeft men in de praktijk het inzaaien
van gras in de zomer over de wintertarwe
opgepakt. De ROC's Prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve en Westmaas zijn in 1989 met
onderzoek gestart.
Inzaaimethode
Met de gehanteerde methode wordt graszaad met een pneumatische zaaimachine
breedwerpig over de wintertarwe uitgezaaid.
Hierdoor wordt geen extra schade aan het
gewas veroorzaakt omdat door de spuitsporen wordt gereden. Dit gebeurt ongeveer vijf
weken voor de oogst van de wintertarwe. In
Belgiëwas hiermee alervaring opgedaan.
Onderzoek
In het onderzoek op de Prof.dr. J.M. van
Bemmelenhoeve wordt aandacht besteed
aan het bovengenoemde systeem. Ongeveer vijf weken voor de oogst van wintertarwe wordt Italiaans raaigras gezaaid. Tevens
wordt gekeken naar andere methoden om

een geslaagde grasgroenbemester onder
wintertarwe te telen. Hierbij is gekozen voor
de najaarsinzaai van Engels raaigras (ras
Barvestra) en rietzwenkgras. Ter oriëntatie is
in het najaar ook een Marokkaans gras (ras
Jebel) ingezaaid.
Op ROC Westmaas wordt bij het onderzoek
enerzijds gekeken naar het moment van inzaaien van de groenbemester volgens het
bovenbeschreven systeem, variërend van
acht tot twee weken voor de oogst van de
wintertarwe. Hierbij worden zowel Engels
raaigras als gele mosterd gebruikt. Anderzijds wordt ook naar andere mogelijkheden
voor inzaai van groenbemesters gekeken.
Na de oogst van de wintertarwe wordt Westerwolds raaigras ingezaaid en al in de winter nade zaai van de wintertarwe wordt rietzwenkgras ingezaaid.
Enigeresultatenendiscussie
Bij de oogst van de wintertarwe worden de
vlak voor de oogst ingezaaide groenbemesters soms evenflink teruggezet. Het blootkomen van de groenbemester na de oogst van
de tarwe en de bedekking met het gehakselde stro lijken daar debet aan. Enige tijd
nade oogst van de wintertarwe blijkt het gewas zich toch weer goed te ontwikkelen. De
voorsprong in ontwikkeling van eerder gezaaide groenbemesters bleef daardoor
steeds behouden.
De regelmaat van de over het gewas ingezaaide groenbemesters was doorgaans minder dan van de na de oogst ingezaaide
groenbemesters. Dit speelde bij de gele
mosterd sterker dan bij Engels raaigras. Bij
inzaai na de oogst kan een behoorlijk zaaibed gemaakt worden. Dit kan bij zaai voor
de oogst uiteraard nietwaardoor de opkomst
sterker van deweersomstandigheden afhankelijk is.Omdat gele mosterd zichtoch alvrij
snel ontwikkelt, lijkt het perspectief van en
de noodzaak voor inzaaien van gele mosterd
voor de oogst beperkt.
In enkele proeven werd van de over het
gewas ingezaaide groenbemesters met de
kortst voor de oogst ingezaaide objecten
(circa twee weken) de beste groenbemester

verkregen (regelmatiger gewas). Het is niet
duidelijk of hierbij de weersomstandigheden
bij de zaai doorslaggevend zijn geweest, of
het feit een rol speelt dat de hoeveelheid
licht die in de wintertarwe tot op de grond
kan doordringen, pas kort voor de oogst
weer toeneemt.
Bij het onderzoek werd met Engels raaigras
dat 'gewoon' in het voorjaar was ingezaaid,
in weerwil van de probleemstelling van dit
onderzoek, soms ook een alleszins acceptabele groenbemester verkregen.
Het in het najaar ingezaaide rietzwenkgras
en Engels raaigras leverde een opvallend
goed geslaagde groenbemester. Een probleem dat zich bij deze in de winter gezaaide groenbemester voordoet, isdat de mogelijkheden voor onkruidbestrijding in het voorjaar daardoor beperktworden.
Wanneer in het kader van de organische
stof-voorziening, of anderszins, ook aan de
toepassing van dierlijke organische mest
wordt gedacht, is de toepassing van voor de
oogst ingezaaide groenbemesters problematischer. Dedierlijke mest zalbijtoepassing in
het najaar op zwaardere grond zo kort
mogelijk na de oogst worden uitgereden en
moet dan onder de nieuwe wetgeving direct
worden ingewerkt. Toch sluit één en ander
elkaar niet noodzakelijk uit. In een grasgroenbemester zou dierlijke mest bijvoorbeeld kunnenwordengeïnjecteerd.
Aangezien de hoeveelheid organische stof
die met dierlijke mest wordt toegediend vrij
beperkt is, zijn er goede redenen om deze
methode toe te passen. Met name een grasgroenbemester kan stikstof die uit dierlijke
mest vrijkomt gedurende de winter vastleggen. Hiervoor is het nodig dat de groenbemester goed ontwikkeld is (gunstige C/Ncoëfficiënt).

Onderzoek naar het gerstevergelingsvirusingranen
De afgelopen twee groeiseizoenen zijn veel
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Nederlandse graantelers geconfronteerd met
een aantasting van hun gewas door het
gerstevergelingsvirus (engels: Barley Yellow
Dwarf Virus) een tot voor kort weinig voor
komende schadeverwekker. Degunstigeomstandigheden voor bladluizen in zomer en
najaar en de zachte winters waren directe
oorzaken van de sterke uitbreiding van het
virus. Het virus wordt namelijk door (vele
soorten) bladluizen overgebracht, waarbij
een drietal een belangrijke rol speelt, te weten: Rhopalosiphum padi (de vogelkersluis),
Sitobion avenae (de grote graanluis) en
Metopolophium dirhodum (de roosgrasluis).
Vanuit de praktijk zijn er vele vragen aangaande de schade die het virus kan aanrichten en de mogelijkheden die er zijn om
een aantasting tegen te gaan. Bekend is dat
door het laatzaaien vanwintergranen en het
vroeg zaaien van zomergranen de belangrijkste luizenvluchten ontlopen kunnen worden. De handel adviseert echter al snel de
luizente bestrijden.
Over het rendement van een luisbestrijding
in het najaar onder Nederlandse omstandigheden is nagenoeg niets bekend. In
verschil-lende landen (zoals Engeland en
Frankrijk) die veel vaker problemen hebben
met het BYDV is echter een "geleide
luisbestrijdings-systeem"
operationeel,
waarmee nagegaan kan worden of een
luisbestrijding in win-tergranen in het najaar
noodzakelijk/renda-bel is en wat het juiste
tijdstip van toepas-sing is. Hierbij wordt het
aantal bladluizen bepaald alsmede het
percentage van de lui-zen dat besmet is met
het virus. Gegevens voor Nederland over
aantallen luizen in het najaar zijn beperkt
aanwezig, en geheel ont-brekend wat betreft
de mate van besmetting met BYDV.
Om een antwoord te kunnen geven op de

vraag of het zinvol is onder Nederlandse
omstandigheden tot een luisbestrijding over
te gaan, is het PAGV, in samenwerking met
een aantal regionale onderzoekcentra, onderzoek gestart naar het voorkomen van
bladluizen en het BYDV in granen, de schade die het virus kan veroorzaken en de mogelijkheden omeen aantasting tegentegaan.
Om tot een zinvolle aanpak van dit onderzoek te komen, is er eerst gesproken met
deskundigen van IPO, LUW-Vakgroep Virologie, IKC-agv en PAGV. Als resultaat daarvan is inhet najaar van 1990eendrietal veldproeven aangelegd met wintertarwe en wintergerst met daarin verschillende zaaitijdstippenentijdstippen van luisbestrijding.
In deze proeven worden regelmatig de aantallen luizen op het gewas geteld om het
achteraf mogelijk te maken een relatie te
leggen met het gevonden schadebeeld in
het gewas en met de opbrengst. De resultaten van de eerste veldtellingen geven aan
dat in het najaar van 1990 grote aantallen
bladluizen op de gewassen voorkwamen
(tabel 32). Aangezien verwacht mag worden
dat ook een relatief hoog percentage van de
luizen met het virus besmet is, is de kans
groot dat er zware aantastingen in de proeven zullen optreden. Ook met behulp van
vangbakken en een zuigval (Rusthoeve)
zullen bladluizen gevangen worden; met de
LUW zalworden nagegaan in hoeverre deze
gevangen bladluizen besmet zijn met het
virus.
Met de verkregen gegevens ten aanzien van
aantallen luizen, virusbesmetting, gewasaantasting en opbrengstderving zal getracht
worden aan te geven of het zinvol isbladluizen te bestrijden in het najaar danwei voorjaar, en wat het eventuele optimale bestrij-

