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EN MATERIËLEZAKEN:
hoofd:J.Boom
mw.A. Borsch (kantinebeheer)
mw.A.van Heest (kantinebeheer)
mw.C.M. Nobel-Borghols **
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mw.J.H. Smeenk"
vacature

Woord vooraf
De presentatie van het PAGV-jaarverslag betekent de afronding van
een kalenderjaar waarin weer getracht werd via praktijkonderzoek een
bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de akkerbouw en de
groenteteelt indevollegrond.
Zoals te doen gebruikelijk streeft het PAGV er niet naar in haar jaarverslag uitputtend in te gaan op alle activiteiten die werden ontplooid.
Naast de algemene informatie over bestuur, proefbedrijf en organisatie wordt in het jaarverslag ingegaan op de belangrijkste velden
waarop het onderzoek is gericht. Een aantal voorbeelden van projecten binnen de velden van onderzoek zijn bedoeld om de richting van
het onderzoek te illustreren.
De koers die bestuur en staf van het PAGV menen te moeten volgen
is, in 1989 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van voorgaandejaren.
Wel werden op het aantal gebieden goede vorderingen gemaakt. Zo
kon op het gebied van het voorgenomen onderzoek naar de ontwikkeling van bedrijfssystemen in de vollegrondsgroenteteelt, dankzij veel
en gedegen voorbereidend werk een flinke stap vooruit gemaakt worden. In goed overleg met alle ROC's voor de vollegrondsgroenteteelt
werden besluiten genomen om in 1990 daadwerkelijk met het onderzoek tebeginnen.
Voor de akkerbouwsector werd met betrekking tot de geïntegreerde
bedrijfsvoering in samenwerking met het CABO, het LEI en de landbouwvoorlichting, gesteund door het Ministerie van LNV, tot een onderzoeks- en voorlichtingsactie besloten om de ontwikkelde kennis
breder in de praktijk toe te passen. De resultaten van dit introductieprogramma zullen over enkele jaren moeten uitwijzen of de hooggespannen verwachtingen ook inde praktijk realiseerbaar zijn.
Belangrijke initiatieven werden ook op andere gebieden genomen.
Binnen het geheel van het landbouwkundig onderzoek werden plannen opgezet om inhoudtegeven aan de agrificatie.
Het PAGV zal in dat kader participeren in programma's met betrekking tot hennep, karwij en oliehoudende gewassen. Dankzij de steun
van het aardappelbedrijfsleven en de witlofsector kon er in 1989 een
goede start gemaakt worden om meer inzicht te krijgen in de beheersingvan bacterieziekten en deverslijmingsproblematiek.
Inorganisatorisch opzicht veranderde er in 1989op het PAGV ook het
een en ander. De onderzoekondersteunende stafgroepen Publiciteit,
Redactie en Informatie, Wiskunde en Informatica, Coördinatie-onderzoek alsmede medewerkers op het laboratorium werden ondergebracht inéén afdeling onder leiding van de adjunct-directeur. Reeds in
1989 konden de eerste tekenen van een verbeterde efficiëntie worden
gesignaleerd.
Ten aanzien van de 'omgeving' van het proefstation zullen de beslui-

ten betreffende de organisatie van de voorlichting de komende tijd extra aandacht vragen om weer goed inte kunnen spelen op de nieuwe
situatie. Naast de vorming van informatie- en kenniscentra, zal met
name de vorming van de consulentschappen voor de landbouw in de
provincies gevolgen hebben voor de directievoering van de Regionale
Onderzoekcentra. Het bestendigen van de goede samenwerking tussen het proefstation en de ROC's isook inde nieuwe situatie van veel
belang.
De discussies over het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek die in
het afgelopen jaar veel tijd vergden, komen in een beslissend stadium. Het inpassen van deze nieuwe taak in het praktijkonderzoek zal
ook in 1990veeltijdvragen.
Vastgesteld kan worden dat naast de voortgang van het onderzoek in
1989 veel besluiten werden voorbereid en genomen, die bepalend
zullen zijn voor de toekomst en waaruit de dynamiek van de organisatie spreekt. Bij alle aanpassingen goed functioneren vraagt veel
aandacht van bestuur en medewerkers. Hun motivatie en inzet maken
dat het praktijkonderzoek regelmatig onderzoeksresultaten kan opleveren, die de betrokken ondernemers kunnen helpen bij het vinden
van oplossingen om de continuïteit van de bedrijven veilig te stellen.
Om alert te kunnen reageren isjuist in perioden dat zich economisch
en maatschappelijk veelveranderingen voltrekken, een adequate kennisvangroot belang.

de directeur,
ir.A.J. Riemens
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Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1989 vier
keer, het Dagelijks Bestuur vijf keer.
Als belangrijkste punten van bespreking
kunnen wordengenoemd:
- overdracht cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek;
- verzelfstandiging Landbouwkundig Onderzoek;
- bemestingsonderzoek vollegrondsgroenteteelt;
- relatie PAGV/IKC-agv;
- melkquotum OBS;
- publicatiebeleid PAGV;
- financieel verslag 1987;
- concept financieel verslag 1988;
- afdracht salariskosten Z-formanten 1986.
Samenstelling bestuur
Mutaties:
- de heer A.H.T. van Meyel te Espel is op
voordracht van de Stichting Proefboerderijen Flevolandbenoemd;
- eervol ontslag inverband met het bereiken
van de 65-jarige leeftijd van de heer J.J.
Kemmeren.
Het bestuur was per 31 december 1989 als
volgt samengesteld.
a.Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de akkerbouwsector:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76,
6336 TK Hulsberg,04405-1215;
- vacature
- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg
55,9687 PENieuw-Beerta,05972-1228;
- H.J. Velthoen, Schuringsedijk 43, 3281
KN Numansdorp, 01865-1225;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG
Halsloot.
b.Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de vollegrondsgroentesector:

- J. Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL
Venhuizen,02284-2677;
- J.A. v.d. Burgt, Berkhoek 2, 5427 ES
Boekei, 04922-1729;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32,
2636 AD Schipluiden, 01745-15582;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum, 04767-1907;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, 02288-1212.
c. Op voordracht van het Landbouwschap afkomstig uitde vollegrondsgroentesector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,070-526524.
d. Op voordracht van het Landbouwschap,
afkomstig uit de akkerbouwsector:
- ir. H.J. Schuring*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,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)
f. Op voordracht van het Produktschap voor
Groenten en Fruit, afkomstig uit de kringenvanverwerking en afzet:
- A. de Keizer, Draepkilweg 1, 4251 PK
Werkendam, 01835-1253.
g. Ambtenaren van het Ministerie van
Landbouw enVisserij:
- ir.G.M.J. Loeffen*;
- ir. H.A. Gonggrijp
(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.

Adviserende leden van het bestuur:
- ir. G. Weststeijn: secretaris Afdeling Plantaardige Produktie, NRLO sectorkamer 2,
Postbus 407,6700 AKWageningen;
- Th.de Jong:bestuurslid NTS,Sectie Vollegrondsgroente, Wagenweg 2, 1724 PT
Oudkarspel (02269-2373);
- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333, 6709 RZ
Wageningen.

Leden Dagelijks Bestuur

AlgemeneZaken
Huisvesting Lelystad
- In gezamenlijk overleg met de Directie
Akker- en Tuinbouw, het Informatie- en
Kennis Centrum a.g.v. en het PAGV is
besloten de medewerkers van het IKC-agv
te huisvesten op het PAGV. Hiervoor zijn
de bovenverdieping en enkele kamers van
het MF-gebouw beschikbaar gesteld.
De benodigde verbouwingen zijn in de
eindfase.
- In vervolg op de huisvesting van het IKCagv en de overdracht van het gebruikswaarde-onderzoek naar het PAGV is besloten het kantoorgebouw uit te breiden
met 12 m. Er zijn tien twee-persoonskamers en één vergaderkamer in deze
nieuwbouw gepland.
De verbouwing wordt uitgevoerd door architectenbureau De Jong, Van Olphen,
Van der Hoeven te Maarssen. Uitgangspunt is dat de oplevering voor de bouwvakvakantie 1990zal plaatsvinden.
- De uitbreiding van de regeninstallatie is
gerealiseerd. Vooruitlopend op de overdracht van het gebruikswaarde-onderzoek
naar het PAGV is de bovengenoemde uitbreiding tussen kavel G89 en kavel G88
aangelegd.
- In gezamenlijk overleg met DAT en het
PAGV is er een glasvezelverbinding (netwerk) tussen de Micro-Vax van de VAG-,
de VAX-750 van het PAGV en de aansluitingen op de bovenverdieping van het
MF-gebouw aangelegd.
- Er is nog steeds geen geld beschikbaar
gekomen voor de vervanging van de telefooncentrale van het PAGV. In verband
met de uitbreiding van het hoofdgebouw
zullen naar verwachting in 1990 grote
problemen ontstaan.
- De volgende bouwkundige voorzieningen
zijn bij DATaangevraagd:
a. aanpassing van de koelcellen in de
groenteschuur;
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b. uitvlakken van de vloer in de aardappelbewaring;
c. aanpassingen onderzoekerskas voor
quarantaine-onderzoek;
d. aanlegvriescel.
Huisvesting Nagele
- De werkzaamheden ten behoeve van de
renovatie van de aardappelbewaarplaats
op Havenweg 6zijn uitgevoerd.
- Na de officiële goedkeuring van het Ministerie is de mestsilo van de firma Kurstjans
op Havenweg 4 geplaatst.
- De werkzaamheden met betrekking tot de
verbouwing van de kantoor- c.q. vergaderruimte aan de Havenweg 6 zijn aanbesteed. De planning is dat de verbouwing
medio april 1990gereed zal zijn.
Personeel
Bij het PAGV zijn de volgende medewerkers
indienst aangesteld:
- ing. R.F.I, van Himste per 1-1-1989 als
technisch onderzoeker bij de afdeling Bedrijfssynthese (vacature Drenth);
- mw. Y.M.L. van Riel met ingang van 15
februari 1989, als medewerker laboratorium bij de afdeling Onderzoeksondersteuning;
- J. Jansen met ingang van 8 mei 1989 tot
21 augustus 1989 als medewerker proefbedrijf (in verband met vervanging wegens
ziekte) bijde afdeling Proefbedrijf;
- mw. ing. E.I.M. Bergsma met ingang van
15 mei 1989 als technisch onderzoeker bij
de afdeling Bedrijfssynthese;
- dr. ir. K. Rijniersce met ingang van 1 juni
1989als hoofd afdeling Onderzoeksondersteuningtevens adjunct-directeur;
- mw. ir. N.J.M. Roozen met ingang van 1
juni 1989 als bacterioloog bij de afdeling

Technische Onderzoek in Bedrijfsverband.
Intijdelijkedienst aangesteld:
- ing. F. Wanink, op arbeidsovereenkomst.
Met ingang van 18 april 1989 t/m 31 december 1989 als technisch onderzoeker
bijde afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw;
- ing. G.J. van Dongen, op arbeidsovereenkomst. Met ingang van 15 mei 1989tot
1 januari 1991 als technisch onderzoeker
ten behoeve van het mestproject bij de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband.
TijdelijkemedewerkersafdelingProefbedrijf:
- D. Adema van 1 mei 1989 tot 1december
1989;
- J. van 't Ende van 1 mei 1989 tot 1 december 1989sector vollegrondsgroente;
- G. Scholten van 1 mei 1989 tot 1december 1989;
- G. Eggens van 1 mei 1989 tot 1 december 1989sector akkerbouw;
- W.ü. Groenendal van 1 mei 1989 tot 23
augustus 1989sector akkerbouw;
- H. Spithoff van 1mei 1989tot 1december
1989sector akkerbouw;
- L. ter Steeg van 1 mei 1989 tot 1december 1989sector akkerbouw.
Interne overplaatsingen
- Met ingang van 1januari 1989 is de heer
ir. P.M. Spoorenberg benoemd tot hoofd
van de afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband.
- Met ingang van 1mei 1989 is de heer ing.
D. Baumann geplaatst inde functiewetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling
Technisch Onderzoek in bedrijfsverband
(vacature Spoorenberg).
- Met ingang van 1mei 1989 is de heer ing.
D. van der Schans geplaatst in de functie
technisch onderzoeker bij de afdeling
Teeltonderzoek Akkerbouw (vacature v.d.
Werf).

Diversen
- Mevr. ing.T Coenen is met ingang van 14
augustus 1989 vanuit het CBT bij het
PAGV, afdeling Technisch Onderzoek in
Bedrijfsverband, gestationeerd als technisch onderzoeker bacterieziekten bij witlof.
- De heer ing. P.de Veen is met ingang van
15 maart 1989 vanuit het NGC bij het
PAGV (afdeling Bedrijfssynthese) gestationeerd als technisch onderzoeker teeltoptimalisatiegranen.
- Ir. C. Kempenaar is met ingang van 1 mei
1989 vanuit het NGC bij het PAGV (afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw) gestationeerdalswetenschappelijk onderzoeker.
- Ing. H. Morrenhof (gestationeerd op het
PAGV) heeft per 1juli 1989 zijn dienstverband met het HPA beëindigd voor een
functie in het bedrijfsleven.
Uitdiensttredingen
- Ing. J.A.M. Groten heeft op 15 februari
1989 de dienst verlaten om een functie bij
de Voorlichting teaanvaarden.
- Ing. H. v.d. Werf heeft per 15 maart 1989
de dienst verlaten om een functie in het
bedrijfsleven te aanvaarden.
- Ir. P.A.M. Kromwijk heeft op 1mei 1989de
dienst verlaten om gebruik te maken van
de VUT-regeling.
- Ir. A. Brands heeft per 1 juni 1989 de
dienst verlaten ten behoeve van een functie in het bedrijfsleven.
- De heer A. Eggenhuizen heeft per 1oktober 1989 vanwege gezondheidsredenen
zijnfunctie als conciërge beëindigd.
- Ing. O. Hoekstra heeft per 1januari 1990
de dienst verlaten om gedbruik te maken
van deVUT-regeling.
- Drs. S. Cuperus heeft eveneens per 1januari 1990 de dienst verlaten om gebruik
te makenvandeVUT-regeling.
- Mevr. B.M. de Rijk heeft per 1 januari
1990 de dienst verlaten om een functie te
aanvaarden bij de directeur LNO in de
provincie Flevoland.
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Koninklijke onderscheidingen
Bij zijn afscheid van het PAGV is de heer
ing. O Hoekstra op voordracht van de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Stagiaires
Onderstaand overzicht geeft een beeld van
het aantal stagiaires dat voor verschillende
afdelingen is ingezet.
aantal aantal maanden afdeling
5

31

4

17,5

Financiering
De basisfinanciering van het PAGV en de
OBS samen bedroeg in 1989 circa 10,5
miljoen gulden (inclusief extern gefinancierde projecten) met een globale verdeling
over de sectoren akkerbouw en groenteteelt
inde vollgegrond van 60/40. Het bedrijfsverlies (exclusief extern gefinacierde projecten)
werd in 1989alsvolgtverdeeld:
- 50% ten laste van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;
- 50%ten lastevan het bedrijfsleven.
Naast structurele medefinanciering heeft het
PAGV externe fondsen verworven voor financiering van projecten op tijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten.

Projectnaam
- Aanschaffingen
- Overdracht ziekten,plagen en onkruiden
- Adviesmodel gebruik dierlijke mest
- Optimalisering toedieningstechniek
- Geleide ziektebestrijding gerst
- Optimalisering zaaizaadproduktie
- Inventarisatie ziekten/graszaadgewassen
- Geschiktheid peulvruchten alsdekvrucht
- Teelttechniek graszaad opzand-en
dalgrond
- Bietenrhizomanie
- Opbrengstvermolgen etc.erwten en bonen
- Onderzoek groeiverloop bijzaaiuien
- AM-resistente rassen
- Introductie geïntegreerde bedrijfsvoering
inde akkerbouw
- Bacterieziekten bij pootaardappelen
- Verschijningsonderzoek bijwitlof
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12
3
1
25

43
17
1,5

Teeltonderzoek
Akkerbouw
Teeltonderzoek
Groente
Technisch Onderzoek Bedrijfsverband
Bedrijfssynthese
Ontwikkeling Bedrijfs Systemen
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Projectfinancierder
LN&V (WIR/BTW-gelden)
Fonds Mestonderzoek
Fonds Mestonderzoek
Fonds Mestonderzoek
NGC
NGC
NGC
NGC
NGC
LN&V/Bedrijfsleven
MCB-gelden
MCB-gelden
MCB-gelden
LN&V
NAA
Provinciale Veilingorganisaties

Onderzoeksondersteuning
Algemeen

Coördinatie Onderzoek

Tot 1juni 1989 kende de PAGV-organisatie
drie stafgroepen: Coördinatie Onderzoek,
Publiciteit Redactie en Informatie en Wiskunde en Informatica. Om de relatie tussen
deze stafgroepen en de onderzoeksafdelingen te versterken werd een reorganisatie
voorgesteld waarbij de stafgroepen opgenomen werden in één afdeling: Onderzoeksondersteuning. De gewenste relatieversterking werd mede tot stand gebracht door
combinatie van de functies van hoofd van
deze afdeling en die van adjunct-directeur.
Gezien de overeenkomst in taken (ondersteuning van het onderzoek) isook de sectie
Laboratorium vanuit het proefbedrijf overgebracht naarde nieuwe afdeling.
Hoewel de formele formatieve afhandeling
van de reorganisatie nog niet voltooid was,
is de afdeling op 1 juni 1989 daadwerkelijk
vanstartgegaan.

Het automatiseringsproject voor de ROC's
verloopt iets trager dan was verwacht. Eind
december 1989 is de software voor de PC
en de VAX gereed gekomen. Verwacht mag
worden dat in 1990 de automatisering van
de ROC's duidelijker gestalte gaat krijgen,
ook met betrekking tot de koppeling van
weegschalen met de handterminal. In overleg met de Directie Akker- en Tuinbouw, de
ROC's en het PAGV is voor de komende
drie jaar een adequate ondersteuning
geregeld.
De nieuwbouw van ROC Kollumerwaard is
in 1989 gereed gekomen; de officiële openingvindt op 14juni 1990plaats.
Het ROC Breda heeft de nieuwe schuur op
de kavel voor de vollegrondsgroenteteelt in
1989 betrokken; het kantoor komt in de loop
van 1990gereed.
In 1989 is veel aandacht besteed aan de

Tabel 1.Gegevens enaantallen proeven vande proeftuinen.
proeftuin
oppervlakte groenten inare
aantal proeven totaal
aantal geïntegreerde +
landelijke proeven
aantal regionale proeven
% regionale proeven van het
totale aantal proeven
voornaamste gewassen

Zwaagdijk

Breda

Meterik

Westmaas

500
53

1100
64

540
45

600
811

35
18

31
33

28
17

39
42

34

52

38

52

kropsla
prei
witlof
augurk
ijssla
kleine gewassen
peen

asperge
prei
augurk
Chinese kool
kropsla
peen
witlof
spruitkool

ijssla
kropsla
bloemkool
spruitkool
witlof
knolvenkel
ijssla

sluitkool
bloemkool
witlof
peen
bladgewassen
kleine gewassen

1

)waarvan 23 proeven inhet kader van het project 'Produktverbreding'.
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voorbereidingen voor het bedrijfssystemenonderzoek voor vollegrondsgroenten.
De ROC's Meterik, Breda, Westmaas en
Zwaagdijk zullen in de loop van 1990 met
het veldonderzoek starten. Vanuit de
WIR/BTW gelden is er extra geld beschikbaar gekomen voor de aankoop van grond
en de aanschaf van machines voor dit onderzoek. Ook voor het goed uitvoeren van
het gewasbeschermingsonderzoek is er extra geld ter beschikking gekomen voor de
aankoop van de juiste apparatuur. Hierdoor
kan de uitvoering van deelonderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen
nog meer aandacht krijgen.
Op de studiedagen voor bedrijfsleiders van
akkerbouwproefboerderijen en proeftuinen
vollegrondsgroenten en onderzoekers en
bestuursleden ROC's is op de eerste dag
gesproken over de heropstelling van het
landbouwkundig onderzoek, met name de
relatie tussen het instituuts- en praktijkonderzoek. Tevens isvan gedachten gewisseld
over de gewenste relatie tussen het praktijkonderzoek met de geprivatiseerde voorlichting en het provinciaal consulentschap.
Op de tweede dag is aandacht besteed aan
de beleidsmaatregelen voor bemesting en
gewasbescherming en hoe hier door hetonderzoek op ingespeeld kanworden.
In de tabellen 1 en 2 zijn de gegevens vermeld over de omvang van het onderzoek op
de ROC's in 1989.
Wiskunde
Door ziekte van de de heer Jeuring werd de
toch al zorgwekkende achterstand in de verwerking van proefgegevens een noodsituatie. Om de noodte lenigen werd de heer Van
de Berg tot eind 1989 ingehuurd van de
Groep Landbouwwiskunde. Hierdoor konden
de lopende zaken worden afgehandeld en
een deel van de achterstand worden weggewerkt. Dewiskundige/statistische ondersteuning op het PAGV hield zich in 1989 onder
meer bezig metdevolgende punten:

Statistische pakketten
Op het PAGV wordt hoofdzakelijk het verwerkingspakket GENSTAT gebruikt. In de
zomer van 1989 is op de VAX-computer versie 5.1.3 geïnstalleerd. De meest in het oog
lopende verbetering was dat het nu ook mogelijk is om Quality Graphics te maken met
GENSTAT. In 1989 is ook het pakket REML
(wat staat voor REsidual Maximum Likelihood) operationeel geworden binnen de sectie Wiskunde. Dit pakket is vooral geschikt
voor analyse van inorthogonale proeven met
meerdere strata. Inorthogonale proeven kunnen worden opgezet (vruchtwisselingsproeven) of ontstaan door het ontbreken van
waarden. REML is echter nog niet erg gebruikersvriendelijk. Het zal worden ingebouwd in de versie 5.3.1 van GENSTAT, die
in het voorjaar van 1990 op het PAGV geïnstalleerd zalworden.
Aantal herhalingen enmetingenper veldje
Een veel door onderzoekers gestelde vraag
is: hoeveel herhalingen moet ik aanleggen
om het effect van een bepaalde handeling te
kunnen aantonen. Wanneer je van te voren
weet hoe groot het effect van een bepaalde
handeling is en hoe groot de restvariantie
zal zijn dan is deze vraag gemakkelijk te
beantwoorden. De restvariantie verschilt
echter per plaats en per seizoen, al kunnen
uitkomsten van vorige experimenten wel gebruikt worden voor het maken van een
schatting. Ook het effect van een behandeling is vaak van het seizoen afhankelijk. Dit
jaar is in een aantal specifieke gevallen getracht een antwoord te geven op de vraag
hoeveel herhalingen en hoeveel waarnemingen per veldje nodig zijn. In de zomer van
1990zal een notitie over deze materie uitgebrachtworden.

Informatica
In 1989 is met betrekking tot de automatiseringdoordesectie Informaticavooralaandacht
besteedaandevolgendeonderwerpen:
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Automatiseringsplan
Het initiatief om dit plan op te stellen is genomen om de mogelijkheden ter ondersteuning van het onderzoek en die van de dienstverlenende afdelingen en stafgroepen verder
te benutten en de personele en financiële
gevolgen daarvan na te gaan. Dit plan is in
1989uitgebracht. Enkele hoofdpunten eruit:
- het systeembeheer zal door verdere aanschaffingen en de toepassing van ingewikkelder technieken worden geïntensiveerd;
- de inzet van de begeleiding vanuit de
afdeling onderzoeksondersteuning zaltoenemen, mede door de op de ROC's
toegenomen automatisering;
- veel aandacht moet geschonken worden
aan opleiding, onder meer voor het gebruik van het tekstverwerkingspakket
WordPerfect en het gebruik van Oracleapplicaties zoals hetAROC-systeem;
- blijvende aandacht zal geschonken moeten worden aan ontwikkelingen op de
hard- en softwaremarkt;
- binnen de PAGV-formatiezal kennis en ervaring betreffende ontwikkelingsmethodieken instand moetenwordengehouden;
- door de keuze van WordPerfect is de aanschaf van licenties voor VAX- en PC-apparatuur noodzakelijk. De apparatuur op de
typekamer moetworden vervangen;
- ten aanzien van de infra-structuur zal de
reeds aangevangen installatie van het lokale netwerk worden uitgebreid met ondermeer thin-wire netwerken waardoor
PC's een flexibele aansluiting krijgen met
de centrale VAX;
- aansluiting op het landelijke AGRONET(landbouw)netwerk zal op korte termijn
worden gerealiseerd.
AROC
Veel aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van het geautomatiseerde systeem voor gegevensverwerking ten behoeve
van de ROC's. De kern van het systeem, de
databank en de bijkomende programmatuur
voor PC's en VAX-computers, werd in 1989
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afgebouwd en de ROC-medewerkers werden in het gebruik ervan opgeleid. Verder
werd er deelgenomen aan begeleidings- en
testgroepen. Alleen aan de software rond de
HUSKY-veldcomputer wordt in 1990 nog ontwikkelwerk verricht. Na afronding hiervan zal
de verdere opleiding, ook die van PAGVmedewerkers,starten.
Aanschaffingen
In 1989werdveeltijd besteed aandeverbetering van de infrastructuur van de automatisering. Het netwerk werd uitgebreid en diverse apparaten nieuw aangeschaft. Een
overzicht van de aanschaffingen:
- hardware:
micro-VAX-3800 met servers
uitbreiding netwerk
6 PC's voor typekamer en onderzoeksdoeleinden
1 PC voor DTP-toepassingen, inclusief
post-script printer
16terminals,tendele voor vervanging
1 plotter, eveneens tervervanging;
- software:
WordPerfect-licenties
Lotus 1-2-3 licenties
Ventura
Gem-desktop.
Publiciteit, Redactie en Informatie
Activiteiten voorabonnees
Een initiatief uit 1988 bleek ook in 1989 succesvol: een open dag voor louter abonnees,
gekoppeld aan een lezingencyclus over een
bepaald onderwerp. Deze zogenaamde
abonneedag werd gehouden op 23 juni en
had alsthema "produktie enmilieu".
Verder konden de abonnees zich uitgebreid
laten informeren over het aardappel- en
koolonderzoek op het PAGV op respectievelijk de aardappeldag van 28 juni en de
koolmiddag van 15 september.
De schriftelijke informatie bestond uit een
30-tal PAGV-uitgaven: een 15-tal voor de

praktijkabonnees en een 15-tal voor de verslagabonnees. Ook niet-abonnees maakten
van deze vorm van informatievoorziening
gebruik door losse uitgaven te bestellen.
Themadagenen tentoonstellingen
In januari is de themadag "Geïntegreerde
bedrijfssystemen" herhaald voor de belangstellenden die voor de gelijknamige themadag van november 1988 niet meer geplaatst
konden worden. Op 24 november 1989 was
het thema deze dag: "Vruchtwisseling, grenzen aan nauwe rotaties".
Opde NTV in Bleiswijk besteedde het PAGV
in februari aandacht aan de geleide bestrijding door middel van zaadcoating en eilegvallen.
Op de Werktuigdagen te Liempde (mei) trok
de meegebrachte sleepslangenmachine
voor mesttoediening in de akkerbouw veel
belangstelling.
Bijzondere activiteiten
Van 21 t/m 25 augustus 1989 werd het zesde symposium van de ISHS-werkgroep

"Timing field production of vegetables" in
Nederland gehouden. Dit symposium werd
mede door het PAGV georganiseerd.
Ongeveer 75 onderzoekers uit 25 verschillende landen namen hieraan deel. Veel onderzoeksresultaten werden door middel van
lezingen en posterdemonstraties uitgewisseld. Alle bijdragen zullen ineen uitgave van
"Acta Horticulturae" worden gepubliceerd.
Op 22 augustus werd een excursie georganiseerd naar Noord-Holland (veiling WFO en
ROC Zwaagdijk) en naar het PAGV,waar de
groenteproeven werden bekeken.
Op 22 en 23 september was het PAGV
mede-organisator van de tiende tweejaarlijkse Internationale Witlofdagen. Deze bestonden uit een symposium en een witlofvakbeurs. De beurs vond plaats op het
PAGV-terrein en trok honderden belangstellenden uit binnen-enbuitenland.
Excursies
Het hele jaar door, maar vooral in de maanden mei t/m september, mocht het PAGV
gastheer zijn van een 100-tal groepen (3000
personen in totaal). Het betrof voornamelijk

Eén van de vele groepen die een bezoek brachten aan het PAGV; indit geval
deelnemers aan het ISHS-symposium "timing of fieldproduction of vegetables",dat ditjaar mede door het PAGV werd georganiseerd.
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telers en studenten of cursisten. Ook vertegenwoordigers uit het landbouwbedrijfsleven
en uit velerlei besturen bezochten het PAGV.
Voor alle geledingen gold dat het aantal
buitenlandse groepen bijna even groot was
als het aantal binnenlandse.
Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV-bibliotheek daalde in 1989 iets. Er werden 737
documenten uitgeleend,waarvan 79 aanandere bibliotheken. In 1988 waren dit 935
documenten,waarvan 129 aan andere bibliotheken. Het aantal literatuuraanvragen bijandere bibliotheken bedroeg 647. Hiervan werd
93%gehonoreerd.

Laboratorium
Bij de vorming van de Afdeling Onderzoeksondersteuning is de sectie Laboratorium
overgegaan vanuit het proefbedrijf naar
deze nieuwe afdeling.
De sectie Laboratorium, bestaande uit 4
medewerkers, heeft tot taak om de diverse
laboratoriumruimten en -apparaten te be-
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heren en de onderzoekers te ondersteunen
bij het uitvoeren van bepalingen.
Het laboratorium kon zich in 1989 verheugen in een duidelijk toegenomen gebruik. Dit vloeit voort uit het feit dat men bij
het onderzoek veelal niet meer kan volstaan
met veldonderzoek en bepaling van het produktie-niveau, maar ook inzicht wil hebben
ingewasparameters en ziekte-aantastingen.
Daarnaast iser een aantal onderzoekers gekomen, die vrijwel permanent in het laboratorium actief zijn, zoals bacteriologen tbvonderzoek aan witlof en aardappelen en de
nematoloog.
De uitrusting in het laboratorium werd uitgebreid met apparatuur voor het bacteriologisch onderzoek zoals een ultra violet light
microscoop, ELISA-apparatuur, waterbaden
en broedstoven.
Tijdens de abonneedag bezochten de bezoekers de lab-ruimten en konden daar presentaties bijwonen van ondermeer de snelle
nitraattest.
In 1989 is meer aandacht besteed aan de
risico's die de werkzaamheden in het lab
kunnen inhouden. Hetwerken met ziekteverwekkende organismen vraagt om maatregelendieverspreiding kunnenvoorkomen.

Kwaliteitsverbetering
Zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt opereren op verzadigde en
deels 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 deverschillende bestemmingen van de produkten, is dit onderzoek
sterk gewasgericht zowel met betrekking tot
de beïnvloeding via teeltmaatregelen als de
handling van hetgeoogste produkt.
In het teeltonderzoek bij akkerbouwgewassen neemt het kwaliteitsonderzoek een belangrijke plaatsin.
Voor de pootaardappelteelt wordt veel aandacht gegeven aan de gezondheid van het
pootgoed en de sturing van de sortering en
de groeikracht. Daarbij is het onderzoek
naar beperking van de bacterieziekten in
1989 versterkt via de aanstelling van een
bacteriologe. Tevens is onderzoek naar de
vermeerdering via miniknollen gestart. De
aandacht bij consumptie-aardappelen is
vooral gericht op de geschiktheid voor de
fritesindustrie. Hierbij gaat het met name om
teeltoptimalisatie van potentiële AM-resistente rassen voor verwerking. Nieuw onderzoek is gestart naar de invloed van het rijpingsstadium bijde oogst opde bakkwaliteit,
terwijl ook de beperking van het nitraatgehalte aandacht krijgt. Samen met het ATO
wordt uitbreiding van het onderzoek naar
een voorspelling bij de oogst van de uiteindelijke verwerkingskwaliteit voorbereid.
Bij de granen wordt er naar gestreefd om via
rassenkeuze en teeltmaatregelen een zodanige kwaliteit te telen dat zowel voor tarwe, gerst als rogge de afzetkansen naar de

maal- en brouwindustrie toenemen. In dit
kader wordt ook onderzoek bij haver gestart.
Daarbij is bij tarwe de aandacht verschoven
naar de mogelijkheden en beperkingen van
geïntegreerde low input teeltsystemen in relatietot de kwaliteit.
Bij peulvruchten is in 1989 het onderzoek
naar optimalisatie van de zaaizaadteelt (o.a.
gezondheid) met externe financiering van
het NGC versterkt.
Bij de oliehoudende gewassen wordt gezocht naar verhoging van het oliegehalte bij
koolzaad en karwij, waarbij ook de introductie van glucosinaatarme koolzaadrassen aandacht krijgt. Bij vlas wordt in samenwerking
met het CABO gewerkt aan verbetering van
devezelkwaliteit bij de dauwrootmethode.
Het onderzoek bij kruiden is ook sterk kwaliteitsgericht, namelijk verbetering van de
blad/stengelverhouding en inhoudstoffen bij
bladkruiden en beperking van tarra en beschadiging bij wortelkruiden. In 1989 is met
name over het digoxinepercentage bij Digitalis veel onderzoek gedaan. Daarnaast krijgt
de kwaliteit bijaromatische kruiden,waarvoor
een groeiende markt is, meer aandacht.
Bij graszaad wordt het onderzoek haar de
bestrijding van moeilijk uit te schonen grasachtige onkruiden met externe financiering
vanuit het NGC versterkt en het onderzoek
naar de bestrijding van ziekten en plagen afgebouwd. Verder wordt gewerkt aan de verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit
via groeiregulatoren.
Bij suikerbieten wordt gewerkt aan tarrabeperking.
Bij de voedergewassen is het onderzoek
mede gericht op het bereiken van een hoge
voederwaarde en een voldoende hoog drogestofgehalte. Meer algemeen krijgt ook de
invloed van het gebruik van dierlijke mest en
de invloed van geïntegreerde teeltwijzen op
de kwaliteit veel aandacht.
Hierna worden enkele aspecten van dit onderzoek nader toegelicht.
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Bij vollegrondsgroenten laten de kwaliteitseisenzichalsvolgt 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 entextuur, het moet de gewenste in- en uitwendige kleur bezitten, rijk zijn
aan vitaminen en gewenste inhoudstoffen
envoldoen aanwettelijke 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 isook het rendement, dat wil zeggen
de hoeveelheid eindprodukt ten opzichte van
de hoeveelheid grondstof, een belangrijk
kwaliteitsaspect.
In het onderzoekprogramma neemt de ziektebestrijding een belangrijke plaats in. Er lopen onderzoekprogramma's bij prei, witlof,
koolgewassen, kroten, peen en uien. Door
medefinanciering vanuit de Provinciale Veiling Organisaties is het ziekte-onderzoek bij
witlof in 1989 nogextraversterkt. Ook bij het
gebruikswaarde-onderzoek
(rassenonderzoek) vollegrondsgroenten wordt sterk op
kwaliteitsaspecten gelet. Hoogproduktieve
rassen met een onvoldoende kwaliteit worden niet aanbevolen. Bij de witlofrassen
wordt o.a. speciaal gelet op de gevoeligheid
voor bruine pit en bijstamslabonen zal voortaan mede op de gevoeligheid voor bruinverkleuring na de oogst worden getoetst.
Zowel bij witlof als bij de stamslabonen
bestaan duidelijke rasverschillen in gevoeligheid voor dedesbetreffende gebreken.
In het onderzoeksprogramma wordt bij veel
gewassen nu ook de houdbaarheid beoordeeld. De vaak teleurstellende kwaliteit na
een week uitstalleven geeft aan dat er in
deze richting nog veel onderzoek verricht
moetworden.
Het verlies aan versheid, beschadigingen,
microbieel bederf, verkleuringen en toenemende rijpheidzorgen voor de grootste kwaliteitsachteruitgang. Snel terugkoelen van
het produkt en het instandhouden van een
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koelketen zijn in dit verband erg belangrijk.
Niet alleen de na-oogstomstandigheden zijn
echter bepalend voor het kwaliteitsbehoud,
ook de produkteigenschappen op het moment van oogsten zijn van belang. Door
gerichte teeltmaatregelen zullen we moeten
sturen om tot op consumentenniveau een
kwaliteitsprodukt te leveren.

Sproeisporen in aardappelen verminderenkwaliteit
Sproeisporen in het gewas aardappelen
hebben een sterk negatief effect op de opbrengst en kwaliteit van de aangrenzende
ruggen. Dit is enkele jaren geleden op de
proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas
kwantitatief vastgesteld. De nadelen die
sproeisporen kunnen veroorzaken, zijn:
- loofbeschadiging;
- structuurbederf;
- wateroverlast;
- verspreiding schadelijke organismen;
- knolmisvorming;
- knolbeschadiging;
- moeilijkheden bij hetrooien;
- grondtarra.
Deze nadelige effecten hangen o.a. af van
de hoeveelheid loof, de grondsoort, de
vochtigheid van de grond tijdens hetspuiten,
de breedte van de banden en het gewicht
vande sproeikar.
De meeste bespuitingen worden uitgevoerd
tegen Phytophthora. Deze bespuitingen zouden ook uitgevoerd kunnen worden met een
vliegtuig. Alleen voor de onkruidbestrijding,
het doodspuiten en de eventuele overbemesting moet dan nog door het gewas gereden worden. Uit eerder onderzoek op de
proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas is
gebleken dat vliegtuigspuiten economisch
rendabel is. De opbrengstderving van de
sproeisporen was bij een sproeiboombreedte van 24 mongeveer 2,5%.

BREED

1

NORMAAL

Fig. 1.Schematische weergavevaneenbreedtenopzichtevaneennormaal
sproeispoor.
Het vliegtuigspuiten heeft in de praktijk weinig opgang gemaakt en wordt steeds meer
aan bandengelegd.
Een andere oplossing van de problematiek
wordt bereikt door de aangrenzende ruggen
van de sproeisporen op een ruimere rijenafstand te leggen zoals weergegeven in figuur 1. De plaats van de sproeisporen op
het perceel moet dan voor het poten uit-

gezet worden. Tijdens het poten worden in
de desbetreffende ruggen geen aardappelen
geplant. Na het aanfrezen of aanaarden
kunnen de loze ruggen worden weggeploegd met aanaarders voor de trekkerwielen.
Aan de hand van het oude onderzoek mag
verwacht worden dat de opbrengstderving
bij het systeem volgens figuur 1 gering zal
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Fig.2.Relatieve afleverbare opbrengst groter dan 40 mm bij verschillende
sproeiboombreedtes met normaal en breed sproeispoor (vliegtuigspuiten=100).
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zijn, terwijl de grofheid en kwaliteit van de
partijzaltoenemen.
In 1989 werd door het ROC Rusthoeve te
Colijnsplaat een veldproef gestart waarin het
normale en het 'brede' sproeispoor op een
kleigrond metelkaarwerdenvergeleken.

meer doorwas is opgetreden in deze ruggen
is een gevolg van het feit dat deze ruggen
minder afgeschermd werden van de zon,zodat detemperatuur hoger konoplopen.
Bij het normale sproeispoor was de sortering
iets fijner: 6 1 % ten opzichte van 64% groter
dan 50mm.

Resultaten

Om de onbeteelde oppervlakte te compenseren, moet de afleverbare opbrengst van
de sproeispoorruggen hoger zijn. Gedeeltelijk kan dit bereikt worden met een lagere
hoeveelheid uitval dan in deze proef. Of de
bruto-opbrengst van de sproeispoorruggen
relatief hoger kan zijn, zal echter viavervolgonderzoek bepaald moetenworden.
Onder de droge omstandigheden van 1989
waren er geen problemen met het rooien
van het sproeispoor en de hoeveelheid
grondtarra. In het vervolgonderzoek wordt
hieraan zo mogelijk aandacht besteed.

Inde proef werdtwaalf maal met eensproeimachine en twee maal met een kunstmeststrooier door het gewas gereden. Vanwege
het droge groeiseizoen was de insporing
zeer gering. Het aardappelgewas vormde
vrijweinig loof.
In figuur 2 is het effect van de twee systemen op de afleverbare opbrengst groter dan
40 mmweergegeven. Hierbij is het vliegtuigspuiten op een relatieve opbrengst van 100
gesteld. Links in de figuur is de opbrengst
van alleen het sproeispoor weergegeven.
Afhankelijk van de sproeiboombreedte was
de opbrengst met de brede sproeisporen ongeveer 3% lager dan bij een normaal sproeispoor. Bij de bruto-opbrengstresultaten was
hetverschil evengroot.
Het resultaat met het normale sproeispoor
komt goed overeen met het resultaat van
het oude onderzoek. Gezien de gunstige
omstandigheden was een iets minder groot
negatief effect verwacht van de sproeisporen.
Het resultaat met het brede sproeispoor
voldeed niet helemaal aan de verwachting.
De ruggen van het brede sproeispoor gaven
weliswaar een 10% hogere bruto-opbrengst
dan de spoorvrije ruggen. De afleverbare
opbrengst was echter slechts 2% hoger. De
oorzaak hiervan is de grote hoeveelheid uitval in de sproeispoorruggen. De uitval van
deze ruggen bestond grotendeels uit misvormingen. Uit de weersomstandigheden en
het feit dat de hogere opbrengst van de
sproeispoorruggen ten opzichte van de
spoorvrije ruggen niet leidde tot een grovere
sortering, kan afgeleid worden dat er doorwas isopgetreden. De hoge hoeveelheid uitval is dus een gevolg van doorwas. Dat er
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Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe
AM-resistente consumptie-aardappelen
Dit project is in 1988 in samenwerking met
het toenmalige IBVL - nu ATO - gestart. Het
voornaamste doel van het project isde introductie van nieuwe aardappelrassen, resistent tegen aardappelmoeheid, voor telers,
handel en verwerkende industrie te vergemakkelijken en bespoedigen. Wanneer telers eens in de drie of vier jaar aardappelen
willen blijven verbouwen,worden ze wettelijk
verplicht om respectievelijk de helft en een
derde van hun aardappelareaal met AM-resistente rassen te betelen. Op het huidige
aardappelareaal betekent dit dat ongeveer
30% van het Bintjes-areaal door deze rassen vervangen moetworden.
In het project onderzoekt het PAGV wat de
kiemrust van de verschillende rassen is en
hoe het pootgoed bewaard en voorbehan-

deld moet worden door bijvoorbeeld verschillende bewaartemperaturen toe te passen. Daarbij wordt ook onderzocht hoe
gevoelig de rassen zijn voor onderzeeërvorming.
Door de rassen op praktijkschaal te rooien,
kunnen ze vergeleken worden in hun gevoeligheid voor verschillende vormen van
beschadiging zoals onderhuidse verkleuringen ('rooibeschadiging') enbarsten.
Voor grofgroeiende rassen wordt nagegaan
wat de pootafstand moet zijn en wat de mogelijkheden zijn om planten meer knollen te
laten vormen zodat de nauwe pootafstand
die soms nodig is,wat ruimer gehouden kan
worden.
In bemestingsproeven op ROC's wordt door
de stikstof- en kalibemesting te variëren,onderzocht wat daarvan de consequenties zijn
voor drogestofgehalte, bakkleur, grauwkleuring na voorbakken, blauwgevoeligheid en
opbrengst.
Het ATO onderzoekt hoe laag de bewaartemperatuur voor de verschillende rassen
mag zijn om na bewaring nog een goede
bakkleur te verkrijgen. Daarnaast onderzoekt zij in de zogenaamde 'pilotline' wat de
aanpassingen in het bakproces voor ieder
ras moeten zijn en ook welke aanpassingen
gedaan kunnen worden bij specifieke eigenschappen van afzonderlijke partijen.
Dit alles wordt onderzocht met de bedoeling
een voor telers acceptabele opbrengst te
verkrijgen, maar vooral ook een opbrengst
met een goede kwaliteit voor verwerking tot
frites. Een kwaliteit die het liefst gehandhaafd moet kunnen worden tijdens een langere bewaarperiode, dat wil zeggen tot ver
in het jaar na de oogst. Daarnaast is het
streven de verwerkers van aardappelen aan
te geven hoe zij in moeten spelen op de
eigenschappen van nieuwe rassen en eventueel opdievan afzonderlijke partijen.
Het is reeds gebleken dat de voorbehandeling van sommige rassen, met name die met
een lange kiemrust (tabel 3), anders moet
zijn dan die van Bintje. Deze rassen moeten
in het voorjaar veel eerder uit de koeling
worden gehaald dan Bintje en liefst zijn

Tabel 3. Kiemrust in aantal dagen van vier rassen bepaald bij 15°C.
rassen
Agria
Morene
Van Gogh
Bintje

oogst 1987

oogst 1988

105
91
33
55

69
68
32
41

voorgekiemd om een vlotte opkomst en begingroei teverkrijgen.
Naarmate de rassen van nature later afrijpen, moet de stikstofbemesting verder naar
beneden worden bijgesteld. Dit is noodzakelijk om een gewas te verkrijgen dat op tijd af
begint te sterven. Bij sommige rassen kan
dat vooral noodzakelijk zijn om een voldoende onderwatergewicht te bereiken, bij
andere rassen (de meeste) is het vooral
noodzakelijk om de kans op een goede bakkleur, dietijdens de bewaring stand houdt, te
vergroten. Bij het bewerkstelligen van een
tijdige afrijping kan het eerder genoemde
voorkiemen helpen. Zowel het voorkiemen
als een lagere stikstofgift geven een vroegere afrijping.
De kalibemesting blijkt voor sommige rassen
niet snelte ruimte zijn. Inproeven bleek een
extra voorjaarsbemesting met patentkali in
de meeste gevallen de blauwgevoeligheid
nog te verlagen. Het voornaamste doel van
deze bemesting was echter om de grauwkleuring navoorbakken, een sterk rasgebonden eigenschap, te verminderen. De extra
kali bleek inderdaad de grauwkleuring te
verminderen, maar het effect lijkt in de loop
van de bewaring uitgewerkt te raken.Aangezien stikstof de grauwkleuring verergert, is
ook voor deze eigenschap een gematigde
stikstofbemesting belangrijk.
Uit het deel van het onderzoek dat het ATO
voor haar rekening neemt, is duidelijk geblekendat de bewaartemperatuur van sommige
nieuwe rassen duidelijk hoger moet zijn dan
de tot nu toe aanbevolen temperaturen voor
Bintje, om een acceptabele bakkleur te bereiken. Verder is uit het verwerkingsonder-
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zoek gebleken dat door aanpassing van
bepaalde processtappen de kwaliteit van het
produkt te beïnvloeden is. Het gaat daarbij
vooral om eigenschappen als de grauwkleuring na het voorbakken en de textuur,
die vooral samenhangt met het drogestofgehalte. De bakkleur blijkt slechts weinig beïnvloed te kunnenworden.

Mogelijkheden van mini- en microknollen
Sinds enkele jaren bestaat bij aardappelen
de mogelijkheid om knollen via snelle vermeerdering ziektevrij te vermeerderen. Dit
wordt uitgevoerd bijde NAK inSlootdorponder leiding van de Stichting Begeleiding
Snelle vermeerdering van Aardappelen
(SBSA). Op deze wijze worden de laatste
jaren ieder voorjaar in mei 300.000 tot
400.000 plantjes aan pootgoedtelers afgeleverd. Nauwelijks is men echter met ditsysteem vertrouwd geraakt of er wordt gesproken over de teelt van aardappelen uit zaad
en over mini- en microknollen. De teelt van
aardappelen uit zaad heeft als grote voordelen dat er nauwelijks ziekten overgaan met
zaad en dat het transport van zaad eenvoudiger is en veel goedkoper. Er zijn
namelijk per hektare aardappelen maar heel
weinig kilogrammen zaad nodig. De nadelen
van het telen van aardappelen uit zaad zijn
echter zodanig groot dat de belangstelling in
de wereld hiervoor maar erg beperkt is. Het
grootste nadeel is de genetische variatie,
leder zaadje is een ander ras. Daarnaast
duurt het relatief lang voordat na het zaaien
uitzaad eengesloten gewas isgevormd.
Bij de teelt van mini- en microknollen wordt
uitgegaan van heel kleine knollen. Hierbij
worden onder miniknollen verstaan: knollen
die aan in-vitro gekweekte plantjes groeien
die in een kas zeer dicht op elkaar zijn gepoot. Microknollen zijn knollen die gevormd
worden aan planten die in-vitro groeien. Invitro wil zeggen, plantjes die in glazen of
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plastic buizen of bakjes op een kunstmatige
voedingsbodem worden gekweekt. Er wordt
dus bij snelle vermeerdering en bij mini- en
microknollen gebruik gemaakt van in-vitro
vermeerderde plantjes. Microknollen worden
meestal in de bladoksels van de plantjes gevormd en worden vaak niet groter dan 1cm
in diameter, ongeveer 0.5 gram per stuk.
Miniknollen groeien aan normale stolonen
en worden wat groter; van 1tot 2 cm indiameter wat overeenkomt met 0.5 tot 4 gram
per stuk. Microknollen kunnen dus onder volledig steriele omstandigheden opgekweekt
worden. Bij miniknollen groeien de in-vitro
gekweekte plantjes meestal in gestoomde
grond in een kas verder uit. Ze zijn dus niet
volledigsteriel.