Tabel32.Aantallen en percentages bladluizen in de veldproeven met wintertarwe en wintergerst op
drie ROC's,najaar 1990.
proefplaats
Rusthoeve
Wijnandsrade
van Bemmelenhoeve
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gewas

aantal
planten/m2

% planten
met luizen

wintertarwe
wintertarwe
wintergerst

200
225
340

60
87
28

aantal
luizen/m2
346
1170
180

dingstijdstip is.
Omdat ineen aantal ons omringende landen
alveelwerk opditterrein is uitgevoerd,vormt
het bestuderen van de aldaar verkregen resultaten een belangrijk onderdeel van het
onderzoek. Met name door gebruik te
maken van de kennis en ervaring die men in
Engeland heeft op het gebied van het voorspellen van de virusschade, moet het mogelijk zijn in vrij korte tijd een luisbestrijdingsadvies op te stellen voor Nederlandse omstandigheden.

Zaadkwaliteit bijwitlof en ontwikkeling koudetoets
Door het PAGV en het CRZ wordt in overleg
met enkele veredelingsbedrijven en de NAKG, sinds 1986 onderzoek verricht naar verbetering van de zaadkwaliteit van witlof.
Hieruit kwam naar voren dat er geringe verschillen in vigour (reactie op ongunstige
kiemomstandigheden) kunnen voorkomen
tussen partijen witlofzaad en schoningsfracties daarvan. Decorrelatie tussen kiemkracht,
bepaald volgens de ISTA-regels en veldopkomst was matig,zodat geconcludeerd werd
dat ontwikkeling van eenvigourtoets (koudetoets) voor witlofzaad zinvol is. Uit het onder-

zoek kwam verder naar voren dat er verschillen bestaan in kiemgedrag tussen gele
en bruine zaden van de Zoom-partijen. Dit
kan de uniformiteit van de kieming nadelig
beinvloeden.
In 1989 en 1990 waren de invloed van de
zaadkleur en de ontwikkeling van een vigour- of koudetoets dan ook onderwerpen
voor nader onderzoek. In het kort worden
hiervan enkele resultatenvermeld.
Invloedzaadkleur
Uit hetonderzoek op het PAGV in 1989/1990,
bij twee partijen van de hybride Flash bleek
de veldopkomst van vooral de zwarte zaden
binnen dezelfde fractie achter te blijven. Dit
had ook een lager gemiddeld plantgewicht
tot gevolg (tabel 33). Nade opkomsttellingen
is, voor zover mogelijk, gedundtot eenplantgetalvan circa 200.000 perha.
De wortelproduktie van de zwarte zaden
bleef vooral bij zaadpartij Flash-2 enigszins
achter, maar dit is mede een gevolg van een
lager gerealiseerd plantgetal. Inde trek bleek
de lofkwaliteit van de uit de zwarte zaden
geteelde wortels van partij Flash-1, het
sterkst achter te blijven (tabel34).
Een partij van een Nederlandse hybride
reageerde andersom: een snellere opkomst
van juist de zwarte zaden resulteerde in een

Tabel33. Invloed zaadkleur op de veldopkomst, gemiddeld plantgewicht (31 dagen na zaai) en de
wortelopbrengst van twee zaadpartijen Flash (fractie 1.25-1.50 mm) en een Nederlandse
hybride (fractie 1.50-1.70 mm).Zaaidatum 9juni 1989, PAGV-Lelystad.
partij

kleur
zaad

Flash-1

geel
bruin
zwart

54
57
40

64
70
56

6,1
5,6
4,2

223.000
229.000
208.000

33,3
32,2
32,0

Flash-2

geel
bruin
zwart

38
24
24

46
31
34

4,9
3,5
4,2

183.000
156.000
152.000

30,9
30,0
27,7

Ned.
hybr.

geel
bruin
zwart

17
30
40

56
55
59

2,6
3,6
4,1

181.000
202.000
220.000

31,0
34,4
33,5

veldopkomst (%)
dag 10
dag31

plantgew.(g)

plantgetal
op rooidatum

wortelopbrengst
> 3cm (ton/ha)
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Tabel34.Invloed zaadkleur op de lofopbrengst en lofkwaliteit (in kg per 100 opgezette wortels) van
enkele zaadpartijen Flash eneen Nederlandse hybride. PAGV-Lelystad, 1989/1990.
kleur
zaad

% kleur
in partij

wortelgew.
>3cm (g)

kl.l

lofopbrengst
totaal

Flash-1

geel
bruin
zwart

25
54
21

203
200
219

9,2
7,1
5,7

13,8
13,5
13,7

66
53
42

Flash-2

geel
bruin
zwart

32
51
17

245
266
251

7,1
5,4
6,1

14,7
15,6
15,2

48
34
40

Ned.
hybr.

geel
bruin
zwart

41
23
36

241
243
210

5,8
5,9
6,9

14,8
16,2
15,7

39
36
44

27

1,7

2,8

12

partij

-

LSD(0.05)

% kl.l

Tabel35. Invloed zaadkleur op de veldopkomst en de wortelopbrengst van Flash-1 (fractie 1.25-1.50
mm) en een Nederlandse hybride (fractie 1.50-1.70 mm). Zaaidatum 17 mei 1990, PAGVLelystad.
partij

kleur
zaad

veldopklomst (%)
dag11
dag 29

Flash-1

geel
bruin
zwart

49
41
42

Ned.
hybr.

licht
donker

6
23

plantgetal
op rooidatum

wortelopbrengst
>3cm (ton/ha)

77
71
71

191.000
183.000
182.000

23,9
28,3
22,8

40
63

143.000
182.000

18,4
24,5

Tabel36.Invloed zaadkleur op de lofopbrengst en lofkwaliteit (in kg per 100 opgezette wortels) van
Flash-1. PAGV-Lelystad,oogstdata 19en21 november 1990.
kleur

geel
bruin
zwart

wortelgew.
>3cm (g)

kl.l

206
213
211

8,9
6,8
6,8

lofopbrengst
totaal

hoger plantgewicht (tabel 33) en uiteindelijk
ook in een wat betere lofkwaliteit (tabel 34);
na toetsing bleken deze laatste verschillen
echter niet significant te zijn.
Op 17 mei 1990 zijn op het PAGV te Lelystad, op semi-praktijkschaal enkele zaadpartijen nogmaals op kleur uitgezaaid enwel de
partijen Flash-1 ende eerder genoemde Nederlandse hybride (van deze laatste alleen
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15,7
16,3
16,2

%
kl.l

rel. pitlengte (%)

% bruine
pit

57
42
42

33
31
30

38
45
63

licht endonker zaad).
Degele zaden van partij Flash-1 kiemden op
het veld wat sneller dan de overige zaadkleuren (tabel 35). Van de Nederlandse hybride kiemden juist de donkergekleurde zaden sneller. De lichtgekleurde zaden kiemden
zo slecht dat een voldoend hoog plantgetal
niet werd gerealiseerd. Daardoor bleef ook
dewortelopbrengst achter (tabel 35).

Het lof van de uit de gele zaden geteelde
wortels van partij Flash-1 bleek ook dit jaar
na het forceren de beste kwaliteit te hebben
(tabel 36). Vooral van de zwarte zaden bleek
het lof een hoog percentage bruine pitten te
vertonen.
Ontwikkelingvigour-ofkoudetoets
Een voorbeeld van een vigourtoets is de
kiemsnelheid: zaden met lage vigour, bijvoorbeeld ten gevolge van veroudering, kiemen relatief langzaam. Een maat voor de
kiemsnelheid is het percentage gekiemde
witlofzaden op dag 4 van de kiemkrachttoets. Dit percentage vertoont in het enejaar
een betere correlatie met de veldopkomst
dan de kiemkracht, maar in een ander jaar
echter weer niet.
In 1990 is op het CRZ van 9 handelspartijen
witlofzaad de kiemsnelheid en kiemkracht
bepaald bij een temperatuur 15 °C, in potgrond en op papier. De ISTA-toets gebeurde
op de NAK-G. Vervolgens zijn de partijen op
25 april, 9 meien 23 meiop het PAGV uitgezaaid en is de correlatie tussen de verschillende kiemkracht- of koudetoetsen en de

veldopkomst bepaald (tabel 37). Tevens is
dit gebeurd met de op kleur uitgezaaide
partijen Flash-1 en de Nederlandse hybride
(zaaidatum 17mei).
Opmerkelijk is dat dit jaar de correlatie tussen de veldopkomst en de kiemkracht volgens ISTA-regels zeer slecht is, behalve bij
detelling navier dagen bijde zaai op 17mei
(proef met zaadkleuren). Dit kan zijn veroorzaakt door de betrekkelijk geringe verschillen in zaadkwaliteit en daarmee de veldopkomst.
Kieming bij 15 °C op papier geeft alleen bij
zaai 2 (deslechtste veldopkomst) en de zaai
op 17meieenverbetering.
De koudetoets in potgrond geeft totaal over
de zaaitijdstippen de hoogste correlatie, behalve bij gunstige veldomstandigheden (zaai
23 mei). Bij ongunstige veldomstandigheden
(zaai 9 mei) gaf de telling na zeven dagen
de beste correlatie.
Totbesluit
Uit de onderzoekresultaten van Flash en
een Nederlandse hybride blijkt, dat de aan-

Tabel37.Coëfficiënt (r) van de correlatie tussen de veldopkomsten van in 1990 op het PAGV uitgezaaide objecten witlofzaad ende laboratorium- of kasproeven op het CRZ of de NAK-G.
zaaidatum

gem.
veldopk.

correlatiecoëfficient (r)tussen veldopkomst en

(%)

kiemkracht
(1)

gek.zaden
opdag4
(2)

TPL15
dag28
(3)

25 april
9 mei
23 mei

68
26
72

-0,01
-0,21
0,33

0,42
-0,24
-0,43

0,38
0,75
0,26

totaal*

55

0,04

-0,03

17mei**

67

0,61

0,85

(1).
(2).
(3).
(4).
(5).

So15kast
dag7
dag28
(4)
(5)

significant
bij:

0,78
0,87
0,17

0,79
0,71
0,40

r > 0,67
r>0,67
r > 0,67

0,61

0,84

0,87

r>0.67

0,98

0,92

0,96

r> 0.81

berekend over alle drie zaaitijdstippen
zaadkleuren, proef met 6objecten.
kiemkracht volgens ISTA regels, bepaald na 10 dagen
kiemenergie, bepaald na4dagen
kiemkracht op papier in Inventumkast onder belichting na28 dagen bij 15
opkomst nazaai inpotgrond, 1cmdiep, inde kiemkast na7dagen bij 15
idem (4),bepaald opdag28.

'C.
'C in het donker.
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Snelheid en uniformiteit van de veldopkomst worden sterk bepaald door de
zaadkwaliteit

of afwezigheid van donkergekleurde pigmenten in de zaadhuid niet bepalend is voor het
kiemgedrag van de zaden. Afhankelijk van
het ras kiemt of de donkergekleurde of de
lichtgekleurde ouder relatief langzaam. Apart
oogsten van zaad van de ouderlijnen van de
desbetreffende hybride, zou dan tot kwaliteitsverbetering kunnen leiden.
Vooral bij zaadpartij Flash-1 en in mindere
mate bij partij Flash-2, is aangetoond dat de
kleur van het zaad de lofkwaliteit kan beïnvloeden. Dit behoeft niet alleen een gevolg
te zijn van een tragere kieming en veldopkomst van in dit geval de bruine of zwarte
zaden. De bruine zaden van partij Flash-1
kiemden immers op het veld bijna even snel
als de gele zaden. De achtergronden van de
beïnvloeding van de lofkwaliteit door de
zaadkleur zijn nog onduidelijk.
Opnieuw is gebleken dat de correlatie tussen de kiemkracht volgens ISTA-regels en
de veldopkomst van jaar tot jaar sterk kan
fluctueren. Een koudetoets, uitgevoerd bij 15
°C in potgrond in het donker gaf een betere
correlatie. Een toets uitgevoerd op papier
heeft uit het oogpunt van reproduceerbaar
heid en snelheid van werken de voorkeur.
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Nagegaan dient te worden of de correlatie
tussen een koudetoets op papier en de veldopkomst kanworden verbeterd door de toets
in het donker uittevoeren. Met het uitvoeren
van enkele aanvullende experimenten, moet
het mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd
een koudetoets voor witlofzaad ter beschikking te hebben. Het zou de voorkeur verdienen indien deze in het dienstverleningspakketvan de NAK-G kan worden opgenomen.

Bestuderingvanhetgroeiverloopvan
zaaiuien
Om het inzicht in de groei en ontwikkeling
van zaaiuien te vergroten, is in 1987 onderzoek gestart, waarbij hetgroeiverloop vandit
gewas intensief werd bestudeerd. Besloten
werd deze studie zo uit te voeren, dat met
de resultaten een groeimodel gebouwd zou
kunnenwordendatgebaseerd isopSUCROS,
een algemeen gewasgroeimodel, ontwikkeld
op het CABO te Wageningen, dat de groei
van een gewas beschrijft afhankelijk van

temperatuur en straling. Andere factoren die
de groei beïnvloeden worden geacht optimaal te zijn, zoals beschikbaarheid van water en voedingsstoffen. Omdat zaaitijd en
plantdichtheid een grote invloed hebben op
de groei en ontwikkeling van zaaiuien, moest
een model gebouwd worden dat deze invloeden zou kunnen simuleren.
gewicht (g/m2)

In 1987, 1988 en 1989 zijn proeven uitgevoerd te Lelystad en 1988 te Colijnsplaat.
Daarbij werden vier zaaitijden gecombineerd
met drie plantdichtheden, met elkaar
vergeleken. Er zijn waarnemingen verricht
aangaande de opkomst, het bladoppervlak
(LAI) inde tijd, de gewichtstoename vanbol,
hals en groen en dood loof, het verloop van
LAI(m2blad/m2grond)
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Figuur17.Gesimuleerd en werkelijk opbrengstverloop van loof en bol van object Z1P2 van de proef te
Lelystad 1989 (A), alsmede het gesimuleerd en werkelijk percentage bolvorming (B) en de
LAI(C).
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de bolvorming en het strijken,de lichtopvang
en de levensduur van het blad. Deze
gegevens zijn verwerkt tot parameters en
relaties die voor de modelbouw nodig zijn.
Daarbijvalttedenken aandetemperatuursom
tot 50%opkomst, de relatie tussen enerzijds
temperatuur en straling en anderzijds de
LAI-toename in de jeugdfase van de groei
en de relatie tussen aan de ene kant temperatuur, LAI en daglengte en aan de andere kant de ontwikkeling. Maar ook voor de
drogestofverdeling, de bladlevensduur, het
specifiek bladgewicht (cm2 per gram), de
ademhaling en de lichtuitdoving in het gewas zijn waarden berekend. Verschillende
parameters en relaties vertoonden niet verwaarloosbare verschillen tussen objecten
en/of proeven. Zo had de voorjaarsdroogte
van 1988 en 1989 zijn weerslag op de temperatuursom tot 50%opkomst. Voor het model is,gezien de vereiste optimale groei-omstandigheden, eentemperatuursom gekozen,
die het gemiddelde is van objecten waar
droogte geen duidelijke rol speelde. Ook op
andere punten zijn waarden die om aanwijsbare redenen te sterk afweken niet betrokken bij de berekening van de gemiddelde waarden, die gebruikt zijn bij de bouw
van hetmodel.
In figuur 17 is van een object (zaai 10 april,
33 planten per meter) hetwerkelijke en gesimuleerde groeiverloop weergegeven. Duidelijk is dat de opbrengst onderschat wordt,
wat voornamelijk (voor 72%) veroorzaakt
wordt door het achterblijven van de LAI, zodat minder licht wordt opgevangen en benut
voor de aanmaak van plantenmateriaal. Ook
wanneer in het model echter een LAI wordt