Bintje-plant twee maanden na het poten van de
microknol(microknolzichtbaar).

Het grote voordeel van mini- en microknollen
is de snelle en ziektevrije vermeerdering.
Vandaar dat vele landen onderzoek naar
deze methoden zijn begonnen. Nederland
kan als belangrijkste pootgoed exporterende
land ter wereld hierbij niet achterblijven.
Vandaar dat ook hier onderzoek is gestart.
De produktiemogelijkheden van miniknollen
worden nagegaan bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen (LUW).Onderzoek naar
de produktie van microknollen vindt op het
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
(CABO) teWageningen plaats.
Andere voordelen van mini- en microknollen
zijn:
- produktie is het helejaar door mogelijk,
- deze knolletjes zijn veel beter bewaarbaar,
minder kwetsbaar en beter vervoerbaar
dan in-vitroplantjes.
In Israël slaagde men er zelfs in de produktie van microknollen grotendeels te automatiseren.
Bij de snelle vermeerdering van aardappelen worden de plantjes in mei door de NAK
afgeleverd en vervolgens in een luisdichte
kas uitgeplant zodat ze kunnen groeien tot
er voldoende grote knollen aan zitten. Dit
zou ook met mini- en microknollen mogelijk
zijn, waarbij het grote voordeel is dat de arbeidspiek die nu in maart/april optreedt vanwege de laatste vermeerdering, meer gespreid kan worden. Gaaskassen zijn echter
erg duur en daarom is de vraag gesteld of
het mogelijk is microknol len rechtstreeks in
het veld te poten en rond de S-advies
loofvernietigingsdatum ongeveer 12-15 ton
gezond pootgoed teoogsten.

Onderzoek produktiewaarde
In 1987 werden in Denemarken miniknollen
besteld. Toen deze niet geleverd konden
worden, is in 1988 een oriënterende veldproef aangelegd met kleine knolletjes die in
het veld op een normaal pootgoedperceel
waren verzameld. De resultaten hiervan
waren alsvolgt (tabel4):

Tabel4. Kleine knollenproef PAGV-1988, geoogstop13juli.

ras

poteropbrengst aantalknollen
gewicht(gram) (tonperha) perplant
totaal >28 mm

Bintje
Bintje
Ukama
Ukama

0.4
1.5
0.8
2.1

9
16
12
20

5.6
8.4
3.4
4.6

2.5
5.0
2.6
3.6

Bij deze proef werd gepoot op 29 april, bij
een plantafstand van 75x20 cm. In 1988
werden micro knollen in Israël besteld.
Hiervan zou de produktiewaarde in het veld
in een gezamenlijk onderzoek met DLO,
LUW, CABO en PAGV worden onderzocht.
Ook hier bleek de bestelling tot de nodige
problemen te leiden, maar eind april werd
wat geleverd. De resultaten waren als volgt
(tabel5):
Tabel5. Microknollen PAGV-1989, geoogst op
18juli.

ras

poteropbrengst aantalknollen
gewicht (gram) (tonperha) perplant
totaal >28 mm

Bintje
Bintje
Bintje
Desiree
Desiree

0,14
0,31
0,81
0,15
0,75

2
4
6
1
8

9
13
18
4
12

0,2
0,5
0,3
0,3
2,8

Bij deze proef was op 9 mei gepoot bij een
plantafstand van 75x22 cm. De lage opbrengst is onder andere veroorzaakt door
het niet volledig uit de kiemrust zijn van de
microknollen en door het droge en kluiterige
pootbed. Het hoge knoltal is mede door
doorwas veroorzaakt.
Discussie
Uit bovenstaande proeven blijkt dat hoe kleiner de knollen zijn hoe lager de opbrengst
is. Dit is niets nieuws. Er wordt pootgoedte-
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Iers niet voor niets voorgehouden dat geen
pootgoed kleiner dan 35 mm moet worden
uitgepoot voor pootgoedteelt. Vooral de start
van heel kleine knollen is ergtraag. Hierdoor
neemt ook de kans op onkruidontwikkeling
toe. In een Engelse publikatie wordt gemeld
dat plantjes afkomstig van microknollen, extra gevoelig zijn voor bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook de kans op het definitief wegblijven van een plant nadat bijvoorbeeld een stengeltje door Rhizoctonia is
aangetast, is veel groter. Door de trage ontwikkeling treedt ouderdomsresistentie tegen
virusziekten waarschijnlijk later op waardoor
zo'n gewas gevoeliger is voor virusbesmettingen. Het onderzoek naar mini- en microknollen zal zich dus vooral moeten richten
op teeltmaatregelen die tot vervroeging van
de gewasontwikkeling leiden. Hierbij wordt
gedacht aan een tijdelijke bedekking met
geperforeerd polyethyleenfolie en aan het
optrekken van plantjes in een kas envervolgens buiten uitplanten. Daarnaast is het
noodzakelijk dat de knolletjes goed uit de
kiemrust zijn, goed voorgekiemd zijn en tijdig gepoot worden in een fijne, vochtige
grond, waarbij de aanwezigheid van een
berege-ningsinstallatie noodzakelijk lijkt. Het
onderzoek wordt in samenwerking met LUW
en CABO voortgezet.

Phomaexiguavar. Foveata bijpootaardappelen
De schimmel Phoma exigua var. foveata
vormt vanaf circa 1970 een probleem in de
aardappelteelt. Deze schimmel ontwikkelt
zich bij de teelt op het veld. Met name op afstervend loof ontwikkelen de schimmelsporen zich en kunnen voor of tijdens de oogst
op de knollen komen. Bij de bewaring kan
dit veel schade opleveren door droogrot,
waarbij enorme verliezen kunnen optreden.
Phoma wordt een 'koude-schimmel' genoemd, omdat de ziekte zich juist onder
koude en natte omstandigheden ontwikkelt.
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Met name injaren met een nat groeiseizoen
en een late oogst is kans op besmetting
groter dan indrogejaren.
Het is bekend dat de kans op Phoma toeneemt als de structuur van de grond slecht
is. Uit de praktijk waren er wat aanwijzingen
dat ook beregening meer Phoma in het
geoogste produkt zou geven. Verder bestaat
de indruk dat de Phoma-besmetting van de
knol afneemt tijdens de bewaarperiode en
dat een hoge bewaartemperatuur deze afname bevordert.
De bewaring in de 'schuurkas' zou minder
Phoma bij de nateelt opleveren dan bewaring in de mechanische koeling bij 4°C. De
temperatuur tijdens de bewaring zou hierop
van invloed kunnen zijn, waarbij relatief
hoger temperaturen in de 'schuurkas', soms
oplopend in maart tot 25 à 30°C, de sporen
van Phoma zouden doden. Verder bestond
de indruk dat een behandeling met thiabendazol (TBZ), toegepast bij het inschuren,
eveneens de Phomabezetting op de knol
kanverminderen.

Onderzoek
Het bovenstaande was aanleiding om in
1988 en 1989 onderzoek te starten gericht
opdevolgende twee aspecten:
- vloed van beregening op het optreden van
Phoma;
- invloed van wijze van bewaring envoorbehandeling van pootaardappelen op de bezettingvan Phoma op de knol.
Ten aanzien van het eerste aspect is onderzoek uitgevoerd met de volgende vier beregeningsniveaus:
- onberegend;
- beregenen op basis van schurftbestrijding;
- beregenen op basis van opbrengstverhoging;
- beregenen op basis van schurftbestrijding
en opbrengstverhoging.
In dit onderzoek is een deel van de proef na
het aanaarden geïnfecteerd met drie besmette tarwekorrels per strekkende meter rij
(P1) en een deel met zes besmette tarwekorrels(P2).

Voor het tweede aspect is er vanaf november 1987en 1988 onderzoek opgezet met
vier bewaar- en voorbehandelingsmethoden, namelijk:
1. 'schuurkas'; dat wil zeggen van begin november tot het poten in poterbakjes in
een niet verwarmde kasopslaan;
2. mechanische koeling bij 4°C, van begin
november tot half maart, daarna 10dagen
opwarmen bij 18°C en voorkiemen/afhardenineenkiemloods;
3.buitenluchtkoeling van begin november
tot half maart, daarna opwarmen als bij 2
en buiten voorkiemen/afharden en onder
vochtige omstandigheden;
4. buitenluchtkoeling en opwarmen als bij 3
en binnen voorkiemen/afharden.
De vier objecten zijn zowel met als zonder
TBZ-behandeling inoktober ingezet.
De Phoma-besmetting is in beide proeven
vastgelegd met de 'lange' methode, dat wil
zeggen na het kneuzen zijn de knollen negen weken bewaard bij eentemperatuur van
4°C envervolgens op Phomabeoordeeld.

Resultaten
Beregenen enPhoma
In 1988 was het groeiseizoen bijzonder regenrijk, waarbij in juli/augustus buien van
circa 40 mm en meer vielen. De grond was
hierdoor constant bijzonder nat en het resultaat was een totaal vrij zware besmetting

van het pootgoed met Phoma zonder
duidelijke verschillen (zietabel6).
1989 was daarentegen een droog groeiseizoen, waarbij het niet lukte om de grond
zoveel water te geven dat de structuur verslechterde. Het resultaat was dat er in dit
laatste jaar een zeer lage besmetting is
aangetoond zonder duidelijke verschillen.
Bewaring enPhoma
In beide proefjaren kwam naar voren dat
een behandeling met TBZ een duidelijke
verlaging gaf van het percentage Phomaknollen, waarbij de verlaging in 1988 veel
groter was dan in 1989. In 1987 en 1988
was in november uitgegaan van een 100%
besmette partij. Bij de proef ingezet in
november 1987was in maart 1988 nog circa
2% aantoonbaar besmet, terwijl het materiaal van de proef van 1988 in maart 1989
circa 35% aantoonbaar besmet was (zie
tabel 7).
De behandelingen gaven eveneens verschillen, waarbij in 1987/1988 bleek dat een
vochtige bewaring deze verlaagde. Ook
werd de indruk verkregen dat een warme
bewaring gunstiger was dan een koude bewaring. In 1988/1989 was de teruggang in
de besmetting minimaal,waarbij er ook geen
duidelijke verschillen waren. De indruk bestaat dat in het onderzoek van 1988/1989de
Phoma-sporen dieper inde aardappel waren
ingekapseld en daarom minder goed waren
te beïnvloeden. Het pootgoed dat gebruikt is

Tabel 6. Invloedvan beregening opde besmetting van de nateelt met Phoma (Bintje)
object

besmettingsniveau grond

percentage Phomaknollen
1988
1989

onberegend

P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2

59
74
58
76
55
67
65
65

beregenen schurftbestrijding
beregenen opbrengstverhoging
beregenen schurft + opbrengst

0,4
0,7
0,1
1,7
0,8
1,0
0,4
0,3

27

Tabel 7. Percentage Phomaknollen tijdens/na bewaring en voorkiemen bij pootaardappelen uitgaande
van een 100%besmette partij (Bintje).
object
- schuurkas +TBZ
- mechanische koeling +TBZ
- buitenluchtkoeling/buiten
afharden +TBZ
- buitenluchtkoeling/binnen
afharden +TBZ
- schuurkas
- mechanische koeling
- buitenluchtkoeling/
buiten afharden
- buitenluchtkoeling/
binnen afharden

1987/1988
februari

1988/1989
februari

mei

2,3
3,3
0,3

0,8
5,5
1,8

33,9
32,0
37,6

78,6
48,8
98,8

7,0

2,1

37,6

55,0

85,3
38,0
50,3

53,3
38,4
97,4

68,0
70,0
93,0

95,8
95,8
100

61,6

47,4

93,0

94,6

voor het onderzoek in 1988/1989 was geteeld onder natte, koude omstandigheden in
het oogstjaar 1988, terwijl 1987 veel droger
en gunstiger was. Dit zou mede de oorzaak
kunnen zijn voor de verschillen tussen de
proefjaren.
Conclusie
Uit beide proeven mag blijken dat het probleem met de schimmel Phoma Exigua var.
Foveata wat ongrijpbaar is en dat verder onderzoek nodig is om meer verklaring te kunnen geven en een richting ten aanzien van
deteeltte kunnengeven.
Wel is het zonder meer duidelijk dat een behandeling met TBZ bij het inschuren van
aardappelen voor de bestrijding van Phoma
zonder meer gunstig is.

Mogelijkheden tot uitbreiding van
deteeltvanbrouwgerst
Binnen de Nederlandse akkerbouw neemt
zomergerst een bescheiden plaats in. Ondanks een toename in de laatste jaren omvat het huidige areaal slechts 40-45.000 ha.
Dit is circa 20%van het Nederlandse graan28

mei

areaal en circa 6% van het totale akkerbouwareaal. Aan het eind van de zestiger/
begin zeventiger jaren was zomergerst daarentegen het belangrijkste graangewas en
werd er jaarlijks 350-400.000 ton gerst geproduceerd. Momenteel is dit nog 200250.000 ton. Het gebruik van gerst in Nederland is echter sinds die tijd alleen maar
toegenomen vooral voor veevoeder-, maar
ook voor brouwdoeleinden. Het gevolg van
deze ontwikkeling is geweest dat steeds
grotere hoeveelheden voer- en brouwgerst
moesten worden ingevoerd. In de huidige
behoefte aan gerst voor mout- en brouwdoeleinden, ongeveer 300.000 ton per jaar,
wordt gemiddeld voor slechts 100.000 ton
door inlandse brouwgerst voorzien. Weliswaar wordt er meer dan 100.000 ton zomergerst geproduceerd maar niet alle geteelde
gerst is geschikt als brouwgerst. Om in aanmerking te komen voor de kwalificering
'brouwgerst' moet een aangeboden partij
aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het
geteelde ras een 'brouwgerstras' zijn, de
partij moet raszuiver zijn, het eiwitgehalte
mag niet hoger dan 11,5%zijn en de korrelsortering moet grof zijn. Maar ook indien alle
Nederlandse gerst geschikt zou zijn als
brouwgerst zou er nog niet volledig aan de
behoefte kunnen worden voldaan. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat er voor brouwgerst ruimeafzetmogelijkheden bestaan.

waarin de opbrengst en de kwaliteit van
enkele nieuwe rassen wordt onderzocht onder de plaatselijke omstandigheden. In het
eerste jaar is daarbij gekozen voor de
nieuwe rassen Prisma en Femina, en daarnaast het (standaard)rasApex dat buiten het
zuidwesten het meeste wordt geteeld.
Behalve het ras en de groeiomstandigheden
is de teeltwijze uiteraard ook een belangrijke
factor die meespeelt bij de korrelkwaliteit.
Daarom zijn in de proeven ook variaties in
de stikstofbemesting aangebracht, aangezien deze teeltmaatregel behalve op de opbrengst ook grote invloed heeft op de kwaliteit (eiwitgehalte en korrelsortering). Deresultatenvan de proeven kunnen dantevens dienen om de regionale geldigheid van het
bestaande N-bemestingsadvies voor brouwgerst nate gaan,enzo nodig aantepassen.
Het NIBEM (Nederlands Instituut voor
Brouwgerst, Mout en Bier) is nauw betrokken bij dit onderzoek en verzorgt alle kwaliteitsbepalingen.

Tot voor kort waren de mogelijkheden om in
Nederland kwalitatief goede gerst te telen
echter van beperkte omvang. Op de eerste
plaats was de lijst met brouwgerstrassen
niet erg uitgebreid; daarnaast bleken deze
rassen meestal alleen in het zuidwesten van
ons land geteeld aan de gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen. In andere regio's
kwam het door de minder gunstige groeiomstandigheden (bodem en klimaat) veelal tot
een te hoog eiwitgehalte, een slechte korrelsortering en/of een teleurstellende opbrengst.
De introductie van enkele nieuwe bouwgerstrassen zoals Prisma, Femina en Lenka bieden echter mogelijkheden om ook elders in
Nederland tot een brouwgerstteelt tekomen.
De genoemde rassen hebben in het algemeen een vrij grove korrel,een laag eiwitgehalte en lijken zowel op zandgrond als op
kleigrond hoge opbrengsten te kunnen geven. (Bij een opbrengst van 5 ton per ha en
een brouwgerstprijs van ƒ 0,52 per kg levert
brouwgerst al een concurrerend saldo met
andere granen, droge peulvruchten, koolzaad en snijmaïs. Van essentieel belang
daarbij is wel dat aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan omdat men anders
terugvalt tot een voergerstprijs van circa
ƒ 0,40 per kg.)
Om de mogelijkheden van een brouwgerstteelt inde verschillende regio's nate kunnen
gaan, is er in 1988 een onderzoek gestart

Intabel 8zijn enkele kwaliteitscijfersweergegeven van het eerste jaar van onderzoek.
Daarbij moet vermeld worden dat het extreem droge voorjaar van 1988 tot een late
en zeer onregelmatige opkomst en beginontwikkeling heeft geleid. Dit heeft de proefresultaten sterk beïnvloed, met name op de
zware kleigrond (Ebelsheerd).
Hoewel de resultaten van één jaar (zeker

Tabel8. Eiwitgehalte vande korrelvan3brouwgerstrassen bij5verschillende N-giftenop3verschillendeproefplaatsen in1988.
(EH=Ebelsweerd,KB=Kooyenburg,WR= Wijnandsrade).
N-bemesting*
(1e + 2eN-gift)

EH

Apex
KB

30 kg N/ha
60 kg N/ha
90 kg N/ha

12,6
13,2
13,7

9,9
11,0
11,8

12,5
13,0
13,8

10,3
11,1
11,7

30 +30 kg N/ha
60 +30 kg N/ha

13,5
13,5

10,4
11,6

13,3
13,3

11,1
11,7

gemiddeld
gem. opbrengst kg/ha

13,3
3.250

10,9
5.070

13,2
4.080

11,2 11,8
5.550 6.580

WR

-

EH

Femina
KB
WR

EH

Prisma
KB

WR

11,1
11,7
12,3

11,6
11,7
12,8

10,0
10,7
11,5

11,0
11,9
12,0

11,7
12,4

12,0
12,4

10,2
11,2

11,8
12,1

10,7
12,1
3.000 5.140

11,8
5.440

N-adviesgift:60kgN/ha
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eigenschappen bezit waardoor het bij de
mouters minder gewild is.
Of een uitbreiding van het brouwgerstareaal
tot de mogelijke 60-100.000 ha ook daadwerkelijk zal plaatsvinden, hangt sterk af van
de opbrengst- en prijsontwikkeling die de
concurrentiepositie van het gewas bepalen.
Anderzijds is ook de bereidheid van de handel om zich in te stellen op de inname en
verwerking van brouwgerst van doorslaggevende betekenis.

van een jaar als 1988) nog geen conclusies
toelaten, zijn de volgende opvallende zaken
tevermelden:
- de late opkomst en zeer onregelmatige
gewas op Ebelsheerd hebben geleid tot
zeer hoge eiwitgehalten;
- door een hogere N-gift kan het eiwitgehalte flink toenemen (in deze proeven
gemiddeld met ruim 0,2% per 10 kg stikstof);
- Prisma had gemiddeld het laagste eiwitgehalte:zelfs op Ebelsheerd (bij een beperkte N-gift) vertoonde het ras een acceptabel eiwitgehalte;
- ondanks de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar zijn bij de geadviseerde N-bemesting de eiwitgehalten in
het algemeen niet altever boven de norm
uitgekomen (uitgezonderd Ebelsheerd).

De nieuwe brouwgerstrassen verbinden in
ieder geval een goede opbrengst aan een
goede brouwkwaliteit en lijken ookbuiten het
zuidwesten mogelijkheden tot een kwaliteitsteelt te bieden. Zomergerst is daarbij een
gewas dat gemakkelijk in een bestaand
bouwplan kan worden ingepast, geen extra
investeringen vraagt, en kan bijdragen aan
het tot stand komen van een ruimere
vruchtwisseling.

Met name Prisma lijkt wat het eiwitgehalte
betreft een ras met perspectief, hoewel ook
Femina zeker niet veel slechter lijkt. Van het
ras Femina is inmiddels echter bekend dat
het een aantal andere minder gunstige
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Uitbreiding van het brouwgerstareaal hangt sterk af van de opbrengst- en prijsontwikkeling.
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Optimalisering van de zaaizaadproduktievanerwten
Probleemstelling
In 1989 bedroeg het areaal erwten zo'n
15.000 ha. Dit is meer dan een halvering ten
opzichte van het topjaar 1987. Er zijn meerdere redenen voor de afname van het areaal
droge erwten, zoals de daling van de prijs,
de geringe oogstzekerheid en het verbod op
het gebruik van kleurstoffen (DNBP) waardoor de chemische onkruidbestrijding in
erwten moeilijker isgeworden.
De geringe oogstzekerheid komt voort uit de
groei-eigenschappen van de erwt. De ontwikkeling van de plant en het gewas is sterk
afhankelijk van de bodemeigenschappen
van het beteelde perceel en reageert sterk
op de weersomstandigheden. Zijn deze
ongunstig, dan treedt gemakkelijk legering
opwat het oogsten sterk bemoeilijkt. Bijveel
vocht kunnen ook nog allerlei schimmelziekten optreden waardoor de opbrengst sterk
vermindert. Voor de zaadteelt betekent dit
dat de kwaliteit van het produkt sterk afneemt (voorbeeld is 1987), Voor de zaaizaadproduktie is een goede kwaliteit van
groot belang. Dat een goede teelt mogelijk
is, bleek in het afgelopen drogejaar (1989).
De afgelopen jaren was ook gebleken dat
binnen een jaar op vergelijkbare bedrijven
verschillen in kwaliteit van geoogst zaad behaald werden. Met andere woorden, de
teeltwijze beïnvloedt ook de zaadkwaliteit.
Om inzicht te krijgen in de invloed van de
teeltwijze op de kwaliteit van het te oogsten
produkt heeft het Nederlands Graancentrum
geld voor onderzoek, dat in samenwerking
met het IPO, RPvZ en CEBECO wordt uitgevoerd, beschikbaar gesteld.

Kwaliteit van zaaizaad
De kwaliteit van zaaizaad wordt onder andere bepaald door de kiemkracht, de ras-

zuiverheid en de aanwezigheid van microorganismen. De kiemkracht wordt vooral
bepaald door beschadigingen, vochtgehalte
en DKG. Ook micro-organismen beïnvloeden de kiemkracht, maar kunnen daarnaast
ook een infectiebron van ziekten in het
gewas zijn. Europees gezien wordt Mycosphaerella pinodes, een schimmel die de
donkere vlekkenziekte veroorzaakt, als het
grootste probleem voor de erwtenteelt beschouwd. De ziekte gaat met het zaad over
en is zichtbaar als donkere vlekken op stengel, blad, peul en zaad. In een zaadpartij
worden echter altijd meerdere schimmelziekten aangetroffen. Noemenswaardig zijn Phoma medicaginis var. pinodella, Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum,
Stemphylium botryorum en Fusarium spp.
Andere noemenswaardige ziekteverwekkers, die de kwaliteit van een zaadpartij kunnenverminderen, zijn bacterieziekten (Pseudomonas spp.) en virusziekten (Pea Seedborne Virus). Bij gebruik van gezond uitgangsmateriaal geven deze ziekten weinig
problemen; in dit onderzoek zal daaraan
geen aandacht worden besteed.

Start van het onderzoek
Het onderzoek is in mei van 1989 gestart
door de teelt van droge erwten voor zaaizaadproduktie bij telers in de praktijk te volgen. Dit met de bedoeling om relaties te
zoeken tussen de kwaliteit van het geoogste
zaaizaad en bepaalde teelthandelingen. De
teeltwijzen werden bepaald door een enquête onder de telers. Ook werden regelmatig gewasbepalingen op de erwtenpercelen gedaan en werd een oogstmonster
verzameld ter bepaling vande kwaliteit.