gehanteerd zoals in werkelijkheid is waargenomen, wordt de opbrengstvermindering
slechts tot op 28% van het oorspronkelijke
verschil teruggebracht. Bij een gelijke LAI
simuleert het model bovendien de opbrengst
gedurende het seizoen 0,4 ton per ha te
kort, welk verschil bij de eindopbrengst oploopt tot 1,0 ton drogestof. Wellicht dat hier
redistribute van drogestof vanuit het loof
naar de bol een rol heeft gespeeld; een proces waarmee in het model geen rekening
wordt gehouden.
Een belangrijk verschil tussen enerzijds 1987
en 1988 en anderzijds 1989 was de aanrespectievelijk afwezigheid van bladvlekkenziekte. Deze ziekte vermindert de levensduur van het blad en daarmee de opbrengst.
In tabel 38 is dit aangegeven door de levensduur van het loof zoals gemeten in die
drie jaren te gebruiken voor simulaties op
grond van de weersgegevens van diezelfde
jaren. Hieruit blijkt dat de gesimuleerde
opbrengst inalle driejaren 20-25%minder is
wanneer de bladlevensduur, bijvoorbeeld als
gevolg van bladvlekkenziekte, geringer is,
zoals in 1987 en 1988 het geval was. Zoals
ook verwacht kan worden, blijkt de gewasontwikkeling niet te lijden onder een verminderde levensduur van het loof.
In principe is het mogelijk met behulp van
een model op basis van SUCROS het effect
te berekenen van een plotselinge reductie in
de LAI (bijvoorbeeld hagelschade) in
afhankelijkheid van het ontwikkelingsstadium.
Het is echter bij uien niet bekend in welke
mate zo'n LAI-reductie het gewas in haar
ontwikkeling terugzet. Hiernaar zou onder-

Tabel 38.Gesimuleerde drogestofopbrengst van de bol in ton per ha en dagnummer van 50% bolvorming op basis van weersgegevens uit 1987, 1988 en 1989, in afhankelijkheid van de bladlevensduur van het loof, zoals gemeten te Lelystad indezelfdejaren.
bladlevensduur
gemeten in
1987
1988
1989
1

opbrengst op basis vanweer in:1)
1987
8,6 (77)
8,8 (79)
11,2 (100)

1988

1989

9,5 (77)
9,9 (80)
12,4 (100)

8,6 (75)
8,8 (77)
11,5 (100)

dag 50% bolvorming
1989
1987
1988
207
207
207

) relatieve opbrengst tussen haakjes. Drogestofgehalte van uien bedraagt 10-12%.
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203
203
203

195
195
195

zoek gedaan moeten worden. Aannemende
echter dat in een vergevorderd stadium (strijken) van een dergelijke rem in de ontwikkeling nauwelijks sprake is, kan berekend worden dat, bij een zaai op 10 april in 1989 en
bij afwezigheid van bladvlekkenziekte, een
LAI-reductie van 50 en 75% tot een opbrengstderving van 16 respectievelijk 25%
kan leiden. Ook kan met het model voor
diverse jaren het effect van zaaitijd en plantdichtheid op de opbrengst en vroegrijpheid
berekend worden. Zo geeft het model aan
dat in 1989 uien tot 10 mei gezaaid hadden
kunnen worden zonder dat dit tot dikhalzen
had geleid. In 1987 zou een dergelijke zaai
22% dikhalzen betekend hebben en in 1988
9%dikhalzen.
Het nut van het onderzoek is in eerste
instantie de gedetailleerde bestudering van
de gewasgroei van uien geweest, hetgeen
tot een verhoging van het inzicht in de groei
en ontwikkeling van dit gewas heeft geleid.
Zoals de getoonde modelberekeningen laten
zien, kan het model worden gebruikt bij
verder onderzoek en bij het inschatten van
het effect van bepaalde teeltmaatregelen of
andere groeibeïnvloedende factoren op de
opbrengst en vroegrijpheid. Tenslotte zou
zo'n model in een teeltbegeleidingssysteem
zijn nut kunnen hebben. In 1991 zal het
modelgepubliceerd worden.

Onkruidbestrijding in graszaadgewassen
De chemische onkruidbestrijding in de landbouw staat onder druk. Zo ook in de graszaadteelt, waar met name een afhankelijkheidvan herbiciden bestaat.
Onkruiden kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij de teelt van graszaad.
Enerzijds kan er door het massaal voorkomenvan onkruiden een zodanige concurrentie optreden dat de produktie van het graszaad daar onder lijdt, anderzijds kunnen

zaadvormende onkruiden kwaliteitsproblemen opleveren door zaadvermenging.
Deze onkruidproblematiek en de waarschijnlijke intrekking van een aantal voor de graszaadteelt belangrijke herbiciden, heeft in
1990 geleid tot het starten van een project
"onkruidonderzoek in graszaden". Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het PAGV, en
gefinancierd door het N(ederlands) G(raan)
C(entrum).
Onkruiden
Voor een analyse vande risico's van bepaalde onkruiden voor de graszaadteelt moet
een onderscheid gemaakt worden inteeltwijze en grassoort.
Een in Nederland belangrijke teeltwijze bij
graszaad is de dekvruchtzaai. Hierbij wordt
het gras al in het jaar voorafgaande aan de
oogst onder een ander landbouwgewas ingezaaid. In het geval van de veel gebruikte
dekvrucht wintertarwe is dit zelfs twee jaar.
Andere gewassen die als dekvrucht gebruikt
kunnen worden zijn: erwten, vlas en veldbonen. De laatstgenoemde gewassen worden
in de praktijk om bouwplantechnische en/of
gewasfysiologische redenen minder vaak
toegepast.
Dedekvrucht wintertarwe levert wat onkruidbestrijding in het navolgende grasgewas betreft een aantal problemen op. Tijdens de
oogst van de tarwe gaat tot 1.5%van het te
oogsten zaad verloren. Bij een opbrengst
van 10.000 kg per ha gaat het dus om 150
kg, hetgeen gelijk is aan wat normaliter gebruikt wordt voor het inzaaien van een tarwegewas! De uit het zaad voortkomende opslagplanten kunnen dan in dermate grote
hoeveelheden voorkomen,dat ze het gras in
ernstige mate beconcurreren. In het verleden is onderzoek gedaan naar de mate van
concurrentie die tarwe-opslag veroorzaakt in
hetgroeiseizoen vangraszaad (zietabel39).
Uit ander onderzoek naar de relatie tussen
schade en plantdichtheid van tarwe bleek
dat de zaadopbrengst van de verschillende
grassen rechtlijnig afnam met de toename
van het aantal tarwe -opslagplanten. Bij een
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Tabel 39.Relatieve graszaadopbrengst na concurrentie met 9-10tarweplanten per m2, gedurende verschillende perioden (Sijtsma, 1983).
tarweplanten
weggehaald

veldbeemdgras

roodzwenkgras

eind oktober
eind maart
eind april
mei
bij oogst
zonder tarwe

101
98

99
98

64
62
100
(=2000 kg/ha)

83
72
100
(=1500 kg/ha)

dichtheid van 200 tarweplanten per m2
bleek de opbrengst van Engels raaigras met
+ 60% te zijn gereduceerd ten opzichte van
onbehandeld; roodzwenkgras met + 50%,
en veldbeemdgras met ± 30%(Sijtsma,
1983).
Uit deze cijfers blijkt dat de bestrijding van
tarwe-opslag van groot belang is en dat de
schade veroorzaakt door tarwe-opslag voor
de diverse grassen inverschillende periodes
wordt toegebracht. Vooral bij veldbeemdgras
en roodzwenkgras is het van belang de opslag vroeg te bestrijden.
In het onderzoek wordt getracht alternatieven te vinden voor het tot nu toe veel gebruikte, maar binnenkort waarschijnlijk verboden middel TCA. Chemische, mechanische, bemestingstechnische, teelttechnische
en preventieve maatregelen worden getoetst.
De in 1990 gestarte veldproeven zijn nog
niet afgerond.
De teeltmethode waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een dekvrucht, de zogenaamde openlandzaai, wordt met name bij
Engels raaigras veel toegepast. Men heeft
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Engels raaigras

99
90
92
68
100
(=1550 kg/ha)

bij deze teeltmethode, afhankelijk van de
voorvrucht, in het algemeen minder last van
opslagplanten. In het aanvankelijk open gewas krijgen echter andere onkruiden kans
zichteontwikkelen.Doordekomstvannieuwe
mechanische methoden van bestrijden, zal
hieraan in de toekomst in het onderzoek
aandacht besteed worden, teneinde een alternatief voor de chemische bestrijding te
kunnen bieden.
Onkruiden die in graszaad, onafhankelijk
van de teeltmethode de kwaliteit kunnen
beïnvloeden,zijn onder andere straatgras en
ruwbeemdgras. Met name ruwbeemd (in
mindere mate straatgras) is inveldbeemden
Engels raaigras moeilijk chemisch te bestrijden. Deze onkruiden vormen zaad dat
naderhand tijdens de schoning zeer veel
moeilijkheden oplevert. Uitschonen is insommige gevallen onmogelijk en gaat in andere
gevallen gepaard met grote verliezen. In het
onderzoek wordt getracht bestrijdingsmethoden in het veld te vinden. Chemische, bemestingstechnische, en teelttechnische methoden worden hiertoe in hetveld getoetst.

Proefbedrijf PAGV1990
Bij het formuleren van hetgeen wat er in een
afgelopen jaar is gebeurd, bestaat de neiging om de extremen te noemen, zowel positief als negatief. Of dit ook werkelijk hetbelangrijkste isgeweest, is niet altijd te zeggen
en ook achteraf vaak moeilijk te bepalen.
Bij het proefbedrijf is er ook weer het een en
ander gebeurd dat het vermelden waard is.
Positief was het vele mooie weer, dat voor
een gunstig teeltseizoen zorgde. De meeste
werkzaamheden konden opde gewenste tijd
worden uitgevoerd, ondanks het feit dat een
drietal medewerkers wegens ziekte lange
tijd afwezig waren. Deze afwezigehied is
door de andere medewerk(st)-ers goed opgevangen, waarbij het gunstige weer een
positieve invloedhad.
De komst van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO) naar het PAGV wierp
ook voor het proefbedrijf zijn schaduwen
vooruit. Reeds injanuari is er met de medewerkers overleg gevoerd over de organisatorische opzet van het proefbedrijf na de overkomst van het CGO, waarbij het aantal
medewerkers met acht werd verhoogd. Uiteindelijk werd gekozen voor een opsplitsing
in drie secties: een sectie akkerbouwproeven (11,5 formatieplaatsen), een sectie
groenteproeven (10 formatieplaatsen) en
een sectie praktijkgewassen en mechanisatie (8 formatieplaatsen). Met de sectie OBS
in Nagele erbij (5 formatieplaatsen) is de
afdeling vrijfors te noemen.
Om het onderzoek voor het CGO goed uitte
kunnen voeren, heeft het PAGV in de herfst
van 1990 een extra kavel ter beschikking
gekregen, die voorheen in gebruik was bij
het CDI. Dankzij de voortvarende medewerking van het Ministerie en de Rijksgebouwendienst kon op deze kavel nog een kavelweg en een aantal dammen worden aangelegd. Tevens werd er nog een betonweg van
600 m lengte aangelegd evenwijdig aan de
Edelhertweg, waardoor het interne verkeer
alleen nog bij het oversteken gebruik hoeft

te maken van de openbare weg. We hopen
dat daardoor de verkeersveiligheid is verbeterd, met name inde periodes dat er met het
transport klei op de weg komt. De wensen
aangaande de verdere voorzieningen die
nodig zijn voor het CGO, zoals gebouwen
machines en werktuigen, zijn reeds geformuleerd; het wachten is echter nog op geld
en goedkeuring. Wel konden uit de lopende
begroting de gewenste aanschaffingen en
vervangingen worden gedaan. De belangrijkste hiervan zijn: vervanging trekker, vervanging cirkelmaaier, vervanging loofklapper,
aanschaf kunstmeststrooier van 24 meter,
aanschaf schoffelbalk van 6 meter, aanschaf
mobiele vul-/spoelinrichtingenen, aanschaf
precisiezaaimachine voor uienproeven.
Hetweer
Zoals reeds werd opgemerkt was het een
gunstig jaar voor de voortgang van de werkzaamheden. In figuur 18 en 19 worden de
neerslag- en temperatuurgegevens weergegeven. Over het hele jaar gemeten was het
met 802 mm neerslag eerder een nat jaar
dan een droogjaar (ruim 100 mm meer dan
hetgemiddelde van 1972t/m 1989). Deregen
viel echter vooral in perioden dat het voor
het werk niet zoveel problemen gaf. Ook viel
de regen in grotere hoeveelheden tegelijk,
hetgeen dan minder storend werkt dan wanneer het gedurende een langere periode telkens een beetje regent. Met name de maanden februari,september en november waren
natter dan gemiddeld. Voor de uitvoering van
de werkzaamheden was het in feite alleen
de maand september waar stagnatie optrad.
De overige maanden waren wat de neerslag
betreft ongeveer gemiddeld, of aan de droge
kant.
De temperatuur was in het algemeen hoger
dan het gemiddelde, maar de grootste verschillen werden met name in de maanden
januari.februari enmaartgeconstateerd.Vorst
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Figuur 18.Overzicht van de gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur
over 1972t/m 1989 invergelijking met 1990

van betekenis kwam niet voor indie periode,
maar ook nauwelijks in november endecember. April, juni en september waren gemiddeld één â twee graden te koel, terwijl mei,
augustus en oktober nade reeds genoemde
eerste drie maanden van het jaar, als warmer dan gemiddeld te voorschijn kwamen.
Het aantal zomerse dagen (temperatuur bo-

ven 25 graden Celcius) bedroeg 16 en het
aantal tropische dagen (temperatuur boven
30 graden Celcius) 2. In mei waren er 3zomerse dagen, in juni geen, in juli 6 en in
augustus 7 zomerse dagen en 2 tropische
dagen. Bovendien was er in die maanden
een vrij groot aantal dagen die het predikaat
"zomers" net niet konden halen, maar er

hoeveelheid
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140-

120100
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Figuur19.Neerslaghoeveelheden per maand gemiddeld over de periode
1972t/m 1989en in 1990
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dicht tegenaan zaten.
Eenandere bijzonderheid was dezware storm
op 25januari. De schade bij het PAGV bleef
gelukkig beperkt tot het stukwaaien van een
50-tal ramen van de kas waardoor ook het
schermdoek gedeeltelijk werd vernield. Door
de inzet van de medewerkers kon deze
schade echter weer snel wordenverholpen.
Ook de nachtvorsten die eind mei plaatselijk
zware schade aan gewassen toebracht,
lieten het proefbedrijf vrijwel ongemoeid; op
een paar luwe plaatsen werd echter enige
vorstschade geconstateerd.
Depraktijkgewassen
Hoewel de winter weinig vorst opleverde en
eerder aan de natte dan aan de droge kant
was, bleek de structuur in het voorjaar erg
mee te vallen. De voorjaarsgrondbewerking
leverde dan ook weinig problemen op. De
zaaiperiode verliep voorspoedig en ook de
opkomst stelde in het algemeen niet teleur.
Door de lange droge perioden in mei en juni
kwam de mechanische onkruidbestrijding
goed tot zijn recht en met de aansluitende
droge perioden van juli en augustus leverden ook de meeste schimmelziekten geen
problemen op. De maand september vormde eigenlijk de enige dissonant in de reeks
mooie maanden. Door de regelmatige en
vele regen stagneerden de oogstwerkzaamheden. Gelukkig zorgde oktober weer voor
een lange droge periode,waardoor de oogst
toch nog redelijk vlot verliep. Omdat in november de regen weer rijkelijk viel, verliep
het wintervoorploegen en tarwezaaien wat
minder vlot dan gewenst, maar aan het einde van het jaar was verreweg het meeste
buitenwerk toch weergereed.
Bij een viertal praktijkpercelen (A1 t/m A4)
werden de gewassen zo goed mogelijk volgens de geïntegreerde methode geteeld.
Wat onkruid en ziektebestrijding betreft is dit
goed gelukt; aangaande de bemesting is de
aangehouden normwaarschijnlijk te laaggeweest, waardoor de opbrengst teveel achterbleef. Ook het feit dat het jaar ervoor op
deze percelen de proeven lagen, maakte
een juiste kunstmestgift erg moeilijk. Een