Resultaat van praktijkonderzoek 1989
De resultaten van het praktijkonderzoek
staan in een verslag (Interne Mededelingen
PAGV) vermeld. Hier zal kort op de kwaliteitsbepalingen van de zaadpartijen ingegaan worden wat betreft de besmettingsper-

31

centage's door schimmels. Deze werden
bepaald door de zaden te kiemen te leggen
tussen nat filtreerpapier gedurende 5 dagen
(methode RPvZ).
In het algemeen was de kwaliteit goed dankzij een vrij droge afrijpingsperiode. Vooral de
gewassen die vroeg geoogst konden worden (eind juli, begin augustus) gaven een
goede kwaliteit. De laat geoogste percelen
gaven een iets mindere kwaliteit. Dit komt
doordat augustus vochtiger was dan juli en
de laat gezaaide percelen last hadden van
tweewassigheid. Degeringe vegetatieve ontwikkeling van de erwtengewassen in 1989
hebben ook bijgedragen tot de goede kwaliteit. Mede hierdoor trad weinig legering op
waardoor de gewassen steeds vrij snel konden opdrogen na regen of dauw. Dit remt de
verspreiding van schimmelziekten. De percelen met een relatief sterke vegetatieve ontwikkeling gaven een iets mindere kwaliteit te
zien. Dit is toe te schrijven aan een langer
nat blijven van deze gewassen. Dit zijn echter tendensen omdat de verschillen in kwaliteit niet groot zijn en er in 1989 weinig
schimmelziekten zijn opgetreden.

te-ontwikkeling en eindprodukt.
Inde tweede proef zal de invloed van oogstwijzen op de uiteindelijke zaadkwaliteit bepaald worden. Factoren die in deze proef
opgenomen zijn, zijn kwaliteit van zaaizaad
(zaad van 1988 en 1989), ziektebestrijding,
oogsttijdstip en oogstmethode.
Ter ondersteuning worden enkele kasproeven uitgevoerd om deelaspecten van de
ziekte te kunnen onderzoeken. De invloed
van zaadbesmetting op plantontwikkeling zal
worden onderzocht. Voorts zal de tijdsduur
die nodig isvoor infectie van peulen en zaad
bepaaldworden.
De resultaten moeten een bijdrage leveren
aan de discussie of in Nederland onder
slechte weersomstandigheden goed erwtenzaad geteeld kan worden. Aan de hand van
de resultaten kan dan de teelt geoptimaliseerdworden.

Vervolg van het onderzoek

De teelt van stamslabonen vindt tegenwoordig overwegend akkerbouwmatig plaats. De
organisatie rondom de oogst is er daardoor
niet eenvoudiger op geworden. Er moet namelijk aan diverse voorwaarden worden voldaan wil het produkt geschikt zijn voor afzet
opdeverse markt.

Het onderzoek in praktijkpercelen zal in
beperkte omvang voortgezet worden. In
eerste instantie zullen echter teeltinvloeden
in proefverband worden onderzocht. Er zal
met name aandacht worden besteed aan de
schimmelziekte Mycosphaerella pinodes en
de proeven zullen epidemiologisch van aard
zijn. In 1990 en 1991 zal een tweetal veldproeven aangelegd worden. In de eerste
proef zal vooral aandacht besteed worden
aan hetziektebeeld tijdens hetgroeiseizoen:
- ontwikkeling van planten uit zaden van
verschillende kwaliteit;
- ontwikkeling van gewassen uit zaadpartijenvanverschillende kwaliteit;
- verspreiding van de ziekte in een gezond
gewas;
- invloed van legeren op ziekte-ontwikkeling
en eindprodukt;
- invloed van een extra bespuiting op ziek-
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Bruinverkleuring van
voordeversemarkt

slabonen

Deoogst
Evenals de bonen die aan de industrie worden afgezet, worden in Nederland ook vrijwel alle bonen voor vers gebruik machinaal
geplukt. Bij machinale oogst wordt de hele
plant afgeritst waarbij veel plantesappen vrijkomen. Door stof of meegevoerde grond
worden de bonen vies enbesmeurd.
Als de bonenvoor industriële verwerking zijn
bestemd, worden ze direct naar de fabriek
afgevoerd en ruimschoots gewassen alvorens ze worden gesteriliseerd. Bonen die

voor de verse markt zijn bestemd, dienen
ook gewassen te worden. Het zal duidelijk
zijn dat het wassen in eerste instantie de
presentatie ten goede komt; op de houdbaarheid had het wassen echter een wisselende invloed.

-morfologie van de LUW werd vastgesteld
dat in de bruine vlekken veel bacteriën voorkwamen. Vooralsnog wordt niet vermoed dat
zij de primaire oorzaak zijn.
Maatregelen

Bruinkleuring
Onderzoek in de laatste jaren heeft duidelijk
gemaakt dat het wassen tot bruinkleuring
van de bonen kan leiden. Dit negatieve kwaliteitskenmerk treedt op zijn vroegst ongeveer zes uren na het wassen op maar kan
ook pas na enkele dagen tot uiting komen.
Deze bruinkleuring begint met kleine grijsbruine stipjes op de peul die na verloop van
tijd min of meer gaan samenvloeien. Inernstige situaties kunnen de bonen zelfs bijna
zwartworden.
Vastgesteld is dat bonen na het wassen wel
4,5% vocht vasthouden. Dit aanhangende
vocht verdampt moeilijk. Dit wordt veroorzaakt door de grote dichtheid van bonen en
kan nog worden verergerd door een te
dichte verpakking. Dit lang nat blijven van de
bonen kan tot de genoemde bruinkleuring
leiden. Door de vakgroep plantecytologie en

Ter voorkoming van de bruinkleuring zijn
momenteel twee mogelijkheden voorhanden. De ene is het zo snel mogelijk drogen
van de bonen na het wassen. Intabel 9worden enige onderzoeksresultaten vermeld die
het effect van deze maatregel duidelijk
aantonen. Op welke wijze het drogen op
praktijkschaal het meest efficiënt kan gebeuren, is nog een punt van onderzoek.
Een andere oplossing kan binnen het rassensortiment worden gevonden. Er is reeds
aangetoond dat zich tussen de rassen grote
gevoeligheidsverschillen voordoen. De rassen Forum en Masai blijken nauwelijks gevoelig voor bruinkleuring. Bij andere, meer
gevoelige rassen zal alleen een goede kwaliteit gegarandeerd kunnen worden, wanneer
de bonen gedroogd zullen worden. Voor
enkele zeer gevoelige rassen schiet deze
maatregel zelfs te kort; deze rassen komen
derhalve niet voor verse marktteelt in aan-

Tabel9.Overzichtvanheteffectvanhetalofnietwassenen drogen.
object

Masai

ongewassen
gewassenennietgedroogd
gewassenengedroogd

9
9
9

Montano

Arena
4,5
4
6

6,5
4,5
7,5

Tabel10. Overzichtvandegevoeligheidvoorbruinkleuringvanenkelerassen*
ras

gev.

ras

gev.

ras

gev.

ras

gev.

Masai
Forum
Fiësta
Verona
Almere
Fran
Mirage

8
7,5
7
6,5
6
5,5
6

Prevato
Flevoro
Flotille
Groffy
Lasso
Montano
Rondina

6
5,5
5,5
5,5
5
5
5

Salerna
Tilla
Utopia
Ancora
Tuf
Firato
Odessa

5,5
5
5,5
5
4,5
4,5
4

Pros
Autan
Swing
Nerina
Arena

4,5
3,5
3
3
2

*)9=ongevoeligen1 =zeergevoeligvoorbruinkleuring.

33

Bonen wel en niet gedroogd nawassen.

merking. Momenteel worden alle nieuwe
rassen standaard op gevoeligheid voor
bruinkleuring getoetst. Intabel 10 wordt een
overzicht gegeven van de gevoeligheid van
detot nutoe getoetste rassen.

Onderzoek naar het voorkomen en
bestrijden van bacterierot (natrot)
in witlof
Welke bacteriën?
Verschillende soorten bacteriën kunnen witlof aantasten. De meest voorkomende zijn
Pseudomonas marginalis en Erwinia carotovora. Beide soorten bestaan uit verschillende onderstammen. P. marginalis infecteert
de witlofplant reeds op het veld en veroorzaakt het zogenaamde bladvuur. Met behulp
van onderzoek is vastgesteld, dat vooral
stammen van de bacterie E. carotovora tijdens de trek en ook later in de handelskanalen problemen oproepen. Deze veroorzaken het zogenoemde slijmrot of natrot door-
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dat deze bacteriën delen van celwanden oplossen. Sinds enkele jaren wordt ook de
bacterie Erwinia chrysanthemi vaker in witlof
aangetroffen. Deze bacterie veroorzaakt het
zogenaamde kernrot of mergrot van de wortels tijdens de trek. In dit onderzoek wordt
deze bacterie echter buiten beschouwing
gelaten.

Onderzoek
Teneinde bacterie-aantasting tijdens de wortelteelt en -trek van witlof terug te dringen,
zijn in samenwerking met enkele ROC's in
1988 en 1989 veld- en forceerproeven aangelegd. De invloed van stikstof tijdens de
wortelteelt op het optreden van natrot, samen met het treffen van maatregelen tijdens
de trek, zijn in dit onderzoek als uitgangspuntengenomen.

Resultaten
Wortelteelt
Op ROC De Waag bleek het achterwege laten van een N-bemesting in 1988 te leiden

Tabel11. Wortelopbrengst,drogestofgehalte enhetpercentage matigtoternstigdoorbladvuuraangetasteplantenvandeN-trappenproef inverbandmet natrot.
Zaaidatum : 10 mei 1988,
Ras
:cv Flash F1
Plantgetal :200.000 per hectare

object

Rooidatum
Grondsoort
Plaats wortelteelt

wortelopbrengst
(ton/ha)

%ds
wortels

%wortels
< 3cm

28,0
37,6
37,1
37,5

25,9
22,9
24,7
23,1

25
19
17
15

A. geenN
B.3x50 kgN
C. 80 kg N-N min
D.als C+3x50 kgN

tot een sterke daling van de wortelopbrengst
(tabel 11). Dit komt ook tot uiting in het hogere percentage fijne wortels (<3 cm 0) en
het gewicht van dewortels boven 3cm doorsnede. Een N-bemesting toegediend voor
zaai (object C), geeft echter reeds een wortelopbrengst die vrijwel gelijk is aan de overmatig met stikstof bemeste objecten.
Het drogestofgehalte van de wortels wordt
bij een ruime N-voorziening verlaagd. Het
percentage door bladvuur aangetaste
planten werd, vooral bij object D, sterk verhoogd (tabel 11). Dit kan verband houden
met de overvloedige bladproduktie als gevolg van het ruime N-aanbod.
Uit de resultaten van de N-mineraalmetingen (tabel 12), blijkt dat de stikstof in de bodem bij de objecten A en C vrijwel geheel is
opgenomen op 26 september. Dit is ideaal
voor de afrijping van de wortels. Bij de ob-

: 29 september 1988
: kleiïg zand (9%slib, pH 7,3)
: Ens

gewicht
wort.>3cm a

%aantasting
bladvuur

173
218
214
217

5
39
27
71

jecten B en D is dit niet het geval en zal de
N-opname doorgaan en de afrijping worden
uitgesteld. Het percentage N-totaal in de
wortels, wordt duidelijk door de N-gift beïnvloed. Op andere bodemtypen met een
hoger organischestofgehalte kan uit mineralisatie meer stikstof vrijkomen, waardoor
volledige uitputting niet plaatsvindt, zoals op
de ROC's Meterik en Westmaas. Dit leidt tot
minder sterke verschillen inwortelproduktie.

Trek
Het optreden van natrot tijdens de trek kan
sterk worden beïnvloed door het forceerklimaat zoals blijkt uit tabel 13. Door beperkte
ventilatie en het nathouden vandevloer is in
cel 2 een hogere relatieve luchtvochtigheid
nagestreefd. Het percentage door natrot
aangetaste kroppen aan het einde van de

Tabel12.Verloopgehalte N-mininkgper haindelaag0-60 cm-mvenhetpercentage N-totaalinde
drogestofvandegeoogstewortelsbijdeverschillende N-objecten.
Organischestofgehalte grond: 1,2%.
Plaatswortelteelt:Ens,1988.
N-minop:
14maart
A. geenN
B. 3x50 kg'N*
C 80 kg N-N min
D als C+ 3x50 kg N*

17
17
17
17

29juli

26 augustus

5
31
8
29

19
41
19
38

26 september
7
44
5
59

% N-totaal
wortels
0,38
0,76
0,52
0,96

*50kgN gegevenoprespectievelijk 15juli,6augustusen27augustus.
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Tabel13.Lofopbrengst N-trappenproef, gemiddeld over alle veld- en forceerbehandelingen, %natrot
en houdbaarheid van het lof. Wortels geforceerd bij 20,5°Cwater en 15,9°C lucht; 94% RV
(cel1)of20,7°C wateren17,2"Clucht;>95%RV(cel2).
Opzetdatum:17november 1988. Oogstdata:8-10december 1988.ROC Westmaas.
cel
1
2

lofopbrengst (kg/100wortels)
kl. I
kl. I+II
totaal

o/
/o

%

o/
/o

pit

kl.I

natrot

11,1
11,4

46
50

59
65

10
21

7,1
8,0

12,1
12,3

houdbaarheid*
cijfer
% bruinrand
16
24

6,7
5,9

cijferhoudbaarheiden%bruinrandbepaaldna10 dagenopslagbij10"C
trek werd verdubbeld. Opvallend is tevens
dat het percentage door bruinrand aangetaste kroppen uit cel 2 in de houdbaarheidsproef verdertoenam.

resulteerde inslechts maximaal 4%door natrotaangetaste kroppentijdens detrek.
De behandelingen in 1988 met een oplossing van aktief chloor of dolokal bij het opzetten van de wortels, heeft op geen van de
proefplaatsen tot het gewenste resultaat geleid. Blijkbaar zijn andere factoren belangrijker.

Behalve het forceerklimaat kan ook de Nvoorziening van dewortels van grote invloed
zijn op het optreden van natrot (tabel 14).
Zoals reeds bekend, wordt de lofkwaliteit
door een ruimer aanbod van stikstof tijdens
de wortelteelt negatief beïnvloed. Dit komt in
dit onderzoek ook duidelijk naar voren. De
houdbaarheid loopt enigszins terug bij een
ruimere N-voorziening van de wortels. Het
optreden van bruinrand lijkt niet te worden
beïnvloed door het N-niveau. Opvallend is
dat hoewel op ROC Westmaas tijdens de
wortelteelt een aantasting door bladvuur vrijwel niet voorkwam, het percentage door natrot aangetaste kroppen tijdens de trek opliep
tot maximaal 26% (tabel 14). Dit in tegenstelling tot ROC De Waag, waar een hoge
bladvuuraantasting op het veld (tabel 11),

In 1989 had een kunstmatige infectie met de
bacteriestammen ECC of ECA, al dan niet
gevolgd door een behandeling met een bactericide,geenduidelijke invloedopde natrotaantasting (tabel 15). De lofopbrengsten van
de met een bactericide behandelde objecten
zijn gemiddeld hoger; mogelijk een gevolg
van een hogere luchttemperatuur tijdens de
trek: 19°C tegen 17,5°C (bactericide objecten zijn in een aparte cel geforceerd), gecombineerd met één dag later oogsten van
deze objecten. Deze verschillen werden op
ROC Westmaas nietgeconstateerd.

Tabel14. Invloed N-voorziening tijdens dewortelteelt opde lofopbrengst en
houdbaarheidvanhetlof.
Aanvangtrek 17november 1988.ROCWestmaas.
object
A. geenN
B.3x50 kgN
C. 80kg N-Nmin
D. als C+
3x50 kgN

zienoottabel13.
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lofopbrengst (kg/1 00wortels)
kl.I
kl. I+II
totaal

%

%

%

pit

kl.I

natrot

9,2
6,3
8,0
6,6

47
47
48
50

70
54
65
56

5
22
9
26

12,5
10,4
11,6
10,6

13,1
11,6
12,4
11,7

lofkwaliteit, %natroten

t

houdbaarheid'
cijfer
% bruinrand
6,8
5,9
6,5
6,1

18
23
20
21

Tabel 15. Invloed van een kunstmatige infectie van witlofwortels bij aanvang van de trek met de bacteriestammen E. carotovora carotovora (ECC) of E. carotovora atroseptica (ECA) in combinatie met een bactericide (B) op lofopbrengst, % natrot en houdbaarheid.
ROC DeWaag,november 1989.
lofopbrengst (kg/1 00wortels)
kl. I
totaal
kl. I+II

%

o/
/o

object

kl.I

natrot

a. onbehandeld
b.+ B
c. +ECC
d. +ECA
e.+ ECC +B
f. + ECA +B

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

61
63
55
52
68
67

22
22
22
27
32
28

11,6
13,3
11,9
12,1
13,9
13,6

11,9
13,5
12,2
12,4
14,1
13,9

houdbaarheid*
cijfer
% natrot
4,4
5,4
4,8
4,1
3,9
4,4

15
10
15
18
17
13

*cijfer houdbaarheid en%door natrot aangetaste kroppen,bepaald na8dagen opslag bij 10'C.

Enkelevoorlopige conclusies
- Een forse aantasting door bladvuur op het
veld behoeft niet automatisch inte houden
dat ook tijdens de trek veel kroppen door
natrot worden aangetast. Deze koppeling
werd tot op heden wel min of meer verondersteld. Anderzijds kunnen ogenschijnlijk
gezonde wortels tijdens de trek toch voor
een aanzienlijk deel door natrot worden
aangetast.
- Een ruime N-voorziening tijdens dewortelteelt verhoogt in de regel het percentage
door natrot aangetaste kroppen. Bij eenNgift tot 80 kg N-min voor het zaaien blijft
deze toename echter beperkt. Dit neemt
niet weg dat een zo laag mogelijk N-niveau te prefereren is.
- Behandeling van de wortels direct na het
opzetten met een oplossing van actief
chloor, dolokal of een bactericide bleek
niet effectief te zijn. Ook werd na kunstmatige infectie met enkele Erwinia-stammen geen verhoging van het aantastingspercentage vastgesteld.
- Meer onderzoek is nodig naar de invloed
van het microklimaat, metde nadruk opde
relatieve luchtvochtigheid, op de zich ontwikkelende kroppen in de laatste week
van de trek. Dit in relatie tot het infectiegedrag, de pathogeniteit en de ontwikkelingssnelheid van de in het spel zijnde
bacteriestammen.

Bacterierot (natrot) een lastigprobleem.
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Onderzoek naar het voorkómen
vanschurft inpeen
Het leek niet zo moeilijk in 1987. Na jarenlange onzekerheid over de precieze oorzaak
van schurft in peen, kwam de Plantenziektenkundige Dienst met het antwoord. Het
was inderdaad de bacterie Streptomyces.
Over de soortnaam bleef nog onzekerheid.
Zeker was wel dat verschillende stammen
uit aardappelen en peen de peen konden
aantasten.
De vraag was in welke periode de peen op
hetveld nat moest worden gehouden en hoe
vochtig de grond moest worden gehouden,
naar het voorbeeld bijaardappelen.
Om niet afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden werd besloten om een pottenproef te doen in de open lucht. Bij regen
zouden de pallets in de poterbewaarplaats
geredenworden.Ditstuitte echter oparbeidsorganisatorische bezwaren. Depottenproef is
derhalve in de kas en genomen, waar is
geprobeerd om de temperatuur van de peen
op een aanvaardbaar peil te houden (beneden 20°C). Er werd grond verzameld op een
sterk door schurft besmet perceel. Om een
juist vochtregiem te kunnen handhaven,
moest er een pf-curve van de grond gemaakt worden wat op zich nogal wat voeten
in de aarde had. Na het stomen van eengedeelte van de grond is gestart met de proef.
Het water geven bleek een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid te zijn toen het
gewas flink begon te groeien. Dagelijks, ook
in het weekend moesten de ruim 100 potten
gewogen worden en tot een bepaalde gewicht worden aangevuld met water.
Toen na drieëneenhalve maand de resultaten bekend waren, bleek dat de peen in de
potten die in de veronderstelde kwetsbare
periode droog waren gehouden geen schurft
vertoonden en juist potten die nat waren gehouden lichte schurft vertoonden. Geconcludeerd werd dat droogzetten van de potten
de groei van de wortel sterk beperkt. Op het
veld kan de omgeving rond de peen wel
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droog zijn maar de groei wordt niet belemmerddoorvochtopname uitdedieperelagen.
Op grond van deze ervaring leek een volgende proef niet te kunnen mislukken. Om
het arbeidsintensieve watergeven te voorkomen, zou een naar verhouding hoge investering van ƒ 25.000 gedaan moeten worden. De proef isvoortgezet met een zodanig
watergeefsysteem dat rondom de peen de
grondwel droog zou worden maar de wortels
uit schotels het water konden bemachtigen.
Alles ging goedtot vijf weken nazaaien.
Inde potten die bovenop nat gehouden werden, vielen veel planten uit door rotting van
het hypocotyl. Het bleek te worden veroorzaakt door Fusarium spp., een ziekte waar
men met pottenproeven bij erwten ook hinder van had ondervonden. Aangieten met
Benlate voorkwam verdere aantasting maar
de schade was al geschied. Het watergeefsysteem werd veranderd en de proefopzet
werd gewijzigd met de overgebleven potten
met redelijk goede planten.
Bij de eindbeoordeling waren er in verscheidene potten wratachtige verschijnselen te
zien in een gedeeltelijke ring om de wortel.
Er waren echter ook potten met mooie gave
peen. Het resultaat isvermeld intabel 16.
Hieruit zijndevolgendeconclusiesgetrokken:
- sterilisatie van de grond voorkomt schurft
volkomen; de wortels zijn gaaf, glad en
mooivanvorm;
- de gehele periode de grond nat houden
(pf 2,0-2,3) op een diepte van 2-7 cm
voorkomt schurft bijnageheel;
- de gehele periode de grond vochtig houden (pf 2,2-2-,9) voorkomt schurft onvoldoende;
- een droogperiode langer dan 10dagen na
het begin van het dik worden van de peen
geeft zeer veel en ernstige aantasting van
schurft;
- de aantasting is later in het seizoen veel
minder maartoch nogsteeds aanwezig.
Op grond van deze conclusies zou de praktijk geadviseerd kunnen worden om de
grond 10 dagen na het begin van het dik
worden één keer goed nat te maken. Door
de uitval van de kleinste planten in de des-

Tabel 16. Schurft-index bijverschillende tijdstippen enduur van de droogteperiode.
(Index is berekend door aantal wortels met geen, lichte, matige en zware aantasting te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,1, 2en3entedelendoor hettotaal aantalwortels x100)
grond natgehouden tot:
datum
dagen na opkomst
25 april
6 mei
17mei
27 mei
17juni

25
36
47
57
78

daarna droogteperiode indagen
0

a

10

20

30

40

19
19

98
43

157

122

-

37

-

50
133c

-

28
2b

a

begin van dik worden wortel
gehele periode vochtig pf2,4-2,9 index =79
c
50dagen droog ingesteriliseerde grond schurft-index =0
b

betreffende objecten is daarover echter onvoldoende zekerheid. Een volgende proef
moest daarover duidelijkheid geven. Helaas
mislukte daarbij de eerste zaai door het
opgehoopte zout in de grond. Na doorspoelen is opnieuw gezaaid. Opkomst en eerste
groei verliep toch nog traag. Daarna was de
groei vlot en deed zich geen uitval van
planten voor. Na drie maanden werd bij de
beoordeling geen noemenswaardige schurftaantasting gevonden. De oorzaak is vermoedelijk een lage groeisnelheid door het

vele schermen om de temperatuur zo laag
mogelijk te houden of tengevolge van temperaturen tussen 20 en3CFC.
Een vierde proef is noodzakelijk om voldoende zekerheid te verkrijgen over de periodevan nathouden. Het isbelangrijk omdat
teveel beregening bij peen nogal wat risico's
met zich meebrengt in verband met de kwaliteit. Ook zal in 1990 een veldproef worden
aangelegd om de gegevens ontleend aan de
pottenproeven in de kas te toetsen onder
veldomstandigheden.