overzicht van de opbrengsten van alle praktijkgewassen wordt intabel 40 gegeven. Hierbij kunnen nog de onderstaande aanvullende opmerkingen worden gemaakt:
Wintertarwe
Alle tarwe werd gezaaid tussen half oktober
en half november. De hoeveelheid zaaizaad
varieerde van 140 tot 180 kg. De laagste
hoeveelheid werd gebruikt op A 2 en G 103
in verband met de ondervrucht graszaad.
Hier werd de tarwe tevens op een rijafstand
van 25 cm gezaaid, om het tussengezaaide
graszaad meer licht te geven. Op de andere
percelen werd een rijafstand van 12,5 cm
aangehouden. Op de meeste percelen werd
de N-bemesting in drie keer gegeven in een
hoeveelheid die varieerde tussen 400 kg en
740 kg kas afhankelijk van de N-mineraalcijfers in het voorjaar en de stand van het
gewas bij de derde gift. Omdat op A 2 op
geïntegreerde wijze werd geteeld en het Nmineraalcijfer op 120 kg uitkwam,werdafgezien van de vroege gift. Achteraf bleek dit te
weinig te zijn waardoor een schraal gewas
opgroeide. Daardoor bleef de opbrengst
ruimschoots achter bij de andere percelen
waarvan de opbrengst toch ook niet zo
extreem hoog was. Mogelijk is het na de
tweede N-gift te lang droog gebleven, zodat
de tarwegewassen toch wat te weinig stikstof tot hun beschikking hadden.
Op de percelen B 7 t/m B 9 is gelijk met de
zaai van de wintertarwe een rietzwenkgras
als groenbemester gezaaid. Dit is zeer goed
bevallen, zodat in de herfst van 1990 dit bij
de toen gezaaide tarwe ook weer is gebeurd.
Zomergerst
De zaaitijd van dit gewas lag tussen 15 en
22 maart; de gebruikte zaaizaadhoeveelheid
was 110 kg. De N-bemesting lag tussen de
150 kg en 250 kg kas. De laagste gift werd
gegeven op het perceel van de geïntegreerde teeltwijze (A 3). Ook hier was de Nbemesting aan de lage kant, maar niet zo
duidelijk als bij de wintertarwe. Voor de onkruidbestrijding werd opA3twee maalgeëgd,
éénmaal met de zaairichting mee en één-
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Tabel40.Gegevens van de praktijkgewassen op het PAGV-proefbedrijf in 1990.
gewas

perceel

A 2
A 9
A 10
A 11
B 7
B 8
B 9
G 103
zomergerst
A 3
A 19
B 4
B 5
G103
graszaad
A 15
snijmaïs
A 18
B 10
pootaardappelen
A 4
A 4
A 4
consumptie-aardaardappelen A 14
suikerbieten
A 1
A 12
A 17
zaaiuien
A 13
B 12
stamslabonen
B 6
doperwten
A 16
witlof
B 11
B 11

wintertarwe

oppervlakte

ras

netto opbrengst
in kg/ha

6,0
6,9
6,9
6,9
4,3
4,3
4,3
14,9
6,0
6,3
4,2
4,2
3,3
7,2
6,3
4,3
1,6
1,0
3,2
7,2
6,0
7,2
6,3
6,6
3,9
4,3
7,2
1,3
1,2

Granta
Obelisk
Granta
Herzog
Obelisk
Obelisk
Obelisk
Arminda
Prisma
Blenheim
Prisma
Prisma
Prisma
Koket
LG 2080
LG 2080
Turbo
Bintje SE
BintjeA
Bintje
Accord
Univers
Herald
Robusta
Hysam
Pros Gitana
Cador
Faro
Rinof

6.380kg
8.820kg
8.340kg
7.090kg
8.140 kg
8.140 kg
8.140 kg
7.720kg
6.000kg
7.190kg
7.470kg
7.470kg
6.000kg
730kg
42.500 kg
42.500 kg
34.500 kg
28.800 kg
36.900 kg
56.100 kg
76.200 kg
76.000 kg
83.700 kg
70.000 kg
72.000 kg
18.500 kg
6.100 kg
120.000st
150.000st

voorvrucht
aardappelproeven
pootaardappelen
doperwten
zaaiuien
snijmaïs
witlof
zaaiuien
doperwten
suikerbietenproeven
suikerbieten
groenteproeven
groenteproeven
diversen
wintertarwe
consumptie-aardappelen
zomergerst
graanproeven
graanproeven
graanproeven
suikerbieten
graszaad/conservenpr.
graszaad
snijmaïs
zomergerst
stamslabonen
groenteproeven
consumptieaardappelen
zomergerst
zomergerst

maal daar dwars op. Deze geïntegreerde
teelt was wel geslaagd, maar de opbrengst
had 1000 kg hoger moeten zijn. Alle gerst
voldeed aan de normen voor brouwgerst,
met voor de Prisma een volgerstaandeel
van 80% en een eiwitgehalte van 9,9%. Bij
de Blenheim waren deze cijfers respectievelijk82%en 9,0%.

De stand van het gewas na de oogst van de
tarwe en ook na de winter was uitstekend.
Dat de kg-opbrengst zo laag bleef, werd in
ieder geval voor een deel veroorzaakt door
een muizenplaag rond half mei. De oogst in
de eerste dagen van juli was vroeg. Er werd
van stam gedorst; het geoogste produkt
werd op eigen bedrijf gedroogd.

Graszaad
Het graszaad is op 1 november 1988 gelijktijdig met de dekvrucht wintertarwe gezaaid
met een hoeveelheid zaaizaad van 12,5 kg
per ha. Na de oogst van de wintertarwe in
1989 kreeg het graszaad op 25 augustus
een bemesting van 180kg kas. Eind februari
1990 is er nog eens 300 kg kas gestrooid.

Snijmaïs
Dit gewas is op 2, 3 en 4 mei gezaaid. De
zaaizaadhoeveelheid was 115.000 zaden
per ha. Als bemesting werd 630 kg kas gestrooid. Voor het zaaien is er een keer gespoten met 4 liter Sting tegen het aanwezige
onkruid. Verder werd op A 18 begin juni nog
een keer gespoten met 2 kg Lentagran. Op
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B 10werd omstreeks dezelfde tijd het gewas
bewerkt met de rollculi- schoffelmachine,
hetgeen ook een goed resultaat opleverde.
De oogst vond begin oktober plaats. De opbrengst aan vers produkt was niet zo hoog,
maar door het hoge drogestofgehalte van
38,7%werd toch een drogestofproduktie behaald van ruim 16.500 kgper ha.
Pootaardappelen
Van het pootgoed waren alleen Turbo en
Bintje SE voorgekiemd. Eind maart werd er
gepoot nadat op 23 maart 415 kg 23-23-0
was gestrooid. Er werd gewerkt met een
combinatie van de rotorkopeg voorop de
trekker en de pootmachine achterop. Na de
rugopbouw werd er geen chemische of mechanische onkruidbestrijding meer uitgevoerd. Het stuk met Bintje SE werd vanaf 4
juli in drie volveldsbespuitingen doodgespoten met intotaal 48 liter Buminofos. Bij Bintje
Aen Turbo werd op 17juli het loof vernietigd
met een bewerking in één werkgang van
klappen en rijenbespuiting. Hierbij werd 16
liter Buminofos gebruikt. Het rooien vond
eind juli plaats onder droge omstandigheden. Desorteerverhoudigen waren:

Bintje SE
Bintje A 1
Turbo

<28 mm
1,2%
1,3%
1,2%

28/35 mm 35/45 mm
34,8%
59,1%
15,3%
60,9%
15,-%

50
45/50 mm
Bintje SE 0,9%
Bintje A 1 20,3%
2,3%
Turbo
76,4%
-7,4%
Consumptie-aardappelen
Van 5 tot 7 april werden de aardappelen gepoot met dezelfde combinatie als bijde pootaardappelen. Als pootgoed werd de maat
35/45 gebruikt; op 23 maart was het perceel
bemest met 625 kg 23-23-0. Na de rugopbouw werd op 7 mei 1 kg Sencor gespoten
tegen onkruid. Verder werd regelmatig tegen
Phytophthora gespoten. Eind juli vond er
een aantasting plaats van een soort bladluis
die heel moeilijk te bestrijden bleek. Na een
bespuiting met pirimor en een bespuiting

met Meta Systox R bleken de beestjes nog
niet dood te zijn. Dit bleek eindelijk te lukken
met een bespuiting van Undeen. Op 28 en
29 augustus werd het loof geklapt zonder
dat er doodgespoten was. Van 14 tot 19
september werden de consumptie-aardappelen met tussenpozen, vanwege het weer,
gerooid.
De sorteerverhoudingen waren: <35 mm
3,7%, 35/50 mm35,4%en >50 mm60,9%.
Suikerbieten
De zaaitijd van de suikerbieten varieerde
nogal. Het eerste perceel suikerbieten (A 12)
werd op 28 en 29 maart gezaaid. Perceel A
1 volgde op 2 april, terwijl perceel A 17 op
10 en 11 april werd gezaaid. De zaaiafstand
in de rij was voor A 1 en A 12 18,5 cm en
voor A 17 20 cm. De bieten op A 1 werden
geteeld met het uitgangspunt dat zo weinig
mogelijk gebruik zou worden gemaakt van
meststoffen en chemicaliën. Daarom werd
met een N-mineraal van 89 kg slechts 92 kg
23-23-0 gestrooid. Ook hier bleek deze gift
aan de lage kant enwaardoor het gewas het
hele jaar een wat miezerige indruk maakte.
De beperkte inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (twee maal een rijenbespuiting met 0,3 kg Goltix / 0,3 liter minerale
olie / 0,7 liter Betanal Tandem) was wel een
succes. Daarnaast werd twee keer geschoffeld, waarvan de laatste keer met aanaardschoffels. Van de andere percelen kreeg A
12tweemaal een volveldsbespuiting volgens
het lage doseringssysteem en éénmaal een
wat zwaardere bespuiting. Bij A 17 werd direct na het zaaien een volveldsbehandeling
uitgevoerd met 3kg Goltix. Begin mei volgde
een volveldsbehandeling volgens het lage
doseringssysteem en half mei nog een keer
met een wat zwaardere dosering. Bij de
oogst werd begonnen met perceel A 12,
daarna volgde A 17, terwijl À 1 als laatste
werd geoogst op 28-29 november. Het suikergehalte en het tarrapercentage lagen beide gemiddeld op 16,5%en de winbaarheidsindex op89.
Zaaiuien
De uien van B 12 werden op 23 maart ge-
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zaaid, die van A 13 op 29 en 30 maart. De
hoeveelheid zaaizaad die werd gebruikt was
respectievelijk 5,1 kg en 5 kg. De bemesting
was op beide percelen ongeveer gelijk, met
390 kg 23-23-0 voor B 12 en 415 kg voor A
13. De oogst verliep niet zo vlot. Op perceel
B 12 werd eind augustus een begin met
rooien gemaakt, maar na enige rondjes begon het te regenen. Op 13 en 14 september
werd het rooien voltooid. Op 14 september
werden alle uien ook opgeladen en afgevoerd. De uien van perceel A 13 werden op
15 en 17 september gerooid, maar door de
vele regen konden ze eerst op 28 en 29
sep-tember worden opgeladen. De kleur had
hierdoor wel enigszins geleden maar verder
was de kwaliteit nog uitstekend.
Stamslabonen
Dit gewas groeide op een perceel waar het
jaar ervoor witlofproeven lagen. Dankzij de
late zaai (9 juni) kon de opslag ervan goed
worden bestreden met een bespuiting van 4
liter Round-up + 0,5 liter Exell. De rijenafstand was 37,5 cm en er werd 60 kg zaaizaad gebruikt (32 planten per m2). Als be-

mesting werd 500 kg kas gestrooid. Op 28
augustus vond de oogst plaats, nog juist
voordat de vele neerslag begon.
Doperwten
De doperwten werden op 17 maart gezaaid
met de precisiezaaimachine; de gebruikte
hoeveelheid zaaizaad was 150 kg per ha.
De aanwezige aardappelopslagplanten konden niet meer met de stick worden bestreden, omdat deze door de nachtvorsten waren
afgevroren. Toen ze weer terug waren, was
het erwtengewas te ver ontwikkeld om nog
een bestrijding uitte kunnenvoeren.
Witlof
De ruggen voor dit gewas werden al op 20
maart gefreesd, terwijl de zaai op 16 en 17
mei plaatsvond. Het weekend voor de zaai
viel er nog 38 mm regen, zodat de vochtomstandigheden gunstig waren. Het bleef echter na de zaai drie weken droog en drogend
weer, zodat de opkomst toch nog de nodige
problemen gaf. De opbrengst is daardoor
met name bij het ras Faro nogal tegengevallen.

*M*M*&s**wœ#mgmm-m**«&#§J

Kleine en nieuwe gewassen (in dit geval velerlei slasoorten) zijn van grote betekenis voor verbreding van het groente-assortiment
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Proefbedrijf OBSteNagele
Algemeen
Vanwege de geringe neerslag in winter en
voorjaar 1990, konden de voorjaarswerkzaamheden vroeg van start gaan. reeds op
17 maart werden zomergerst en erwten
gezaaid; op 21 maart de veldbonen; op 22
maart de uien; op 23 maart de bieten en
begin aprildeaardappelen.
De daaropvolgende droogte, veroorzaakte
weer opkomstproblemen bij de witlof en winterpeen. De in februari aangeschafte regeninstallatie kwam gelijk goed van pas. Toch
blijft beregenen in deze situatie een moeilijke en discutabele maatregel, aangezien er
grote kans is op korstvorming, waardoor de
opkomst alleen maar moeilijker wordt.
Ook gedurende het zomerseizoen is veelvuldig beregend, het name op de aardappelenen hetgrasland.
Dit jaar is ook de verbouwing gerealiseerd
van het kantoor/excursie-ruimte op het derde (BD) bedrijf. Het lokaal is veranderd in
een modern ingerichte ruimte met ontvangstmogelijkheid voor maximaal 40 personen,
met daarbij een apart keukenblok en twee
wc's.
Naast de genoemde regeninstallatie (begroting 1989), is aangeschaft een nieuwe trekkervan 70 pk (begroting 1989);een 3-schari-

ge wentelploeg, een heftruck (gereviseerd),
een wiedeg, een kipper, twee kistenvullerbandjes, een kistenkantelaar en een nieuw
voorkiemsysteem ten behoeve van de aardappelen.
De fysieke opbrengsten (voor zover bekend)
voor 1990 zijn vermeld intabel41.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering zullen hieronder in het kort per systeem worden besproken.
Gangbaar bedrijfssysteem
Het mooie weer zorgde dit jaar in het algemeen voor topopbrengsten op het gangbare
bedrijf. De tarwe had niets te lijden gehad
van de zachte winter en door het droge
voorjaar kon op tijd bemest worden. Wel
was de druk van de afrijpingsziekte vrij groot
(warme zomer met hoge luchtvochtigheid!)
en moest er twee keer een bestrijding worden uitgevoerd tegen met name bruine roest
en septoria.
Ook bij de aardappelen waren er weinig problemen. Wel was er dit jaar een forse discussie over de aanpak van de hoge (bont)virus- en luizendruk. Eenadvies uitdebollenteelt van een combinatie van 6 liter olie +0,4
liter Decis per ha is hier ook toegepast op

Tabel 41. Fysieke opbrengsten van de vergelijkbare gewassen op de drie bedrijfssystemen van het
OBS in 1990 in netto tonnen per ha.
gewas
consumptie-aardappelen
suikerbieten
(suiker%)
wintertarwe (bij16%)
groene erwten
zaaiuien
w.peen
1)
2)

gangbaar
62,1
80,7
(16,7)
8,6
4,8
+ 611>
±621)