Overzicht pottenproef vochttoediening ter voorkoming van schurft inpeen.
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Invloed vande kosten opde produktie en het bedrijfsresultaat
In de sektoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden de marges tussen opbrengsten en kosten structureel kleiner, hoewelvanjaar totjaar grote verschillen kunnen
voorkomen. In beide sektoren staan de rendabiliteit en de inkomensvorming dan ook
behoorlijk onder druk. Waren tot halverwege
dejaren tachtig de netto-bedrijfsresultaten in
het Centraal- en het Zuidwestelijk kleigebied
nog positief, de laatstejaren isdat ook indie
gebieden niet meer het geval.Opde kleinere
akkerbouwbedrijven endevollegrondsgroentebedrijven 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 Noordoostelijkzandgebied.

Structureel of conjunctureel?
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 die produkten zich in een neerwaartse richting hebbenbewogen.
Dezeer slechte bedrijfsresultaten indejaren
1985 en 1987 zijn voorts veroorzaakt door
lage prijzen van aardappelen en uien alsgevolg van extreem hoge kwantitatieve opbrengsten in de EG. Hier is duidelijk sprake
van een conjunctureel verschijnsel. Dit geldt
overigens ook voor de verbetering van de
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bedrijfsresultaten in 1989, die niet als structureel aangemerkt magworden.
Bedrijfsstructuur
De ondernemers krijgen meer en meer te
maken met produktiebeperkende maatregelen, 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 meer en meer 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 (bijvoorbeeld de
konsekwenties van de verhoogde braakpremie voor akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën) snel een antwoord kan worden gegeven. Deuitkomsten vandeze 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 konsekwenties van zich wijzigende produktie-omstandigheden.
Ook voor vollegrondsgroentebedrijven wordt
samen met het LEI gewerkt aan de ontwikkeling van enkele representatieve bedrijfsmodellen. Hiermee moeten vragen op het
gebiedvande bedrijfsstructuur ende bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden worden aangepakt. Dergelijke modellen blijven ook in de
toekomst een belangrijk instrument voor het

bedrijfseconomisch onderzoek.
Nieuwetechnische ontwikkelingen
Vanuit het bedrijfseconomisch onderzoek
wordt ook de nodige aandacht besteed aan
nieuwe ontwikkelingen. Zo worden de kosten en de baten verbonden aan nieuwe
technische ontwikkelingen vanuit het onderzoek uitdrukkelijk getoetst op hun bijdrage
aan het rendement van de bedrijven. De
economi-sche evaluaties van vruchtwisselingsproe-ven moeten aangeven welke rotaties bedrijfs-economisch 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 produktiemogelijkheden.
Ook economische evaluaties van teelt- en
bedrijfssystemen moeten duidelijk maken of,
en zo ja in welke mate, door een vermindering van de kosten toch een verbetering van
het rendement verwacht kan worden. Vanuit
de resultaten van het bedrijfssystemen-onderzoek wordt in dit kader via modelonderzoek de economische perspectieven van
geïntegreerde akkerbouw en vollegronds
groenteteelt op praktijkschaal bestudeerd.

verlengen en het veilingklaarmaken van Produkten uit te voeren in perioden waarin dit
arbeidsorganisatorisch gezien beter past.
Ook deze aspekten worden in bedrijfsverbandbeoordeeld.
In de bijdragen hierna zal verder worden ingegaan opbewaringvan vollegrondsgroenten
en op de economische perspectieven van
verschillende teeltsystemenvoor augurken.

Dubbel verticale teelt aan touw bij
augurken economisch geëvalueerd
Afhankelijk van het teeltgebied worden augurken vlakvelds of verticaal aan touw geteeld. Op de proeftuin Noord-Limburg zijn in
1986, 1987 en 1988 proeven gedaan om na
te gaan in hoeverre het gangbare verticale
teeltsysteem aan touw nog verbeterd kan
worden. Hierbij is het gangbare teeltsysteem
onder andere vergeleken met het zogenaamde dubbel verticale systeem. Uit de economische evaluatie blijkt dat het dubbel verticale systeem ten opzichte van het normale
systeem economisch niet aantrekkelijk is.

Teeltsystemen
Kwaliteit en bewaring van groenten
Ook andere vragen vanuit de kostenkant zijn
object van onderzoek, zoals de kosten die
bedrijven zich moeten getroosten voor de te
leveren kwaliteit, verpakking, etc. in relatie
tot de verkregen financiële (meeropbrengsten. Gedetailleerde prijsinformatie betreffende aanvoertijdstip en kwaliteitsklasse is
hierbij onmisbaar voor een economische
evaluatie van teelttechnische maatregelen
binnen de vollegrondsgroenteteelt. In overleg met het CBT is een databanksysteem op
de VAX-computer van het PAGV gerealiseerd.
Bewaring van vollegrondsgroenten kan een
mogelijkheid zijn om het aanvoerseizoen te

Bij het zogenaamde dubbel verticale systeem zijn per palenrij (rijenafstand 170 cm,
normale teelt 150 cm) op 50 cm van elkaar
steundraden aangebracht. Hierdoor ontstaan
per palenrij twee teeltrijen in plaats van één
bij het normale systeem (zie figuur 3).
Bij beide teeltsystemen is gebruik gemaakt
van ruggen bedekt met zwart plastic. Plantafstand in de rij bij beide systemen was 40
cm. Het ras Accordia (RZ 796). Het aantal
planten per ha bij de normale touwteelt was
33.400 per ha en bij het dubbele systeem
59.000 per ha. Deaugurken zijn opgekweekt
in 6 cm perspotten en zijn in 1986 en 1988
eind mei en in 1987 op 20 juni uitgeplant. In
1986 werd geoogst tussen 4 juli en 25 sep-

41

Uit tabel 17 blijkt dat in 1987 en 1988 de opbrengsten beduidend hoger waren voor beide systemen dan in 1986. Gemiddeld werd
over de jaren 1986 t/m 1988 6 ton per ha
meer opbrengst behaald met het dubbel verticale systeem. Wat betreft de sortering zien
we dat in 1987 de grofste augurken zijn geplukt. Tussen de teeltsystemen komen per
jaar kleine verschillen voor. Gemiddeld zijn
de geplukte augurken van het dubbel verticale systeem iets grover hetgeen blijkt uit
het hogere gemiddelde vruchtgewicht.
Economische evaluatie

gangbaar

dubbelverticaal

Fig.3. Vergelijking van verticale teeltsystemen
bijaugurken.
tember (totaal 21 keer), in 1987 tussen 20
juli en 7 oktober (totaal 19 keer) en in 1988
tussen 11juli en 3oktober (totaal 25keer).
Resultaten
De opbrengst, de sortering en het gemiddeldevruchtgewicht zijngegeven intabel 17.

Tabel 18 geeft een begroting van de te behalen saldiverschillen tussen de twee teeltsystemen op grond van de behaalde proefresultaten. Uit de tabel blijkt dat uitgaande
van een opbrengstprijs van gemiddeld ƒ 1 ,per kg, het dubbel verticale systeem een hogere bruto-geldopbrengst geeft van ƒ 6.000,-.
Hier staan echter ook hogere kosten tegenover. Uitgaande van aangekocht plantmateriaal zijn de kosten hiervoor bijna ƒ 4.000,hoger als gevolg van de hogere plantdichtheid. Voor extra benodigd steunmateriaal is
een bedrag van ƒ 1.000,- gerekend. Verder
komen fust en pallethuur, vracht-, koel- en
sorteerkosten en produktheffing bij een
hogere produktie hoger uit. Hiervoor is,afge-

Tabel17.Sortering inprocenten,opbrengst intonnenper haengemiddeldvruchtgewicht ingrammen
behaaldmethetgangbare-endubbelverticaleteeltsysteemteMeterik.
gangbaar
1986

1987

1988

verticaal
1986

1987

1988

B
C
Dfijn
Dgrof
E
stek

29,4
38,9
11,2
2,4
0,4
17,8

18,4
46,7
14,5
1,7
0,2
18,7

34,8
35,7
8,8
1,1
0,5
19,0

27,5
39,7
12,2
3,0
0,4
17,2

16,3
44,2
16,1
2,8
0,6
19,2

29,3
38,5
11,2
2,8
0,2
18,0

opbrengst ton/ha
gemiddeld

74,9

101,2
90,7

95,8

85,9

107,2
96,7

96,8

gemiddelde
vruchtgewicht (g)
gemiddeld

38,2

41,6

35,6

38,8

43,6

38,0

sortering
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38,5

40,1

Tabel18.Saldiverschillendubbelverticaleteelttenopzichtevannormaleteeltopbasisvanproefresultatenbehaaldin1986,1987en1988teMeterik.
meeropbrengst dubbelverticaalgemiddeld6,00tonàƒ1,-/kg

ƒ6000,

extratoegerekendekosten:
plantmateriaal12.800pottenàƒ0,30
extrasteunmateriaal
fust/pallethuur,vracht-,koel-,sorteer-en
produktheffingƒ6,00tonà13,7cent/kg
totaaltoegerekend

ƒ5662,-

ƒ 3840,ƒ1000,ƒ 822,-

saldo

ƒ 338,-

arbeid:
planten 12,8x3 uur/1000
indraaien25,6x17 uur/1000

38 uur
435 uur

totaal

473uur

leid uit de gegevens vermeld in Kwantitatieve Informatie 1988/1989, een bedrag van
13,7cent per kggerekend. Uiteindelijk resulteert dit in een saldo dat ƒ 338,- per ha
hoger ligt voor het dubbel verticale systeem.
We hebben echter ook nog te maken met
verschillen in arbeidsbehoefte als gevolg
van de hogere plantdichtheid voor het
planten en indraaien. Ook bij het plukken
treden verschillen op als gevolg van verschillen inproduktie engeconstateerde pluksnelheid. Gemeten verschillen in pluksnelheid bleken grotendeels samen te hangen
met verschillen inkgopbrengst per object.
Daarom is er van uitgegaan dat de hogere
produktie bij het dubbel verticale systeem
niet leidt tot extra arbeidsbehoefte per ha
voor het plukken. Totaal blijkt er voor het
dubbel verticale systeem 473 uur meer nodig
perjaar. Gezien hetzeer kleine positieve saldoverschil en de aanzienlijk grotere arbeidsbehoefte moet geconcludeerd worden dat
het dubbel verticale systeem bij de hier veronderstelde opbrengstprijs geen economisch
perspectief heeft. Verdubbelt deze prijs dan
is er enig perspectief. De arbeidsbeloning
per extra te besteden arbeidsuur komt dan
uit op ongeveer ƒ 13,- per uur.

Teeltsystemenverticaletouwteeltaugurken.
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Baten-kosten mechanisch gekoelde
bewaringbijvollegrondsgroenten

van inslag speelt een rol en is belangrijke
mate bepalend voor verschillen in bewaarverlies, die vanjaar totjaar envan partij
tot partij sterk kunnen variëren. Tabel 19 illustreert een en ander aan de hand van
proefresultaten.

Bewaring is een van de methoden die aanvoerspreiding mogelijk maakt en om die reden bij een aantal vollegrondsgroenteprodukten op grotere schaal worden toegepast.
Bij andere produkten met een redelijke houdbaarheid is het bewaren nog in een onderzoeks- en/of ontwikkelingsstadium (bloemkool, prei, chinese kool, bleekselderij). Of
aanvoerspreiding door bewaring economisch
haalbaar isvoor deze laatstgenoemde groep
van produkten, is in principe een kwestie
van afweging van (te verwachten) baten en
te maken kosten. Bij deze afweging spelen
opbrengsten, kosten en arbeid een belangrijke rol. Op deze aspecten willen we hier
nader ingaan.

De prijsvorming is in perioden waarin geen
vers produkt kan worden aangevoerd vaak
gunstig. Wanneer de afzet door bewaring
naar deze perioden kan worden verplaatst,
kan dit mogelijk leiden tot een hogere opbrengstprijs voor het produkt. Of en in welke
mate dit het geval is, laat zich echter niet
zonder meer voorspellen. Wel kan door middel van een marktanalyse per produkt getracht worden een zo goed mogelijke schatting te maken. Van belang hierbij is onder
andere in hoeverre het bewaarde produkt
qua prijsvorming vergelijkbaar is met de
eventuele geringe aanvoer van het nog
verse produkt.

Geldopbrengsten

Kosten

Hoeveelheid en prijs bepalen in principe de
te behalen geldopbrengsten na bewaring.
De af te zetten hoeveelheid wordt gezien de
geoogste hoeveelheid bepaald door de optredende bewaarverliezen. Deze bewaarverliezen zijn afhankelijk van produkt, bewaarduur en/of bewaarsysteem. Ook de kwaliteit
van het te bewaren produkt op het moment

Ten aanzien van de te maken extra kosten
voor bewaring kan in de eerste plaats het
renteverlies worden genoemd doordat de
geldopbrengst voor het produkt op een later
tijdstip wordt gerealiseerd. Verder hebben
we te maken met de kosten verbonden aan
de benodigde bewaarfaciliteiten. In geval
van huur zijnde kosten afhankelijk van:

Tabel 19. Bewaarverliezen voor bloemkool, Chinese
PAGV (bewaarduur tussen haakjes).
produkt

kool en bleek-/groenselderij in proeven op het

bewaarverlies* (%)

bloemkool
met blad
zonder blad

( 5 weken)
8
10

Chinese kool
1986/1987
1987/1988

( 8 weken)
40
37

(16 weken)
62
67

bleek-/groenselderij
1987/1988

(5 weken)
30

(10 weken)
40

* bewaarduur tussen haakjes
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(15 weken)
70

- huurtarieven voor koelruimtes en eventueel benodigd opslagfust;
- te maken transportkosten ten behoeve
vandebewaring.
Detarievenstructuur van de verhuurders van
koelruimtes en fust is zeer divers. In het algemeen geldt dat per tijdseenheid minder
behoeft te worden betaald naarmate langer
wordt bewaard. De te maken transportkosten zullen uiteraard sterkafhankelijk zijn
van de lokatie van het bedrijf.
Wordt op het eigen bedrijf bewaard en is er
reeds een koelcel op het bedrijf aanwezig
die in de desbetreffende periode nog onbenut is, dan blijven de extra te maken kosten
beperkt tot extra energiekosten en kosten
ten behoeven van eventueel benodigd extra
bewaarfust. In het algemeen zal dit echter
nietvaak het geval zijn en zal inextra ruimte
moeten worden geïnvesteerd. In dit geval
hebben wete maken met:
- investeringen ten behoeve van de bouw
en de inrichting van de koelcel en eventueel benodigd bewaarfust en de hieraan
verbonden vastejaarkosten;
- variabele kosten bestaande uit energiekosten ten behoeve vande koeling.
Bouw- en inrichtingskosten van een koelcel
kunnen nogal variëren afhankelijk van de
plaatselijke situatie (fundering), de omvang
van de koelaccomodatie en de reeds aanwezige basisvoorzieningen (zwaarte elektriciteitsaansluiting) op het bedrijf. Verder
speelt ook het bewaarsysteem dat men wil
hanteren eenrol.
Variabele kosten van eigen bewaaraccommodatie bestaan bij normale bewaring (geen

CA) voornamelijk uit energiekosten ten behoeve van de koeling. In principe zijn deze
afhankelijk van de bewaarperiode en het te
bewaren produkt. Voor witlofwortelen wordt
gerekend met ±ƒ 1,70 per m 3 produkt voor
inkoelen en ± ƒ 0,80 per m 3 voor bewaring
bij ± 0°C. In geval van gescrubde CA-bewaring met kalk komen hier nog de kalkkosten
bij. Bij fruit wordt gerekend met 0,205 cent
per kg per maand hetgeen neerkomt op ±
ƒ 1,- per m 3bewaarcapaciteit per maand.
Vergelijken we de begrote kosten intabel 20
voor normale koeling met de tarieven voor
koeling van witlofwortelen op de veilingen
dan blijken deze in het algemeen duidelijk
lager uit te komen. Alleen bij bewaring
langer dan ±6 maanden komende de kosten
enigszins in de buurt van de verhuurtarieven.
Tenslotte hebben we nog te maken met
eventuele extra arbeidskosten als gevolg
vantoegenomen arbeidsbehoefte.
Arbeid
De totale arbeidsbehoefte neemt bij bewaring in het algemeen toe alsgevolgvan:
- 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).
Zo leidt het in het blad snijden van bloemkool en het in de schuur bladinkorten en

Tabel20.Globale indicatievannieuwwaarde,vasteenvariabele kosten per m3mechanischgekoelde
bewaarcapaciteit in guldens.
bewaarsysteem

normale koeling
engewone CA
geschrubte kalk CA:
- met kalk
- met a.k.s.

nieuwwaarde
excl.
fust

incl.
fust

vaste kosten
excl.
fust

incl.
fust

variabele
kosten
per maand

300-500

500-700

44-72

72-100

3

400-600
450-650

600-800
650-850

52-80
62-90

80-106
90-118

4
3
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sorteren volgens arbeidsstudies tot een toename van de arbeidsbehoefte van ± twee
uur per 1000 stuks of ± 20%. Verder is van
sluitkool bekend dat de arbeidsbehoefte toeneemt naarmate de bewaarverliezen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld lange bewaring. Hiertegenover staat dat het
veilingklaar maken door bewaring vaak verplaatst kan worden naar een andere periode. Is in deze periode meer (vaste) arbeid
beschikbaar dan behoeft 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.

Conclusies
- Of bewaren economisch aantrekkelijk is,is
afhankelijk van zowel produkt als bedrijfsspecifieke factoren.
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- Of en in welke mate bewaren leidt tot een
hogere opbrengstprijs laat zich niet exact
voorspellen. Wel kan door middel van onder andere marktanalyse een schatting
worden gemaakt van mogelijke prijsverschillen bij een bepaalde bewaarstrategie.
- De bouw- en inrichtingskosten van een
koelcel kunnen sterk variëren afhankelijk
van de plaatselijke situatie (fundering), de
omvang van de koelaccommodatie, de
reeds aanwezige basisvoorzieningen en
het koel- respectievelijk bewaarsysteem
dat men gaat hanteren.
- De tarievenstructuur van verhuurders van
koelruimtes en fust is zeer divers. Wel blijken deze tarieven in het algemeen lager
dan de vaste en variabele kosten verbonden aan een eigen koelaccommodatie zoals hier begroot. Te maken transport- en
overslagkosten inbeidesituaties zullen dan
ookeenbelangrijke rolspelen bijdekeuze.
- De arbeidsorganisatie op een bedrijf bepaalt in belangrijke mate in hoeverre bewaring leidttot extra arbeidskosten.

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 instituutsonderzoek 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 de potentiële
mogelijkheden van de gewassen met betrekking tot opbrengst en gehalte aan inhoudsstoffen.
In dit kader wordt onderzoek verricht aan
zonnebloem, dille, olievlas en kruiden. In het
EG-project VOICY wordt meegewerkt aan
onderzoek over teeltperspectieven van gewassen (o.a. bekergoudsbloem, akkermoerasbloem, crambe) voor de produktie van
technische oliën voor de industrie. Het onderzoek aan hennep als grondstof voor de
papierindustrie wordt in samenwerking met
LUW en CABO gestart als onderdeel van
het nationale hennepprogramma. De projecten over aardpeer en cichorei als zoetstofproducenten werden afgesloten.
Verder wordt in samenwerking met de
'Dorschkamp' en het PR het perspectief van
mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen onderzocht. Ook wordt aandacht
besteed aan teeltoptimalisatie van bestaande 'kleine' gewassen zoals erwten en veldbonen (oogstzekerheid) vlas, karwij, kwaliteitsrogge en -haver. Daarbij wordt in het
kader van het nationale karwijprogramma
het onderzoek naar beperking van de

vroege verbruiningsziekte bij karwij via externe financiering versterkt.
Met betrekking tot nieuwe bestemmingen
van overschotprodukten wordt onderzoek
gedaan naar tarweteelt voor de zetmeelindustrie, maïsteelt (korrel/CCM) voor de
eigen krachtvoerwinning en kiemremmingseigenschappen van karwijolie.
Onderzoek over whole crop harvest van tarwe (Biocomb) isgestart in 1989.
Indit kader wordt ook aandacht besteed aan
teeltintroductie in nieuwe teeltgebieden zoals graszaadteelt op zand- en dalgrond en
brouwgerstteelt buiten het zuidwestelijk kleigebied.
Enkele aspecten hiervan worden in navolgende artikelen belicht.
Door veranderende voedingsgewoonten en
voorkeuren van presentatie etc. is degroentemarkt 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 de kleinere huishoudingen. Er
worden hoge kwaliteitseisen gesteld. De afzet van voorverpakte, gesneden versegroenten iseenvoorbeeldvaneenduidelijkegroeimarkt. 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
mogelijkheid om ziekten en plagentebestrijden. Kleine gewassen zijn voor de toeleverende enafnemende industrie niet interessant om hierin veelte investeren.
In het onderzoekprogramma wordt in 1990
aandacht besteed aan: groene asperges,
radicchio rosso, rode sla, rode witlof, krulandijvie, suikermaïs en rettich. In het kader
van seizoenverlenging lopen onderzoekprogramma's met forcering van asperges en
rabarber, bewaaronderzoek bij bloemkool,
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Chinese kool, knolvenkel, radicchio rosso en
groenselderij envindt erveldonderzoek plaats
om oogsten te vervroegen (plastic afdekken)
enteverlaten.

Teeltvanzonnebloemen voorzaadproduktie
De teelt van zonnebloemen voor de zaadproduktie is, door het beschikbaar komen
van nieuwe rassen, met name in Frankrijk in
een korte periode sterk uitgebreid. Het
areaal bedroeg in dit land in 1981 slechts
155.000 ha en was in 1987 al 965.000 ha.
De nieuwe rassen zijn wat vroeger rijpend
en dan ook beter geschikt voor verbouw in
de wat meer noordelijke gebieden dan de
oude rassen.
Voor zonnebloemen bestaat in de EG een
marktordening. In het kader van het onderzoeksproject 'oriëntatie op potentieel nieuwe
akkerbouwgewassen' wordt onderzocht in
hoeverre zonnebloemen voor zaadteelt in
Nederland perspectief hebben.
In 1988 is in overleg met de Stichting voor

Bloeiende zonnebloemen.
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Plantenveredeling een rassenproef aangelegdwaarin acht rassen werdenbeproefd.
De rassen waren sterk verschillend invroegheid en lengte. De teelt verliep tot na de
bloei probleemloos. Na de bloei kwamen
vooral bij de late rassen op grote schaal
schimmelziekten (Botrytis/Sclerotinia) voor.
Tevens werden de rijpende gewassen belaagd doorvogels.
De zaadopbrengst varieerde tussen de 1.377
en 2.382 kg per ha. De laagste opbrengsten
werden door de vroegst rijpende (oogstdatum tweede helft augustus) rassen gerealiseerd; de hoogste door de laat rijpende
(oogstdatum half september) rassen. De
hoogste zaadopbrengsten kwamen overeen
metdie inde huidige teeltgebieden.
Het vochtgehalte van het zaad van met name
de laat rijpende rassen bleef mede door het
natrot in de bloembodems zeer hoog. De
droogkosten drukten het saldo aanzienlijk.
Doordat de produktie het quotum overschreed,waarvoor door de EGde prijs wordt
gegarandeerd, was ook het prijsniveau vrij
laag. Het saldo van het beste ras bleef dan
ook op een aanzienlijke afstand van dat van
de gangbare Nederlandse akkerbouwgewassen.
Ineen oriënterende proef in 1989 is getracht

door toepassing van kalkstikstof, al dan niet
gecombineerd met het periodiek spuiten van
een fungicide, de aantasting door ziekten te
beheersen. Ondanks het zeer droge jaar
werd tijdens de zaadvulling een lichte Sclerotinia-aantasting zichtbaar. Tijdens de afrijping werden de bloembodems massaal door
Botrytis aangetast. De toepassing van de
kalkstikstof en de fungicidebespuitingen reduceerden wel sterk de mate van Sclerotinia-aantasting maar zeer beperkt die van
Botrytis. Deaanzienlijke opbrengstverhoging
als gevolg van de toepassing van kalkstikstof en/of de fungicidebespuitingen kan in
1989 dan ook voornamelijk worden teruggevoerd tot de Sclerotiniabestrijding. In natte
jaren waarbij de Botrytisinfectie eerder optreedt, isdit mogelijk anders.
Het opbrengstniveau lag aanzienlijk hoger
dan in 1988 (2.565-2.992 kg per ha) en het
vochtgehalte aanzienlijk lager.
Als afsluiting van het onderzoek indit gewas
zal in 1990 nog een proef worden uitgevoerd
waarmee getracht wordt voor enkele rassen
die in lengte en vroegheid verschillen, de
optimale rijenafstand en plantdichtheid vast
testellen.

Mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen
Mede in het kader van de braakregeling is
de mogelijkheid voor de teelt van snelgroeiend hout, zoals populieren, op akkerbouwbedrijven weer in discussie. Uit saldoberekeningen blijkt dat deze vorm van
houtteelt zonder extra subsidies moeilijk kan
concurreren met akkerbouwgewassen. De
vraag is in hoeverre via mengteelt met akkerbouwgewassen gedurende de eerste jaren het rendement teverbeteren is.
Hierover isdoor het Instituut voor onderzoek
in de bos- en landschapsbouw 'de Dorschkamp' met medefinanciering door de provincie Overijssel op het landgoed 'Eese' onderzoek gestart waaraan PAGV en PR mee-

werken. Indit onderzoek worden populieren,
suikerbieten, snijmaïs en gras in monocultuur en in mengteelt vergeleken. De mengteelt van suikerbieten van maïs geschiedt in
banen van aanvankelijk 9 m bij een rijenafstand van de populieren van 11 m (200
bomen per ha).
Het PAGV-aandeel richt zich hierbij vooral
op de consequenties voor de teelt, opbrengst en kwaliteit van de suikerbieten en
maïs in de loop der jaren. Hierbij gaat het
o.a. om de toenemende beschaduwing,
vochtconcurrentie, hinder van wortels en
bomen bij de teeltuitvoering etc. De resultaten zullen uiteindelijk bedrijfseconomisch
geëvalueerd worden om meer inzicht te krijgen of en onder welke teelt- en bedrijfsomstandigheden deze mengteelt perspectief
biedt.

Perspectievenvoordille-zaadteelt?
In de Nederlandse kruidenteelt wordt onder
de teelt van dille eigenlijk alleen verstaan de
produktie van dillekruid, dat gedroogd, vers
(of diepgevroren) gebruikt wordt in de voedingsmiddelenindustrie. De verbouw van dillezaadvoor gebruik inde consumptieve sector heeft hier te lande geen betekenis
vanwege de relatief lage importprijzen van
goed buitenlands materiaal.
In 1988 is insamenwerking met het ATOonderzoek gestart naar de mogelijkheden van
dilleproduktie voor de winning van aetherische olie. Uit literatuuronderzoek was namelijk gebleken dat de vluchtige olie uit zowel het dillekruid als ook het dillezaad
interessante bruikbare componenten bevatten. Het gaat om de stoffen phellandreen en
carvon. De olie uit het dillegewas bevat een
hoog gehalte (circa 30%) phellandreen en
nauwelijks carvon. De phellandreen zorgt
voor de karakteristieke kruidachtige geur
van dillekruid en wordt gebruikt als geur- en
smaakstof. Gedurende het seizoen en met
name tijdens de zaadvorming en afrijping
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verandert de phellandreen/carvonverhouding.
De vluchtige olie uit het zaad van dille
bestaat evenals bij karwij voor een groot
gedeelte (circa 40%) uit carvon, een stof
waarvoor onder andere belangstelling
bestaat vanwege de kiemremmende werkingdie ervan uitgaat.
In 1988 en 1989 is op het PAGV het groeiverloop van eendillezaadgewas gevolgd.Wekelijks werd een totaalopbrengst bepaald die
vanaf de bloemstengelvorming werd opgesplitst naar blad-, stengel- en bloemschermmassa. Waarschijnlijk vanwege een late inzaai (op 29 april) en de dichte stand, incombinatie met een donkere vochtige nazomer,
kwam het zware gewas in 1988 zeer traag
en onregelmatig tot afrijping. Pas op 22september kon geoogst worden. Gedeeltelijk
werd direct van stam gedorst en gedeeltelijk
na drogen van het totale gewas op de
droogvloer.
De opbrengst was laag (± 1300 kg per ha).
Veel zaadwas reeds uitgevallen. Het oliegehalte bedroeg 3,7%. In 1989 verliep de teelt
succesvoller. Erwerdoptijdgezaaid (3april),
met een geringere zaaizaadhoeveelheid van
8 kg per ha. De opkomst gaf weinig problemen. Ook van (lichte) nachtvorsten hadden

de jonge plantjes geen last. Er ontwikkelde
zich een gelijkmatig, stevig gewas met een
beperkte massa. Zowel vers als droog verdubbelt het gewichtspercentage schermen
vanaf het eind van de bloei (20%) tot aan de
oogst (40-45%). De afrijping verliep mede
dankzij het gunstige weer, zeer gelijkmatig.
Op 1 september werd direct van stam gedorst. Dezaadopbrengst lag ditmaal op 3200
kg per ha!
De inhoudstofanalyse uitgevoerd door het
ATO, kwam uit op een aetherisch oliegehalte van 4,5% (stoomdestillatie). Het carvongehalte van het zaad bedroeg 1,9% wat
wil zeggen datde olie 42,2%carvon bevat!
Hoewel gebaseerd op één gunstig seizoen,
kan met deze resultaten hetzaadgewas dille
als carvonproducent een vergelijking met
karwij doorstaan. Ook de karwijopbrengst
had in 1989 een zeer hoog niveau, maar lag
(gemiddeld in PAGV-proeven) met 2000 kg
per ha toch duidelijk lager dan die van de
dille-proefteelt. De inhoudstofpercentages
(NIR-bepaald) zijn van karwij zeer goed te
noemen: 4,7% olie en 2,7% carvon. In 1989
lag de totaal-carvonproduktie van de gewassen dille en karwij dus ongeveer op hetzelfde niveau (respectievelijk 60,8 en 54 kg
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Perceel met dille-zaadteelt involle bloei.
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carvon per ha). Een belangrijk voordeel van
dille is echter dat het gaat om een éénjarig
gewas dat naar de (geringe) ervaringen tot
nu toe, betrekkelijk eenvoudig te verbouwen
is. In deze twee jaar is de belangstelling
voor dit gewas dan ook duidelijk gegroeid.
Meerdere proefnemingen (meerdere seizoenen) zijn noodzakelijk om de potenties van
dit gewas met betrekking tot de zaadproduktie beter te kunnen beoordelen.
Over de mogelijkheden van de hiervoor genoemde (phellandreenrijke) olieproduktie uit
dillekruid is nog weinig bekend. Een deel
van de monsters moeten nog geanalyseerd
worden.

kend over het temperatuursverschil tussen
een onbedekt en een bedekt gewas. Om
deze reden zijn in 1988 en 1989 proeven uitgevoerd met knolvenkel op de ROC's
Westmaas, Meterik en Klazienaveen. Hierbij
zijn een aantal afdekkings-objecten onderzocht zoals enkel Agryl, enkel P.E.-folie (5-7
en 9 weken bedekking) en dubbele bedekking (folie 3, 5 en 7 weken bedekking). In
enkele proeven is ook EVA-folie getoetst,
zoals in Klazienaveen. De proeven zijn op
verschillende tijdstippen geoogst om het
oogstverloop en de kwaliteit van de knolvenkel te kunnen bepalen.

Resultaten

Invloed van bedekking opdevroegheid, opbrengst en kwaliteit van
knolvenkel
Sinds 1972 is in diverse vollegrondsgroentegewassen een groot aantal proeven
genomen met afdekmaterialen, met het doel
deze gewassen te vervroegen. De eerste
jaren werd P.E.-folie toegepast al dan niet
geperforeerd, later kwam daar Agryl-vliesdoek bij. In het begin van de tachtiger jaren
zijn proeven uitgevoerd met dubbele bedekking Agryl (tot de oogst) + P.E.-folie om
tot een nog grotere vervroeging te komen.
Behalve hetvoordeel vanvervroegen spelen
er nog andere omstandigheden een rol die
van belang zijn zoals bescherming tegen
weersinvloeden, voorkomen van wildschade, grotere teeltzekerheid en betere arbeidsspreiding. Vroegheid kan vaak een hogere
veilingprijs voor de teler betekenen. Bij
enkele afdekking treedt een vervroeging op
van 2-14 dagen,afhankelijk van het geteelde
gewas, hettype afdekmateriaal en de weersomstandigheden in het voorjaar.
Van een klein aantal gewassen waaronder
knolvenkel waren tot dusver zeer weinig gegevens bekend omtrent het effect van bedekking. Ook waren er weinig gegevens be-

Uit proeven is gebleken dat dubbele bedekking de grootste vervroeging geeft, dus
het hoogste percentage oogstbare bollen in
de periode eind mei/begin juni. Van groot
belang isechter hettijdig verwijderen van de
folie (3-5 weken na het planten) omdat anders het percentage klasse I drastisch vermindert. Dit komt omdat de temperatuur op
warme zonnige dagen veel hoger wordt dan
onder enkele bedekking wat een losse groei
enschieten tot gevolg heeft.
De maximum-temperatuur kan bij een
dubbele bedekking zelfs tot boven de 40°C
oplopen.
Uit tabel 21 blijkt duidelijk dat de hoogste
temperatuur voorkomt onder dubbele bedekking. Ten opzichte van het object onbedekt
is het temperatuursverschil gemiddeld 4,9°C
over 5 weken. Zoals is vermeld, geeft Agryl
de kleinste verhoging in temperatuur gevolgd door respectievelijk P.E. 500 en EVA
over dezelfde periode. Inde proef te Klazieneveen uitgevoerd in 1988 werden gelijkwaardige verhoudingen geconstateerd tussen
de objecten. Wel waren hier de gemiddelde
temperaturen van de onbedekte- en Agrylobjecten veel lager dan dievan Westmaas.
Het object EVA-folie heeft goed voldaan wat
betreft vervroeging en percentage oogstbare
Klasse I-bollen.
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Tabel 21. Gemiddelde temperaturen (°C) van onbedekte en bedekte objecten in knolvenkel te Westmaas in 1988. Ras:Zefa Fino.
Weken na uitplanten
3
5
7
9*
10"
11***

Onbedekt

AgrylP17

P.E. 500

12,6
13,9
15,0
15,0
15,3
15,4

13,1
14,1
15,8
15,8

10,4
12,1
13,5
13,8
14,1
14,4

Agryl + P.E.
15,6
17,0

EVA
13,7
15,1

1e oogst
2e oogst
3e oogst

Kostenaspect
Bij de afweging welke materialen toegepast
moeten worden, moet rekening worden
gehouden met het kostenaspect. De materiaalkosten variëren van 2500 gulden per ha
voor folie tot 4300 gulden per ha voor EVA.
Bij het gebruik van dubbele bedekking zijn
de materiaalkosten bijna 6000 gulden per
ha. Bij meerjarig gebruik bijvoorbeeld zijn de
kosten van folie opjaarbasis lager, afhankelijk van het aantal keren dat het materiaal
gebruikt kanworden (slijtage,vervuiling).
De gemiddelde veilingprijs van knolvenkel
over de laatste 5jaren ligt eind mei opƒ 3,70
per kg, in de tweede week van juni is dat
gezakt tot ƒ 2,73 per kg terwijl in de laatste
week van juni de prijs gezakt is tot ƒ 1,80
per kg. Bij tegenslag kan het voorkomen dat
men de materiaalkosten niet eens terugverdient. Voor de teler is het dus van belang
om alles goed aftewegen.
Naeconomische analyses van alle proefveldresultaten van 1988 en 1989 zal een beter
inzicht verkregen worden in de optimale
toepassing van bedekking.

Nieuwe consumptie-patronen in
salade-markt vragen aangepaste
typen
Zowel onder glas als in de vollegrond is sla
een belangrijk groentegewas. De slamarkt is
flink in beweging. Allereerst neemt de vraag
naar voorgepakte gesneden slamengsels
toe, maar ook hettoenemend aantal eenpersoonshuishoudens stelt hogere eisen aan de
houdbaarheid van sla. Tussen de slatypen
bestaan grote verschillen in teeltzekerheid,
opbrengstniveau en vastheid van de krop
alsmede in uiterlijk, kleur en knapperigheid
van het produkt.
Onder glas iser eenforse terugval indeproduktie van botersla. Bijteelt inde vollegrond
isdeze tendens ook aanwezig,zij het in mindere mate. Tabel 22 laat zien dat deveilingaanvoer en handelsproduktie van krop- en
ijssla samen gemiddeld stijgend is. Bij ijssla
wordt een behoorlijke deel van de produktie
buiten de veiling om afgezet. De export van
ijssla groeit analoog aan de produktie eveneensfors.
Zowel de in het binnenland afgezette als de
geëxporteerde ijssla wordt niet alleen gebruikt als vers produkt maar in toenemende
mate ookals basisvoor gemixdesalades.Dit
zijn voorgesneden, verpakte salademengels,
waarin ijssla vaak een aandeel van 70-80%
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Tabel 22.Veilingaanvoer, handelsproduktie en export van kropsla en ijssla afkomstig van de vollegrondvan '86t/m '89.
1986

1987

1988

1989

kropsla
ijssla

82,9
14,8

86,8
18,4

78,6
21,1

80,5
26,0

totaal

79,7

105,2

99,7

106,5

kropsla
ijssla

21,4
10,1

22,8
11,7

21,0
19,5

totaal

31,5

34,5

40,5

6,0
5,3

6,0
7,2

6,0
10,5

6,0
18,0

11,3

13,2

16,5

24,0

veilingaanvoer (x min.st.]

handelsproduktie (x 1.000ton)

export (x 1.000ton)
kropsla
ijssla
totaal
Bron: PGF

heeft. Als bijmenging wordt voor de kleurvariatie gezocht naar een aantrekkelijk
roodgekleurde saladesoort, diequaversnijdbaarheid niet onder doet voor ijssla.
Radicchio rosso voldoet zowel wat roodkleuring als versnijdbaarheid betreft volledig
aan de eisen. Het probleem is echter dat
radicchio in ons land nog onvoldoende betrouwbaar geteeld kan worden. Vanwege de
opkomst van voorverpakte mixsalades, was
het daarom interessant te bekijken welke
goed te telen slatypen (Lactuca's) hiervoor
geschikt zijn, zowel als hoofdbestanddeel,
danwei als bijmenging voor de kleurvariatie.
Naast de traditionele botersla en de grote
nieuwkomer ijssla hebben sinds enkele
jaren ook de rode eikebladsla en de Lollo
rossa een kleine maar vaste plaats in het
slasortiment voor verse afzet verworven.
Wat betreft deze beide laatste typen waren
er nog enkele wensen aangaande de kleur
en de vorm. Zo is voor beide typen een
betere roodkleuring gewenst, ook onder

lichtarme, en/of warme teeltomstandigheden. Daarnaast is voor de rode eikebladsla
een compacter type handzamer. Verschillende in deze richting verbeterde selecties
dienden zichde laatste tijdaan.
Binnen het slasortiment doen zich nog andere ontwikkelingen voor. Om te komen tot
een zwaardere kassla werd voor de winterperiode onder glas de krulsla geïntroduceerd. Het daarvoor gebruikte ras 'Novita'
heeft een kenmerkend gekruld uiterlijk, dat
duidelijk verschilt van de normale krop sla.
Dit rasgaat inde buitenteelt echter schieten,
en is dus ongeschikt. Er wordt daarom gezocht naar typen, die in de (vroege) buitenteelt de positieve eigenschappen hebben
van Novita, maar geen schot vormen. Zodoende kan wellicht de aanvoerperiode van
krulsla over de grenzen van de winterteelt
wordengetild.
Tot slot zijn er afzetmogelijkheden voor
enkele bindslatypen enwel speciaal voor het
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Radicchio, een belangrijk experiment ingemixde salade.

Craquerelle de Midi - type 'Little Gem. Dit
kleine compacte bindslatype is interessant
voor de Engelse markt.
Vanwege al deze ontwikkelingen is in 1989
een screening met een groot aantal Lactuca-typen uitgevoerd. Dit vond plaats op de
proeftuinen Noord-Limburg, Noord-Brabant
en Noord-Holland alsmede bij het PAGV te
Lelystad. De screening is uitgevoerd in de
vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt.
Naast het vastleggen van opbrengstgegevens is door een groep van deskundigen
het oogstbaar produkt beoordeeld op bruikbaarheid en teeltmogelijkheden. Hiervoor
hebben ook enkele malen vertegenwoordigers van versnijderijen op het veld het produkt mee beoordeeld. Daarnaast zijn de
meest kansrijke typen van elke teelt in diverse versnijderijen verwerkt. De resultaten
worden per groep in het kortweergegeven.
Eikebladsla
Binnen deze groep zijn de rode rassen/selecties Everest (Enza), Bowy (Nickerson/
Zwaan), Kamino (Pannevia), Benol (Nunhem), Eikebladsla (Rijk Zwaan), Mascara
(Leen de Mos), Rebossa (Royal Sluis) en
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Carthago (Royal Sluis) beproefd. Van deze
serie is Mascara in alle teelten een verbetering gebleken voor de verse afzet vanwege
de betere roodkleuring.
In een groentesnijderij bleek dat machinale
versnijding goed mogelijk was. De kleur van
eikebladsla is echter te donkerrood, waardoor het produkt, met name na verpakking,
een teweinig fris uiterlijk heeft.
Binnen deze groep is ook het ras Carthago
(Royal Sluis) beproefd. Dit is een groene
eikebladsla die teeltkundig niet heeft voldaan vanwege gevoeligheid voor smet.
Lollorossa
De binnen deze groep beproefde rassen/selecties zijn: Atsina (Royal Sluis), Lollo rossa
(Rijk Zwaan), Axon (Nunhem), Lollo rossa
(Pannevis), Rossy (Nickerson Zwaan) en
Loros (Enza) en Valeria = LM 150 (L de
Mos). Bijde Lollo rossa-typen was alleen het
laatstgenoemde ras duidelijk afwijkend van
de rest. Alle andere typen hadden vooral in
de warme teeltperioden een matige kleur.
Problemen met smet werden niet waargenomen.
De kleur van Valeria (LM 150) Leen de Mos
was veel donkerder dan van de andere

rassen/selecties, soms bijna paars. Ook in
de herfstteelt bleef de kleur goed. De
doorkleuring naar het hart is ook beter in
vergelijking met de andere Lollo rossa's. Dit
ras is echter zeer compact en geeft een
duidelijk lager stuksgewicht. Men kan echter
voor een nauwere plantafstand kiezen. Voor
de verse markt is dit type vanwege de kleur
een vooruitgang. Bij de groentesnijderij
bleek dat machinale versnijding zeer goed
mogelijk was. Het produkt had een sterke
structuur en bleef erg lang stevig en fris.
Daar waar ook radicchio rosso ter vergelijking inde versnijderij verwerkt werd,ging de
voorkeur naar laatstgenoemd gewas uit vanwege de helderrode kleur. Valeria had op afstand detweede voorkeur.
Lollo Bionda is de groene tegenhanger van
bovengenoemd type. Het gewas is ook zeer
gekroesd, geeft bij de teelt weinig problemen, en isvoor een Lactuca-soort redelijk te
versnijden. Devraag blijft, of er marktkansen
voor dittype zijn.
Rode/groene (krop/krul)sla
Dit is een gevarieerde groep waarin diverse
slatypen verenigd zijn. Door de grote verschillen tussen de rassen is het moeilijk
deze met elkaar te vergelijken. De vraag is
in hoeverre het zinnig is de markt door de
aanvoer van nog meer slatypen verder te
versnipperen. Alleen voor enkele zeer kenmerkende typen is het wellicht zinvol de
marktkansen verder teontwikkelen.
Binnen deze groep zijn drie selecties bekeken van het rode kropslatype 'Wonder van 4
jaargetijden'. Hoewel teelttechnisch gezien
dit type met de huidige selecties geen problemen hoeft te geven, is de kleuring, vooral
in warme teeltperioden onvoldoende en te
veel aan de buitenkant. Duidelijke verbeteringen zijn niet voorhanden. Voor de beproefdeselectiesvan hettype'Rouge Grenobloise'
geldt dit euvel nog sterker. Bovendien is dit
typegevoeligvoor randensmet.
Het groene krulslatype 'Novita' gaat in een
buitenteelt schieten. Als alternatief is voor
de buitenteelt Krizet (Rijk Zwaan) voorhanden. Dit type wijkt wat af van Novita. Het is
niet schotgevoelig maar had in sommige

teelten last van smet. Raisa (Rijk Zwaan) is
een glanzend rode variant van Krizet en
heeft iets weg van een zeer compacte zware
eikebladsla. Verder is nog de selectie Goya
(Royal Sluis) beproefd. Dit is een rood open
slatype dat geen krop vormt. Door de grove
lange bladeren worden aan dit type weinig
marktkansen toegekend.
Bindsla
Bij bindsla betrof het beproefde sortiment
uitsluitend groene variëteiten. Het waren
Coraro en Toledo (beide Royal Sluis), Fame
(Enza) en Bambi (Little Gem-type) van Rijk
Zwaan. Het grootste probleem bij bindsla
blijft de gevoeligheid voor rand, waarbij teelt
onder onze omstandigheden moeilijk blijft.
Een uitzondering hierop is wellicht Bambi.
Dit is een uiterst compact type dat nauw geplant kan worden (bijvoorbeeld 25x25 cm).
Ook dit ras is in beperkte mate gevoelig voor
rand. Door de relatief korte groeitijd, en de
presentatie als een opgeschoond produkt,
ontdaan van omblad, is buitenteelt mogelijk.
De afzetkansen liggen voorlopig op de verse
markt.
De resultaten van deze screening kunnen
zowel voor telers als afnemers dienen als
ondersteuning voor produktieplannen in de
komende jaren. Voor het Centraal Bureau
van Tuinbouwveilingen geven de resultaten
nieuwe aanknopingspunten tot het ontwikkelen van een doelgericht afzetbeleid op de
slamarkt.