(Agria)
(Univers)
(Obelisk)
(Ascona)

geïntegreerd
54,6 (Agria)
63,8 (Rima)
(16,3)
7,5 (Obelisk)
4,3 (Ascona)
± 5 4 1)
+ 66 1 )

biologisch dynamisch
±35 1) (Santé)
6,1 (Herzog)
(±25 1)
902)

exacte opbrengst momenteel nog niet bekend,
peen bestemdvoor desapbereiding.
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het bontgevoelige ras Bintje (twee keer inde
maand mei). Problemen met virus zijn er niet
geweest; of dit komt door de bestrijdingsmethode is helaas moeilijk aantegeven.
Bij de pootaardappelen is voor het eerst gebruik gemaakt van een combinatie van klappen/rijenspuiten (met trakafon) voor de loofvernietiging. Een nabehandeling met trakafon
(vollevelds) bleek nodig. De consumptieaardappelen zijn doodgespoten met een
combinatie van Reglone en Purivel. Beide
gewassen zijn eind mei een keer beregend.
De chemische onkruidbestrijding in bieten
was ook zeer geslaagd. Na opkomst kon
volstaan worden met twee keer een lage
dosering in volleveldstoepassing; daarnaast
is nog wat aardappelopslag bestreken met
de stick.
Deerwten hadden erg te lijden van bladrandkeveraantasting, duivevraat en aardappelopslag dat bestreden moest worden. Ondanks de chemische bestrijding bleken later
praktisch alle stikstofknolletjes te zijn aangetast door larven van de bladrandkever. Door
eind mei nog een N-bemesting uit te voeren
(in combinatie met een beregening), konden
de planten zich redelijk herstellen.
Bij de uien waren er grote problemen met
aardappelopslag. Dit is redelijk bestreden
door twee keer te behandelen met een
onkruidstrijkrol met Round-up.
Geïntegreerd bedrijfssysteem
Ook dit jaar zijn de aardappelen en bieten
vlak voor het zaaien bemest met kippedrijfmest en gelijk met de zaaibedbereiding ondergewerkt. De mest is uitgereden met een
12 meter brede sleepslangenmachine, die
een goede verdeling geeft en niet windgevoelig is. De sporen zijn hersteld met behulp
van woelegjes in een aanaard-garnituur. De
werkdiepte vandeze egjes isongeveer 10cm.
Voordeel hiervan is dat er geen valse kluiten
worden boven gehaald,terwijl het land redelijk vlak wordt. Volgend jaar zullen deze sporenwisser aan de tank worden gekoppeld,
zodat dit tegelijkertijd met het mestuitrijden
kangebeuren. Overigens valt de insporing in
het voorjaar na zachte winters altijd mee; de
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structuur isdan over de hele linie slecht!
Ook de geïntegreerde aardappelen zijn een
keer beregend. Dit jaar is gekozen voor het
ras Agria, doordat de Santé reeds vier jaar
(bedrijf rond) is geteeld en het niet verstandig is een ABCD-resistent ras continu te blijven telen in verband met een verhoogde
kans op een E-besmetting van het aardappelcysteaaltje. Helaas is het pootgoed door
zwartbenigheid (waar Agria extra gevoelig
voor is) gedegradeerd van E1 naar A1.
De loofvemietiging is ook hier uitgevoerd
door een combinatie van klappen/rijenspuiten. Het thermisch branden is achterwege
gebleven omdat dit voor een te beperkte
groep een optie is in verband met het geringe aantal (dure) machines inNederland.
De consumptie-aardappelen zijn de laatste
maand van afrijping niet meer behandeld
tegen Phytophthora, vanwege het droge
weer en de mogelijke toename van veldresistentie bij een afstervend gewas. Vlak voor
loofvemietiging kwam er toch nog in één
keer Phytophthora voor in het gewas, waardoor de kwaliteitsklasse wat lager uitviel dan
bij gangbaar.
Vanwege de aanwezigheid van de Rhizomanie was op het geïntegreerde perceel gekozen voor het ras Rima. De kg-opbrengsten
bleven sterk achter bij het gangbare bedrijfssysteem, hoewel het suikergehalte goed op
peil bleef. De onkruidbestrijding was afdoende met twee keer een rijenbehandeling in
een vroeg stadium. Ook dit jaar zijn geen
herbiciden gebruikt in de wintertarwe. Gekozen isvoor het rijpadensysteem (twee paden
van 46 cm op 4,3 meter) om beter te kunnen
schoffelen. Vóór het schoffelen is twee keer
een Rabe-wiedeg ingezet (waarvan detweede keer in tegengestelde richting). De wiedegwerkte ook goed egaliserend ten opzichte
van het schoffelen, maar pakt niet al hetonkruid.
Uiteindelijk is ook deze tarwe twee keer behandeld tegen met name bruine roest en
septoria.
Het stro is ook ditjaar blijven liggen (verhakseld). Hierover is runderdrijfmest uitgebracht
met de sleepslangenmachine, die met de
stoppelploeg is ondergewerkt. Vervolgens is

dit bewerkt met een grondverkruimelaar en
is koolzaad ingezaaid. Voor dit laatste is gekozen vanwege een vermeende anti-werking
tegen Rhizomanie. Wat massa betreft stelde
het uiteindelijk veel minder voor dan gele
mosterd of bladrammenas.
Bij de erwten waren er dezelfde problemen
als op het gangbare bedrijf: bladrandkever,
duivenvraat en aardappelopslag. Daardoor
vielen ook hier de opbrengsten tegen. Het
combineren van schoffelen en rijenspuiten in
de uien werkte ook dit jaar goed. Door de
afgeharde onkruiden moest dit wel een
aantal keren worden herhaald; per keer ging
het echter slechts om kleine hoeveelheden
actieve stof.
Biologisch-dynamisch bedrijfssysteem
Omdat er via gangbare coöperaties handel
en markt is ontstaan in biologische poot (-en
consumptieaardappelen is besloten de pootaardappelteelt op het bd-bedrijf weer ter
hand te nemen. Vanwege een minder geschikte voorvrucht (uien) was de start wat
minder, maar de uiteindelijke opbrengst viel
niet tegen. Wel zijn ze twee keer beregend
in verband met een wat slechtere structuur.
Na het klappen zijn de pootaardappelen licht
gebrand. Ook de consumptie-aardappelen
zij twee keer beregend en de opbrengst lijkt
zeer goed (evenals de kwaliteit).
Bij de zaaiuien waren er problemen met het
onkruidbranden. Door wat (te) harde wind
tijdens het branden, was een groot deel van
het onkruid witte krodde (wat blijkbaar ook
een laag groeipunt heeft!) onvoldoende gedood en moesten deze stroken ongeveer
anderhalve week later nogmaals gebrand
worden. Een groot deel van de uienplantjes
(die ondertussen weer een halve centimeter
groter waren) hebben dit niet overleeft, waar-

door op ongeveer een derde deel van de
oppervlakte veel teweinig plantenstonden.
De winterpeen is dit jaar eerder gezaaid in
verband met te hoge nitraatgehalten in het
sap in 1989. Het gewas was toen nog erg
groen tijdens de oogst. Om een verdere
afrijping te krijgen, werd rond half april gezaaid. Een bijkomend voordeel was een goede opkomst van het zaad (nog voldoende
vocht) en een vlotte start, wat resulteerde in
een topopbrengst. Het nitraatgehalte is vanaf vijf weken voor de oogst gevolgd; de
eerste weken gaf een dalende tendens,
maar vreemd genoeg begon het de week
voor de oogst weer plotseling testijgen!
De wintertarwe gaf een hoge opbrengst met
goede bakkwaliteit; dit is waarschijnlijk te
danken aan een hoge N-mineraal in het
voorjaar. Hierdoor was de verkoopprijs iets
hoger dan anderejaren.
De maai-weide en graasweide hebben zeer
goed geproduceerd; dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door op tijd te beregenen. Het concept voor de maaiweide van de
laatste jaren (mengsel van Engels raaigras,
rode klaver, lucerne en haver; voorjaarsinzaai met een speciale graszaaimachine)
heeft zijn vruchten afgeworpen. Produkties
van 13-14 ton drogestof per ha lijken
normaal teworden.
Ook op het BD-bedrijf is uitrijden van de gier
op het grasland (en in het voorjaar op aardappel- en uienland) met succes uitgevoerd
met de slangensleepmachine.
Door naast de eigen voederwinning nog
twee ha maïs en twee ha gras/klaver aan te
kopen, kan de veestapel uitgroeien tot 22
koeien, 6 vaarzen en 6 pinken. De melkproduktie zit nog steeds inde lift; het afgesloten
melkseizoen 1989/1990 bijna 6200 liter per
koe met 4,15%vet en 3,16% eiwit.
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Loon,CD.van
van 11 februari t/m 13 februari in Cambridge, Engeland, waar hij o.a. een inleiding hield voor de
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perspectieven en problemen bij raddichio enknolvenkel.
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