Perspectieven voor rogge
De teelt van rogge is de laatste 30 jaren
sterk teruggelopen; thans bedraagt het areaal van dit gewas, dat uitsluitend op zanden dalgronden wordt geteeld, nog slechts
6000 ha. Door het lage en wisselvallige opbrengstniveau is het saldo van het gewas
teleurstellend. Rogge wordt dan ook vaak
geteeld vanwege zijn waardevolle functie als

55

graangewas binnen het (hakvruchten)bouwplan.
Door de afnemende oppervlakte liep ook de
inlandse roggeproduktie terug. Momenteel is
in eigen land de behoefte aan rogge voor
menselijke consumptie groter dan de produktie, zodat veel rogge wordt ingevoerd. In
de nota "Knelpunten bij de produktie, afzet
en verwerking van rogge" stelt het Nederlands Graan Centrum dan ook, dat gezien
de behoefte van de maalindustrie het areaal
bakrogge kantoenemen tot zo'n 14000ha.'
Rogge stelt weinig eisen aan de grond, is
zeer wintervast, vraagt een matige bemesting en is weinig gevoelig voor droogte en
ziekten. Voor de teelt is een beperkte inzet
vanteelthandelingen en middelen nodig,wat
gunstig is uit milieuoverwegingen, maar
bovendien bijdraagt aan een goede korrelkwaliteit.
Het lage opbrengstniveau en de lage prijszetting beperken de rentabiliteit in ernstige
mate. Weliswaar zijn de teeltkosten laag,
maar het saldo dat wordt bereikt, kan nauwelijks concurreren met de premie, die behoort bij de huidige braakregeling. De teelt
van rogge is dan ook in eerste instantie gebaat bij een verhoging van de korrelopbrengst per ha. Dit zal bereikt moeten worden zonder een al te grote stijging van de
teeltkosten. Productievere en stevige rassen, tezamen met een aangepaste teeltwijze, zullen dat tot stand moeten brengen. Dit
zal het veelvuldig optreden van legering
beperken, wat de korrelkwaliteit door een
betere korrelvulling en een geringere schottigheid ten goede komt.
Bij welk opbrengstniveau wordt rogge een
aantrekkelijk gewas? Voor een vaste plaats

in het bouwplan zal thans een saldo van
minstens ƒ 1.800,- per ha nodig zijn. In
Kwantitatieve Informatie 1989/1990 wordt
voor rogge in het veenkoloniale gebied een
saldo berekend van ƒ 1.660,- per ha. Omdat
het hogere saldo alleen door stijgende opbrengsten zullen worden bereikt, moet uitgegaan worden van enige stijging van de
teeltkosten (zaaizaad, aanpassing teelttechniek). Uitgaande van een produktprijs van40
et per kg,wordt een saldo van ƒ 1.800,- per
ha eerst bereikt bij een opbrengst van 5500
kg per ha; voor een saldo van ƒ 2.000,- per
ha is ruim 6000 kg rogge per ha nodig. Ten
opzichte van het huidige opbrengstniveau
van rogge betekent dit een stijging van 20 à
30%! In Nederland lijkt een aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van rogge realiseerbaar. Het huidige rassensortiment
bestaat nog uitsluitend uit de "traditionele"
rassen Dominant, Halo en Merkator. Met
nieuwe hybride-rassen worden duidelijk hogere opbrengsten bereikt, oplopend tot 10 à
15%. Deze nieuwe hybride-rassen zullen met
ondersteuning van een aangepaste teeltwijze niet alleen de korrelopbrengst maar ook
de opbrengstzekerheid ten goede komen. In
de komende jaren zal de akkerbouw in toenemende mate geconfronteerd worden met
vraagstukken van afzet en produktkwaliteit,
teeltkosten en milieu. Binnen dit kader kan
de teelt van rogge op zand en dalgronden
interessant zijn vanwege:
- de gunstige waarde in het (hakvruchten)
bouwplan,
- de aanwezige afzetmogelijkheden als
kwaliteitsprodukt,
- de lage teeltkosten als gevolg van eengeringe inzet van chemische middelen,

Tabel23.Berekendekorrelopbrengsten bijdriesaldo-niveausbijrogge.
Saldo
Toegerekende kosten
Bruto opbrengst
Opbrengst bijprodukt
Opbrengst hoofdprodukt
Produktprijs
Korrelopbrengst
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(gldper ha)
(gldper ha)
(gldper ha)
(gldper ha)
(gld per ha)
(etper kg)
(kg per ha)

1.660
700
2.360
344
2.016
42
4.800

1.800
750
2.550
350
2.200
40
• 5.500

2.000
800
2.800
350
2.450
40
6.100

- de te verwachten opbrengststijging door
hybride-rassen.
Op minder vruchtbare zand- en dalgronden
zalwinterrogge als graangewas in het bouwplan belangrijk blijven. Teelt van wintertarwe
en, in mindere mate triticale, zijn op deze
gronden zeer wisselvallig en daarom minder
geschikt. Onderzoek in de afgelopen jaren
heeft aangetoond dat bij rogge korrelopbrengsten van 6 ton per ha haalbaar zijn.
Teelttechnisch onderzoek zal inde komende
jaren de teelt moeten blijven ondersteunen,
zeker nu door introductie van hybriderassen
het opbrengstniveau zal toenemen. Ook zal
de oprichting van roggestudieclubs, zoals
bepleit in de NGC-nota, bijdragen tot een
verbetering van deteelt ende kwaliteit èntot
een betere afzet van het geoogste produkt
naar de maalindustrieën.

57

Vruchtwîsseling/bodempathogenen
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat intoenemende mate problemen zijn ontstaan en nog zullen ontstaan
met bodemgebonden ziekten en plagen. In
de akkerbouw zijn door regionale specialisatie, grondsoort en gebiedsgebonden factoren de problemen van verschillende aard.
In het veenkoloniale bouwplan zijn het vooral aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes en enkele bodemschimmels. In de
zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes en rhizomanie een rol,terwijl in
het zuidoostelijke zandgebied gele en witte
bietecysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes enopnieuw bodemgebonden schimmels van betekenis zijn. Een vruchtwisseling die alle problemen kan voorkomen is veelal niet
voorhanden; verruiming in de richting van
meer granen en/of grassen biedt quaproblemen soelaas, maar biedt bedrijfseconomisch
weinig perspectief. Chemische middelen,
met name grondontsmetting, vormen om diverse redenen (milieu, kosten) geen blijvende oplossing. In de vollegrondsgroenteteelt nemen eveneens de problemen met
bodemgebonden pathogenen toe. Gebiedsafhankelijk heeft sterke specialisatie (koolteelt, slateelt) plaatsgevonden. Binnen het
totale landbouwkundig onderzoek heeft de
bouwplanproblematiek hoge prioriteit. In
NRLO-verband heeft de taakgroep bouwplanproblemen gedurende 1988 eensamenhangend programma ontwikkeld. Binnen het
praktijkonderzoek zal het onderzoek waar
nodig afgestemd worden op dit taakgroepprogramma. In dit hoofdstuk zal onder andere nader ingegaan worden op het lopende
onderzoek van de vruchtwisselingsproef
rond intensieve bouwplannen van ROC De
Waag. Uit andere vruchtwisselingsproeven
is naar voren gekomen dat peulvruchten
goede waardgewassen zijn voor de verwelkingsziekte "Verticillium dahliae", die ook in
consumptie-aardappelen behoorlijk schade-
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lijk kan zijn. Deze vruchtwisselingsproeven
zijn veelal afgesloten, zodat hier de verslaglegging veel aandacht vraagt. Daarnaast is
onderzoek gaande gericht op juist dit voorvruchteffekt van peulvruchten voor aardappelen, zoals beschreven elders in dit hoofdstuk. Nagenoeg alle bouwlandproblemen
worden veroorzaakt door bodemziekten en
-plagen. Grondontsmetting is een veel gebruikte methode om deze problemen te beperken. De wens tot vermindering van de
omvang van het gebruik van chemische middelen noopt tot het zoeken naar alternatieven. Een biologische bestrijding van aardappelcystealen met behulp van de aardappel
als lokgewas lijkt perspectief te bieden. Ook
hierover in dit hoofdstuk een bijdrage. Vooruitlopend op de diverse verslagleggingen
van vruchtwisselingsproeven is op 29 november 1989 een interessante themadag
rond deze problematiek gehouden (PAGV
Themaboekje nr.9).

De effecten van intensieve bouwplannenopdelichtezavelgronden
indeNoordoostpolder
Op de lichte zavelgronden in het westen van
de Noordoostpolder zijn de bouwplannen in
het algemeen zeer intensief. Vaak komt een
bouwplan voor met 100% rooivruchten. Hierbijiseenveelvoorkomende rotatie:pootaardappelen - tulpen -waspeen - pootaardappelen - suikerbieten - uien. Verder worden ook
nog de gewassen witlof, gladiolen, lelies en
winterpeen geteeld. In het begin van de
jaren tachtig begon op de intensieve bedrijven de indruk te bestaan dat steeds meer
problemen ontstonden met de teelt van de
gewassen. Deze problemen waren vermoedelijk het gevolg van onder andere het

achteruitgaan van de bodemstructuur, het
optreden van ziekte-aantastingen en soms
onbekende niet duidelijk aan te geven oorzaken. Veelzou zijntoe te schrijven aan een
slechter wordende fysische bodemvruchtbaarheid. Een zware berijding van degrond,
een intensieve beregening, het veelvuldig
zeven van de grond alsmede een intensieve
grondbewerking zorgen mogelijk voor een
verslechtering van de structuur en indirect
voor een grotere gevoeligheid van de gewassen voor ziekten en plagen. Deze ervaringen zijn voor de Stichting Proefboerderijen Flevoland aanleiding geweest om in 1984
een voorstel in te dienen voor een vergelijkend onderzoek op de proefboerderij "De
Waag" te Creill in de Noordoostpolder, met
meer en minder intensieve bouwplannen.
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het PAGV, Staring Centrum,
CAT en de Stichting Proefboerderijen Flevoland heeft dit verder voorbereid en een definitief plan opgesteld. Zij zal het onderzoek
verder ook begeleiden. In 1986 is met het
onderzoek gestart en is een voorlopige looptijdvastgesteld van 12jaar.
Doelvan het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om na te
gaan in hoeverre de gebruikelijk intensieve
bouwplannen ook op langere termijn te
handhaven zijn, welke knelpunten mogelijk
optreden en wat de te nemen maatregelen
hiertegen zouden kunnen zijn, zonder dat
het bedrijfsinkomen nadelig wordt beïnvloed.
Opzet van de proef
Om de doelstelling te bereiken, is voor een
proefopzet gekozen waarbij drie bouwplannen met elkaar worden vergeleken. Als basis voor de keuze van de bouwplannen is
uitgegaan van de gewassen die in het westen van de Noordoostpolder worden geteeld
en is dit gecombineerd met een berekende
organischestofbalans. Hierbij is wat de organische stof betreft uitgegaan van een te-

kort-situatie bij een intensief bouwplan en
een overschot-situatie bij een extensief
bouwplan.
Gekozen isvoor devolgende drie bouwplannen:
I - Zeer intensief; acceptatie van een uitputtende bedrijfsvoering (streven
naar zo hoog mogelijke opbrengsten
op korte termijn).
II - Intensief; zorgvuldige bedrijfsvoering
(zoveel mogelijk sparen van de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid).
III - Minder intensief; zorgvuldige bedrijfsvoering.
Bijgenoemde bouwplannen zijn de volgende
gewassen envruchtopvolging opgenomen:
Bouwplan I: pootaardappelen+m-plantuien+tulpen+peenpootaardappelen+m - late suikerbieten -latewaspeen
Bouwplan ll:pootaardappelen+m - eerstejaars
plantuien+d-tulpen+pootaardappelen+m -vroege suikerbieten -vroegewaspeen"
N.B.: + = grasgroenbemesting
+m
= grasgroenbemesting (eventueel)
afmaaien/afweiden
+d
= aanwending dierlijke organische
mest
°= om verslemping van de grond
tegen tegaan;nade oogst rogge
inzaaien voor een grondbedekking.
In verband met de mogelijkheid om bij de
uitvoering van de werkzaamheden de praktijksituatie zo kort mogelijk te benaderen, is
een opzet gemaakt met velden ter grootte
van ongeveer 70 are (230 x30 m). Verder is
ter beperking van de omvang gekozen voor
een aanleg in enkelvoud. Wel worden alle
gewassen die inde bouwplannen voorkomen
ieder jaar geteeld. Hierdoor is een proefveld
ontstaan met een omvang van 18x 70 are =
12.6ha.
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Eerste bevindingen
Na vier jaar onderzoek waarbij jaarlijks zowel bodem- als gewaswaarnemingen zijn
verricht, kan nog weinig concreets worden
gezegd en moet slechts worden volstaan
met het vermelden van de eerste bevindingen. Vooral ook omdat de eerste jaren op
bepaalde percelen de invloed nog merkbaar
was van de teelten van vóór de aanleg van
de proef, zullen de komende jaren pas wat
meer inzicht geven in het verschil tussen de
bouwplannen. Betreffende de algemene bodemgesteldheid van het proefperceel bij de
aanvang van het onderzoek is uit waarnemingen van het Staring Centrum vastgesteld
dat het bodemprofiel ongunstig is voor de
levering van vocht. Door de sterke gelaagdheid van zowel Zuiderzee- als Almere-afzettingen en het daardoor voorkomende veen
wordt de capillaire opstijging c.q. vertikale
beweging bemoeilijkt. Hierdoor kan bij sterke
uitdroging van de bovengrond en bij het niet
optimaal bewortelen van de ondergrond
vochttekort ontstaan. Daarom zal het met
name bij gewassen als aardappelen en tulpen gewenst zijn tijdig te beregenen. In verband met het vrij snel verzadigd raken van
de poriënruimte op 30 à 40 cm diepte zullen
slechts kleine hoeveelheden mogen worden
gegeven. De bodemkundige waarnemingen
in de eerste jaren van het onderzoek geven
aan dat het poriënvolume op 15-20 cm beneden maaiveld tijdens het groeiseizoen het
laagst zijn bij de gewassen uien en tulpen.
Het gewas peen had het hoogste poriënvolume. De kleinste luchtfractie werd gemeten
bij de tulpen, direkt gevolgd door het gewas
uien. Metingen betreffende de bewortelingsdiepte toonden aan dat geen enkel gewas
dieper wortelde dan 30 à 32 cm. De eerste
teeltresultaten van de gewassen geven de
indruk dat bij het intensieve bouwplan zowel
de opbrengst- als kwaliteit van enkele gewassen reeds na vier jaar wat onder druk
komen te staan. Dit kwam een enkele tot uitdrukking in een iets lagere pootgoed- en
tulpenopbrengst. Ook was het tarragehalte
(grond) in het pootgoed soms hoger. Verder
blijktalenkelejaren dat bijwaspeen decavi-
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tuspot-aantasting bij het intensieve bouwplan (I) nogal wat hoger is dan bij de extensievere bouwplannen. Hierbij dient echter
opgemerkt te worden dat de aantasting ook
bij het extensieve bouwplan steeds te hoog
was om een goed kwalitatief produkt af te
kunnen leveren. Verwacht mag worden dat
na verloop van enkele proefjaren hierin een
verbetering zal komen. Gezien de eerste
bevindingen van het onderzoek en de problemen die zich op dit terrein in de praktijk
nog steeds voordoen, is het wenselijk dat
het onderzoek zoals dat was gepland, zal
worden voortgezet. Wellicht zal om teelttechnische- en economische redenen een
aanpassing van het intensieve bouwplan
nodig zijn.

Aardappelen als vanggewas ter
bestrijdingvanaardappelmoeheid
Vangplanten en lokgewassen
Sommige aaltjessoorten hebben een zeer
beperkte waardplantenreeks. Deze soorten
zijn sterk gespecialiseerd. Een bekend voorbeeld is het aardappelcysteaaltje. Wanneer
er geen wortels van een plant uit de zwarte
nachtschade-familie in de buurt zijn, komen
de eierenvandeze nematode niet uit.
De eieren kunnen zo vele jaren in de grond
overleven. Wanneer er dan uiteindelijk wel
eenwaardplant inde buurt groeit,worden de
eieren door de uit deze wortels lekkende
stoffen geactiveerd. De larven komen uit en
dringen de wortels binnen waarna ze hun
levenscyclus kunnen voltooien en grote aantallen nieuwe eierenvormen.
Lokplanten zijn plantesoorten die wel deze
activerende stoffen produceren zodat de nematoden in grote aantallen uit de eieren komen, maar waar de nematoden niet in kunnen binnendringen en zich voeden zodat de
populatie afsterft.
Vangplanten lokken de alen uit hun rusttoestand maar laten de alen ook binnendringen

en soms voeden, maar het aaltje kan zijn
levenscyclus niet rond krijgen. Het afrikaantje (Tagetes spp.) bijvoorbeeld heeft stoffen
in zijn wortels die dodelijk zijn voor binnengedrongen aaltjes.
Helaas dringen lang niet alle aaltjessoorten
het afrikaantje binnen, zodat dit gewas geen
remedie is voor alle aaltjesproblemen.Aardappelrassen met resistentie tegen aardappelcysteaaltjes geven binnengedrongen aaltjes geen kans zich voldoende te voeden.
Ook het verwijderen of doden van planten
waar aaltjes in zitten, is een vorm vanvanggewas.
Het ideeomtezoeken naar plantesoorten die
als vangplanten cq. lokplanten zouden kunnen worden ingezet, is niet nieuw. In de
jaren veertig en vijftig, toen de grondontsmettingsmiddelen nog niet beschikbaar waren, is er op dit vlak veel onderzoek verricht.
De tegenvallende grondontsmettingsresultaten op zware gronden en de veranderde
visie op de wenselijkheid van het grootschalige gebruik van de middelen hebben dit onderzoek weer actueel gemaakt.

Actueel onderzoek naar de mogelijkheden van deaardappel als vanggewas
In samenwerking met het Hilbrandslaboratorium (HLB) en de Plantenziektenkundige
Dienst heeft het PAGV in 1988 het onderzoek naar vanggewassen weer gestart.
Het principe van aardappelen als vanggewas is dat aardappelen gepoot worden op
een besmet perceel of in geval van een
haard op het besmette perceelsgedeelte.
Door de groei worden de aardappelcysteaaltjes uit de eieren gelokt en komen het
wortelstelsel binnen. Na een aantal weken,
nog voordat de alen zich vermeerderd hebben, wordt het gewas behandeld met Round
up (glyfosaat). Dit systemische herbicide
doodt het gewas inclusief de wortels. De
voedselbron van de aaltjes droogt op en de
ontwikkeling van de beestjes stopt (figuur 4).
Het cruciale punt is het kiezen van het juiste
behandelingstijdstip. Wanneer de wortels te
laat dood gaan, kunnen de nieuwe eieren al
gevormd zijn en vindt er een toename van
de populatie plaats. Een te vroege doding

LEVENSCYCLUS CYSTNEMATODEN
GROND

4. Door deaardappelplant op hetjuiste moment tedoden (X)wordt de
vorming van nieuwe eieren voorkomen.
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geeft een verminderde efficiëntie. Elke dag
dat de plant groeit, raakt de bouwvoor verder doorworteld en worden er meer eieren
leeg gelokt.
In 1988 en 1989 werden er proeven aangelegd om het effect van een vanggewas te
meten en hetjuiste gewasdodingstijdstip vast
testellen.
Samenvatting PAGV-proef 1988
De proef werd aangelegd op een besmettingshaard in Oostelijk Flevoland. Het betrof
een lichte zeeklei (28 % afslibbaar). Op vier
mei werd vlakvelds gepoot (cv. Desiree) in
een plantverband van 30x30 cm. Een aantal
veldjes werd braak gelegd om de natuurlijke
afbraak te kunnen meten.
Op 27 mei was de opkomst 70 %. Op respectievelijk 3 juni (D1), 10 juni (D2) en 20
juni (D3) werden op een aantal veldjes de
planten aangestreken met Roundup. Binnen
een week na behandeling waren de wortels
afgestorven.

In figuur 5 zijn de gemiddelde vermeerderingsfactoren voor de verschillende behandelingstijdstippen weergegeven. Hetblijktdat de
eerste behandelingsdatum nog geen effect
heeft gehad en dat D2 en D3 een populatieafname van 75 % hebben bewerkstelligd.
Ook de behandeling op 20 juni was nog
vroeg genoeg om eenvermeerdering te voorkomen. De resultaten van deze proef geven
aan dat eenjuist ingezet lokgewas net zo effectief is als een goed geslaagde grondontsmetting.
De proef van 1989 is op dit moment nog in
behandeling.
Uit de proeven van het HLB kwam naar
voren dat vier weken na opkomst, half juni,
er nog nergens in de bouwvoor vermeerdering is opgetreden en er een afname van
60 % van de populatie is bereikt. De natuurlijke afname indezelfde periodewas 10%.
Deze populatie-afname werd vrij kort na het
afsterven bepaald, wat betekent dat de uiteindelijke afname groter zal zijn doordat een
deel van de natuurlijke afbraak niet werd
gemeten.

1.0
significant (0.05)

-30%

-30%

0.5

-72%
-77%

0.1
B

Behandelingstijdstip
D1 :3 juni
D2:10 juni
D3:20juni
B: braak

D1

D2

D3
behandeling

Fig. 5.Vermeerderingsfactoren (pfpa) van de aaltjespopulatie bijaardappelen.
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Toekomstig onderzoek
Voor de praktijk zou het handzaam zijn wanneer er voor het dodingstijdstip van het gewas een planthoogte of een vaste periode
vanaf poten of opkomst zou kunnen worden
aangehouden.
De ontwikkelingssnelheid van de aaltjes
hangt af van de bodemtemperatuur. Afhankelijk van de temperatuursomstandigheden
zou doding eerder of later moeten plaatsvinden. In vervolg-onderzoek zal worden bepaald of het dodingstijdstip vastgesteld moet
worden aan de hand van het verloop van de
bodemtemperatuur of dat er kanworden volstaan met eenvaste periode of planthoogte.
Een andere factor die van invloed is, is de
bewortelingsdichtheid van de bouwvoor. De
normale rijafstand van 75cm is te ruim om
tussen de rijen een goede doorworteling te
krijgen. Een rijafstand tussen de 35 en 40
cm lijkt noodzakelijk. Het HLBwerkt aan een

pootmachine die voor deze rijafstanden geschikt is zodat gemechaniseerde uitvoering
mogelijk is.
Naast een effect op aardappelcysteaaltjes
heeft een vanggewas ook een effect op andere aaltjessoorten die aardappelen parasiteren. Het effect van een vanggewas op
deze soorten moetworden opgehelderd.
Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen
dat de tot nutoe bereikte resultaten herhaalbaar zijn, zodat de praktijk een grote zekerheid kanworden geboden.

Perspectief
Wanneer de aardappel als vanggewas uitgebouwd kan worden tot een efficiënt praktijksysteem wordt het mogelijk, ook op zware
gronden, zonder de inzet van grondontsmettingsmiddelen besmettingshaarden van het
aardappelcysteaaltje te saneren. Vooral voor
besmettingen met hoge biotypen, waartegen
geen resistente rassen beschikbaar zijn,
biedt dit perspectief.
Bij inpassing van een vanggewas binnen de
braakregeling kan de toepassing van deze
methode ook op grotere oppervlakten ingangvinden.

Peulvruchten als voorvrucht voor
aardappelen
Enige tientallen jaren geleden werden peulvruchten gezien als een goede voorvrucht
voor aardappelen. Na peulvruchten was er
nog wel eens een N-effect merkbaar en ook
was de struktuur van de grond soms beter.
Hierdoor verliep de beginontwikkeling van
de aardappelen veelal voorspoedig. Uit onderzoek van Hoekstra op de Schreef bleek
evenwel, dat aardappelen geteeld na droge
erwten vervroegd afstierven, waardoor uiteindelijk toch een 7% lagere opbrengst werd
gerealiseerd. Verwelkingsziekte (Verticillium
dahliae) werd als de oorzaak van deze lage-

reopbrengst gezien.
In het zuidwestelijk kleigebied werd in 1988
in gezamenlijk onderzoek van het PAGV en
de regio vastgesteld dat op vier percelen de
effecten van voorvrucht peulvruchten op
aardappelen soortgelijk zijn aan die in Oostelijk Flevoland op De Schreef. Ook in 1989
bleek de afleverbare opbrengst van aardappelen na droge erwten ongeveer 8% achter
te blijven bij aardappelen na voornamelijk
granen. Het gaf iets meer problemen om
goed vast te stellen,dat de oorzaak voor die
lagere opbrengst inderdaad Verticillium dahliae was. Gemiddeld over alle percelen was
de aantasting door Verticillium dahliae hoger,
maar van perceel tot perceel was de spreiding groot.
Op een ander proefveld (IB004), gelegen op
de Lovinkhoeve te Marknesse, wordt de invloed van diverse leguminozen op de Nreaktie van akkerbouwgewassen onderzocht.
In juli is de aantasting van het aardappelgewas door Verticillium dahliae nagegaan door
5x10 aardappelstengels per object uit te
leggen op een selectief medium. Het bleek
dat de voorvrucht veldbonen leidde tot meer
dan een verdubbeling van de aantasting
(50% aangetaste stengels na veldbonen tegenover 22% na haver). Ook de voorvruchten lucerne en klaver gaven bijna een verdubbeling van de aantasting te zien, maar
het verschil met haver was net niet statistisch significant. Het aardappelgewas nahaver bleef ook langer groen, terwijl met name
de voorvrucht veldbonen het hevigst de
symptomen van de vroege afsterving toonde. Het afgestorven gewas had een hoger
percentage stengels met microsclerotiënvan
Verticillium dahliae. Opbrengstgegevens waren nog nietvoorhanden.
In een proef met continuteelt van een aantal
gewassen (PAGV 450) werd een gedeelte
van ieder perceel gereserveerd voor de teelt
van aardappelen. In 1990 kanzodegroei en
de gezondheidstoestand van de aardappelen worden vastgesteld op velden waar gedurende 10 voorafgaande jaren hetzelfde
gewas heeft gestaan.
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Tabel 24. Enkele opbrengst-, ziekteaantasting- en groeiverloopgegevens van aardappelen, geteeld na
10jaar dezelfde voorvrucht (PAGV 450).
voor- drogestofvrucht
knolopbrengst
(kgxm-2)
br.boon
vlas
erwt
ui
veldboon
maïs

1,44
1,44
1,40
1,38
1,34
1,30

onderwatergewicht
409
422
404
409
427
437

totaal
opbrengst
(kgxm-2)

doorwasknollen
(aantalx
1,5 m-2)

knollen
> 65mm
(kgxm-2)

0
0
2
6
2
3

0,25
0,39
0,29
0,87
0,23
0,29

6,50
6,32
6,41
6,23
5,81
5,55

In de tabel zijn de voorvruchten gerangschikt naar opbrengst. De hoogste opbrengsten werden gevonden na bruine bonen en
vlas, circa 65 ton per ha. Na erwten was de
totaalopbrengst nog hoog, ondanks een betrouwbaar hogere Verticillium dahliae-aantasting in juli. De doorwas, die het gewas
groen heeft gehouden heeft hier waarschijnlijk toe bijgedragen. Na uien werd een hoge
opbrengst vastgesteld, doordat de doorwas
het gewas zeer lang groen hield en de doorwasknollen nog konden uitgroeien. Na veldbonen ging de opbrengst betrouwbaar omlaag. De hoge Verticillium dahliae-aantasting
leidde tot een versnelde veroudering, ondanks enige doorwas. Opvallend was de relatief lage opbrengst van aardappelen na
maïs. De Verticillium dahliae-aantasting na
maïswas belangrijk lager dan naveldbonen,
maar dit resulteerde niet in een hogere opbrengst. Een hoog onderwatergewicht ver-
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grondtarra
(kgxm-2)

licht
interceptie

(%)
19/6 6/9

0,75
0,72
0,83
2,19
1,12
2,59

81
75
74
57
66
56

30
50
65
75
15
75

vertic.
dahliae

(%)
19/7

6/9

8
0
44

4
4
6
0
23
0

84
10

kleinde het verschil in drogestof-knolopbrengst met aardappelen na de voorvrucht
uien. Alleen de mate van doorwas was minder hevig na maïs dan na ui. Het groeipatroon van beide gewassen was ongeveer
gelijk. Het zijn vooral de factoren, die een
goede begingroei bevorderen (bodemstructuur, N-mineraal)' die de opbrengst in dit
proefveld hebben beïnvloed.
De proefnemingen in 1989 hebben laten
zien, dat leguminozen als voorvrucht voor
aardappelen tot een verhoging van de Verticillium dahliae-aantasting leiden (PAGV 450,
IB004).Veldbonen doendit insterkere mate
dan erwten. Erwten als voorvrucht in vergelijking met graan (Zuid-Westen) leidden tot
een 8% lagere opbrengst. Het onderzoek
wordt in 1990 voortgezet.

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 zoalstransport, afzet, verwerking, regionale kennisconcentratie en
traditie. Hoewel bedrijfssystemen niet voortdurend veranderen kunnen ze ook niet al te
star zijn. Onder invloed van de omgeving
(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 zijntoegenomen. 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 onderzoekthema'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,die de
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 envergelijken vanverschillenbedrijfssystemen. Zij wordt hierbij ondersteund
door de teelt-en disciplinegerichte onderzoekers vanuit de overige secties enafdelingen. Deze ondersteuning bestaat dan veelal
uit kennisinzet, het verrichten van deelonderzoek en de toepassing van informatica.
In 1989 werd het bedrijfssystemen-onderzoek voor het zuidoostelijk zandgebied gestart op ROC Vredepeel. Elders in dit hoofdstuk is hierover een bijdrage opgenomen.
Daarnaast werd in 1989 de voorstudie voor

het bedrijfssystemen-onderzoek voor de vollegronds-groenten afgerond met een plan
van onderzoek. In 1990 zal dit onderzoek
van start gaan op vier lokaties. Ook hierover
is in dit hoofdstuk een bijdrage opgenomen.
In november 1988 is een themadag geïntegreerde bedrijfssystemen gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond. In januari
1989 heeft een herhaling van deze dag
plaatsgevonden. Het perspectief voor geïntegreerde bedrijfssystemen voor de akkerbouw is op deze themadagen aan de hand
van resultaten van de OBS te Nagele positief beoordeeld. Dit heeft er mede toegeleid,
dat met extra middelen vanuit de overheid
een project rond de experimentele introductie van de geïntegreerde akkerbouw al in
1989 voorbereid en deels gestart kon worden. In 1990 zullen diverse bedrijven verdeeld over diverse regio's starten met de
omschakeling naar een geïntegreerde bedrijfsvoering, zoals uiteengezet in een bijdrage elders indit hoofdstuk.

Onderzoeksopzet Bedrijfssystemen
onderzoek (BSO) intensieve vollegrondsgroenteteelt
De huidige en de te verwachten problematiek inde vollegrondsgroenteteelt ligt opteelttechnisch, economisch en ecologisch gebied.
De bodemstructuur wordt zwaar belast, de
druk van ziekten en plagen neemt toe, de
beheersbaarheid neemt af, opbrengst en
kwaliteit komen plaatselijk on'der druk, er is
een grote inzet van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen per oppervlakte-eenheid met
hoge kosten, terwijl in meerdere gebieden
de waarde van grond als duurzaam produktiemiddelwordt aangetast. Milieutechnisch is
er sprake van een toenemende milieubelas-
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ting en een grotere afhankelijkheid van chemische middelen. Maatschappelijk gezien
wordt een dergelijke produktiewijze steeds
minder aanvaardbaar.
De problemen op deze terreinen zijn op bedrijfsniveau sterk met elkaar verweven, waarbij het vaak gaat om interacties tussen vele
bedrijfs- en teeltvoeringsaspecten. Deelonderzoek kan op een aantal terreinen mogelijk oplossing brengen. De complexe interacties op bedrijfsniveau dienen echter in hun
samenhang bestudeerd te worden door middel van bedrijfssystemen- onderzoek.

Doelstelling van het onderzoek
Doel van het bedrijfssystemen-onderzoek is
het ontwikkelen van duurzame bedrijfssystemen. Deze toekomstgerichte duurzaamheid
heeft zowel betrekking op teelttechnische,
ecologische als op economische aspecten.
De teelttechnische aspecten betreffen voornamelijk de beheersbaarheid van ziekten,
plagen enonkruiden en stabilisatie of zo mogelijk verbetering van bodemstructuur, -gezondheid en -vruchtbaarheid. Bij de economische benadering staat een rendabele
bedrijfsvoering centraal, door middel van
een marktgerichte produktie (kwaliteit) een
optimale benutting van de produktiefactoren
(grond, arbeid, duurzame produktiemiddelen) en grote aandacht voor kostenbesparing. De ecologische duurzaamheid heeft betrekking op het zoveel mogelijk doen
afnemen van de belasting van de bodem,
grond- en oppervlaktewater en lucht met
meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot een
maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Binnen deze verbrede doelstelling zijn de drie
centrale gebieden teelttechniek, economie
en ecologie (milieu) nevengeschikt.

Evaluatie
Economisch resulteert de evaluatie in
gewas- en systeemsaldi en per gewas en
systeem in overzichten van arbeid- en machine-inzet. Teelttechnisch betekent dit een
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weergave van de beheersbaarheid van ziekten, plagen en onkruiden, de kwantitatieve
inzet van pesticiden, meststoffen en de behaalde kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst. De milieutechnische evaluatie levert
gegevens op over emissies van meststoffen
en bestrijdingsmiddelen alsmede een overzicht vande kwaliteit vande ingezettebestrijdingsmiddelen.
De voortschrijdende onderlinge vergelijking
van de bedrijfssystemen en gewassen met
een daarop afgestemd waamemings- enonderzoeksplan levert voldoende inzicht op in
het niveau en de wijze van functioneren van
de systemen op de drie genoemde terreinen.
Modelbenadering
Om een goed overzicht en inzicht te krijgen
in de resultaten van een geïntegreerde benadering van de intensieve vollegrondsgroenteteelt ten aanzien van teeltechniek,
economie en ecologie en bovendien toekomstgericht en -verkennend te werken, is
het noodzakelijk 3 à 4 bedrijfsopzetten met
elkaar te vergelijken. Om de resultaten van
dit onderzoek te kunnen inter- en extrapoleren en te kunnen generaliseren, dient de
gehele onderzoeksopzet modelmatig benaderd te worden. Er dient namelijk een duidelijk verband te bestaan tussen verschillen
in bedrijfsopzet. Nuzijn de belangrijkste kenmerken van een bedrijfsopzet devolgende:
- bedrijfsgrootte/verkaveling;
- teeltplaninrichting;
. gewascombinaties: aandeel gewassen
uit anderetakken;
. aandeel gewassen in teeltplan en/of gewasfrequentie;
. aantal en soort produktie-activiteiten per
gewas;
. input per ha.
Deze twee kenmerken bepalen het benuttingsniveau/spreiding en inzet van arbeid,de
kennis en de bedrijfsuitrusting. Deze genoemde elementen dienen als gradiënten
over de systemen heen herkenbaar te zijn
en zijn dus richtinggevend voor de keuze

aantal gewassen
aandeel granen/grassen
bedrijfsgrootte
toekomstgerichtheid
accent ecologie

toename

.
7

I kostenbeheersing
arbeidsbenutting

frequentie gewassen
aantal produktie-activiteiten
aandeel vollegrondsgroente
accent economie
bedrijfssytemen

1
intensief

2

3

4
extensief

Fig. 6. Gradiëntverloop over de bedrijfssystemen

van de systemen. Infiguur 6zijnde gekozen
gradiënten grafisch weergegeven.
Uitgaande van deze gradiënten, het overleg
met de regio (gebiedstudies met daarin aangegeven de huidige kenmerkende bedrijfsstructuren in samenhang met gewaskeuze,
gewascombinaties en teeltplanintensiteit) en
de verkenning van de uiteindelijke proefopzet per regio,kandeze modelbenadering vertaald worden in een schema voor de teeltplansamenstellingen per bedrijfssysteem, zoalsdat isweergegeven intabel 25.
Toelichting
Bedrijfssysteem 1en2:
- Intensieve bedrijfsvoeringen
. enkelegewassen;
. volledige vollegrondsgroenteteelt;
Tabel 25.Teeltplansamenstelling per bedrijfssysteem

. maximale benutting oppervlakte;
- Accent opeconomie;
- Uitgangspunt: representatief voor huidige
intensieve bedrijfstypen met name qua
gewascombinaties;
Bedrijfssysteem 3en4:
- Extensievere bedrijfsvoeringen;
. meerdere gewassen/afnemende teeltfrequentie;
. toename aandeel graan c.q. rustgewassen;
. combinaties met gewassen uit andere
takken;
. afnemend aantal produktie-activiteiten
per gewas perjaar of per veld;
. benutting teelttechnische voordelen extensivering;
- Accent opecologie/milieu;
weergegeven ingewasaandelen inprocenten.

gewassen

A

B

C/D

E

bedrijfssysteem 1
bedrijfssysteem 2
bedrijfssysteem 3
bedrijfssysteem 4

50
33
25
17

50
33
25
17

33
25
17

17

granen/grassen

25
34

67

Bedrijfssyteem 4:
- Aanvullend gericht op absoluut minimaal
en mogelijk zelfs nul-niveau van pesticiden en kunstmeststoffen: zo "natuurlijk"
mogelijke produktie. Lopende het onderzoek kan dit gezichtspunt steeds belangrijkerworden.
Samenvatting
Het onderzoek bestaat uit ontwikkeling/vergelijking van meerdere bedrijfssystemen op
'semi-praktijkschaal' in een dynamische onderzoeksopzet. De bedrijven functioneren
als één eenheid, waarbinnen geen plaats is
voor deelonderzoek. De benadering van de
verschillende bedrijfsvoeringen is kennisintensief entoekomstgericht, doelen opdeontwikkeling van duurzame produktiesystemen.
De onderzoeksopzet is modelmatig. Over
drie tot vier bedrijfssystemen heen verlopen
gradiënten van de belangrijkste bedrijfsbepalende factoren zoals teeltplanintensiteit,
specialisatie, bedrijfsgrootte en dergelijke.
Op deze wijze wordt een beeld van intensieve tot extensieve bedrijfsopzetten onderzocht op een wijze die in- en extrapolatie
van de onderzoeksresultaten mogelijk maakt.
Grenzen worden verkend, van bedrijfssystemen met uitsluitend groenteteelt zeer intensief tot en met extensievere typen bedrijven
met akkerbouwgewassen, met name granen/grassen. Tevens kan dan worden aangegeven welke aanpak voor welk bedrijfstype het beste voldoet. Gezien de grote
regionale verschillen in gewassen,teeltplansamenstelling en bedrijfsstructuur zal het
onderzoek worden uitgevoerd op en in
samenwerking met de ROC's Breda,
Meterik, Westmaas en Zwaagdijk.
Het scala van uitkomsten van dit onderzoek,
van bedrijven met het hoofdaccent op economie tot bedrijven waar het zwaartepunt bij
een minimale belasting van het milieu ligt,
biedt de mogelijkheid om zowel op praktijkniveau (individueel en regionaal) als op beleidsniveau verantwoorde keuzes te maken
voor verdergaande aanpassingen in bedrijfsvoering enbeleid!
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Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw
Gezien het feit dat op grond van negen jaar
ontwikkelingsonderzoek naar geïntegreerde
akkerbouw op het OBS te Nagele een redelijk uitgekristalliseerd systeem is ontstaan,
rees de vraag naar de mogelijkheden om dit
systeem in de praktijk te introduceren. Deze
vraag was des te meer aan de orde, gezien
de toenemende problematiek van de landbouw op zowel economisch, teelttechnisch
als milieukundig terrein. Intensief overleg
over deze zaak tussen het PAGV en andere
onderzoekinstellingen, het Ministerie, de
Voorlichtingsdienst en het Landbouwschap,
leidde tot een "plan van aanpak introduktie
geïntegreerde bedrijfsvoering in de akkerbouw". In dit plan wordt niet alleen voorgesteld om een experimentele introduktie op
kleigrond te starten, maar ook in de Veenkoloniën en de zandgebieden. Niet alleen de
algemene en regio-specifieke problematiek
noopt daartoe, maar tevens kan deze aanpak leiden tot een versnelde experimentele
ontwikkeling van de geïntegreerde bedrijfssystemen, door een betere voeding van het
onderzoek door de praktijk. Het plan van
aanpak voorziet in de aanstelling van vijf regionaal opererende gespecialiseerde voorlichters geïntegreerde akkerbouw, scholingsmogelijkheden voor voorlichters en onderwijsgevenden, kennis-overdracht in studieclubverband door de voorlichting en tenslotte de planmatige en goed begeleide omschakeling van een groep bedrijven per regio
naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Per
regio wordt gestreefd naar deelneming van
een achttal bedrijven, waarbij per regio een
ander accent gelegd wordt. Het gaat om de
volgende regio's:
- noordelijke klei; pootaardappelen,
- centrale klei; consumptie-aardappelen en
suikerbieten,
- zuidwestelijke klei; bouwplannen met grotere diversiteit,
- noordoostelijk fabrieksaardappelen telend

gebied,
- zuidoostelijk
zandgebied;
intensieve
bouwplannen met akkerbouw- en groentegewassen.
Dit onderdeel van het plan van aanpak iseen
gezamenlijk onderzoeksproject van PAGV,
CABO en LEI. Voornaamste doel van het
werken met deze 'innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw' is om voor bedrijfsleven
èn overheid na te gaan, wat de potentiële
reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw
onder praktijkomstandigheden. Met potentiële reikwijdte wordt gedoeld op:
- de praktische haalbaarheid voor de ondernemers,
- de mate waarin de doelstellingen van geintegreerde akkerbouw gerealiseerd worden.
Dit is na te gaan door een maximale inzet
van kennis en ervaring vanuit onderzoek en
voorlichting te combineren met een optimale
begeleiding. Voor ieder individueel bedrijf
zal een bedrijfsplan opgesteld worden door
de gespecialiseerde voorlichter in overleg
met de ondernemer, waarbij alle aspecten
van de bedrijfsvoering aan de orde komen.
Ondersteunend hierbij is de cursus "geïntegreerde akkerbouw" voor voorlichters enonderwijsgevenden, zoals die door het IKCagv en het PAGV is opgesteld en waarbij de
systematische en planmatige omschakeling
naar een geïntegreerde bedrijfvoering centraal staat, uitmondend in een individueel
bedrijfsplan. Al deze plannen worden tenslotte ook nog in direct overleg met de onderzoeksparticipanten, vertegenwoordigd door
PAGV, besproken. Bij de uitvoering van dit
bedrijfsplan zal de ondernemer intensief
begeleid worden door de gespecialiseerde
voorlichter. Bij het begeleidend onderzoek
zijn twee aspecten van groot belang. Allereerst dient te worden nagegaan welke resultaten er door de deelnemende bedrijven behaald worden, in technisch, milieukundig en
economisch opzicht. Het PAGV zal daarbij
het teelttechnisch en milieuhygiënisch deel
behartigen, het LEI evalueert de bedrijfseconomische resultaten en het CABO-verzorgt
modelmatig ontwikkelend en evaluerend onderzoek op basis van de verzamelde kenge-

tallen. Centraal bij dit laatste staat het ontwikkelen en optimaliseren van geïntegreerde
bedrijfsscenario's voor de akkerbouw. Het
gehele onderzoeksprogramma wordt door
het PAGV gecoördineerd. Op de tweede
plaats is het van groot belang systematisch
de knelpunten op te sporen bij de uitvoering
van geïntegreerde akkerbouw. Dit kan zowel
leiden tot een verbeterde regio-specifieke
uitwerking van de geïntegreerde uitgangspunten als nopen tot het starten van relevant
deelonderzoek. Bij de diverse regionale
ROC's is daarvoor vanaf 1990 structureel
ruimte vrij gemaakt, zodat direct ingespeeld
kan worden op de ervaringen met/van deze
onderzoeksgroepen. Daarnaast kan dit leiden tot bijstelling van het bedrijfssystemenonderzoek op de proeflocaties OBS, Vredepeel en Borgerswold. Systematische knelpuntanalyse en verdergaande optimalisatie
zijn de instrumenten waarmee de ervaringen
van dit project dienen uit te monden in milieuhygiënisch aanvaardbare en technisch
en economisch haalbare regio-specifieke
bedrijfsscenario's met een brede inzetbaarheid. Deze zijn onmisbaar voor een bredere
praktijkintroductie.

Bedrijfssystemen-onderzoek zuidoostelijkzandgebied
In 1989 ging op gezamenlijk initiatief van het
PAGV en het regionale onderzoekscentrum
(ROC) Vredepeel bedrijfssystemen-onderzoek van start voor het zuidoostelijk zandgebied. Dit onderzoek is een verbreding van
het onderzoek, zoals dat op het OBS te
Nagele plaatsvindt naar andere regio's, in
navolging van het onderzoek voor de Veenkoloniën te Borgerswold, nabij Veendam.
Uitgangspunt is de problematiek van de
akkerbouw in Noord- en Midden-Limburg en
Oost- en Midden-Brabant. Dit gebied kenmerkt zich van oudsher door een groot aantal bedrijven waardoor de oppervlakte per
bedrijf relatief gering is. Dit noopte, mede
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door de stijgende kosten en stagnerende
prijzen, tot verdere intensivering om de rendabiliteit van de bedrijven op peil te houden.
Dit leidde weer tot een intensief bodemgebruik, mede door het aantrekken of verder
ontwikkelen van andere agrarische bedrijfstakken, meestal vollegrondsgroenten of een
vorm van veehouderij. Met name de nietgrondgebonden dierlijke produktie nam daarbij in dit gebied een grote vlucht. Het gebied
kent inmiddels dan ook een zeer gevarieerde en gemengde bedrijfsstructuur. De
bedrijven variëren van tamelijk extensief
(grote bedrijven met overwegend grondgebonden veehouderij) tot zeer intensief (kleine bedrijven met overwegend vollegrondsgroentegewassen en/of niet grondgebonden
dierlijke produktie). Van tussenliggende
zwaarte zijn de meeste akkerbouwbedrijven,
die verschillen in intensiteit van rooivruchtenteelt (bieten, aardappelen) en verbouw
van groentegewassen. Het aandeel gramineeën in het bouwplan is sterk afgenomen.
Op akkerbouw- en gemengde bedrijven zijn
de groentegewassen veelal bestemd voor
de conservenindustrie en op vollegrondsgroenten bedrijven voor de veiling. Deze intensieve bedrijfsvoeringen nopen tot een intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen. Ondanks de intensieve bestrijding nemen de problemen met bodemziekten en -plagen toe. De kosten stijgen, deopbrengsten stagneren of lopen zelfs terug
terwijl het produkt maatschappelijk niet altijd
even gewenst meer is (hoeveelheid, kwaliteit), wat een tegenvallende prijsvorming tot
gevolg kan hebben. Tevens staat de duurzaamheid van de produktie op het spel door
de moeilijk beheersbare bodempathogenen
(bodemverwerking), resistentie-ontwikkeling
binnen de onkruidvegetatie en het structuurverval. Anderzijds gaat de overheid intoenemende mate beperkingen opleggen aan het
bestrijdingsmiddelen- en meststoffengebruik
(met name dierlijke mest). Naast een versterkte onderzoeksinzet op deelgebieden
vergt deze problematiek onderzoek op bedrijfsniveau om alle in een bedrijfssysteem
optredende problemen integraal te kunnen
bestuderen. Daarbij dient gezocht te worden
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naar bedrijfssystemen die voor de toekomst
de rendabiliteit en duurzaamheid van deproduktie veilig stellen en de kwaliteit van de
produktiefactor grond, het produkt en hetmilieu handhaven of verbeteren. Kostenverlaging en hetterugdringen van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen dienen
daarbij hand in hand te gaan onder handhaving of verbetering van het rendement
(geïntegreerde benadering). Daarbij speelt
de intensiteit van het bouwplan een grote rol.
Onvoldoende duidelijk is waar de grenzen
van intensivering in akkerbouw/groentenbouwplannen liggen (milieubelasting, duurzaamheid) evenmin als de grenzen van extensivering (kostenbesparing, kwaliteitsverbetering, economisch rendement). Doel van
het onderzoek is dan ook te bestuderen
welke bedrijfssystemen op termijn het meest
duurzame karakter hebben in technisch,
economisch en milieukundig opzicht. Gekozen is voor een drietal bouwplannen die
toenemen in intensiteit. Deze zijn 8-jarig om
voldoende diversiteit in gewassen te verkrijgen entevens voldoende armslag te hebben
om een zo gezond mogelijke vruchtwisseling
te creëren. Centraal staat de gecombineerde
verbouw van akkerbouwrooivruchten en vollegrondsgroentengewassen, (aardappelen,
bieten, schorseneren, waspeen etc). Bij het
opstellen van de vruchtopvolging zijn zowel
de preventie van bodemziekten en - plagen
als de handhaving c.q. verbetering van fysische en chemische bodemvruchtbaarheid
van groot belang. De uiteindelijke vruchtopvolgingen per systeem zijn weergegeven in
tabel 26; hierbij is rekening gehouden met
de wens om diverse gewassen in verschillende bedrijfssystemen met elkaar te kunnen
vergelijken.
Systeem 1, 3 en 4 worden geïntegreerd behandeld, systeem 2 wordt gangbaar benaderd en dient als vergelijkingsobject. Uitgaande van de intensiefste variant wordt bij
extensivering eerst waspeen vervangen door
maïs. Daarmee wordt de bodemplagen-problematiek ontlast en het blikveld wat verlegt
naar een ander bedrijfstype. Bij verdere extensivering worden de conservengroenten

Tabel 26. Vruchtopvolging persysteem.
Systeem 1

Systeem 2/3

Systeem 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aardappelen
Suikerbieten
Wintertarwe
Schorseneren
Aardappelen
Suikerbieten
Maïs
Erwt/Stamslaboon

Aardappelen
Suikerbieten
Wintertarwe
Schorseneren
Aardappelen
Maïs
Erwten
Graszaad

Aardappelen
Suikerbieten
Wintertarwe
Schorseneren
Aardappelen
Suikerbieten
Waspeen
Erwt/Stamslaboon

aangehouden, maar wordt de suikerbietenteelt geëxtensiveerd. Daardoor kan de gewasdiversiteit toenemen en wordt wederom
de druk van bodemplagen verminderd, met
name van wortelknobbelaaltjes, rhizoctonia
en gele bietecysteaaltjes. Graszaad vervangt dan een suikerbietenteelt waardoor
ook een verbetering van de organischestof-

balans, de bodemstructuur en de vruchtopvolging mogelijk wordt. Bijde ontwikkeling
van deze geïntegreerde bedrijfssystemen
zal de eerste jaren het accent liggen op sanering van de bemesting (mineralenbalans,
minimale verliezen) en het terugdringen van
het pesticidengebruik (met name in de onkruidbestrijding).
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Deinvloedvan produktieophet milieu
De Nederlandse akkerbouw en groenteteelt
in de vollegrond kunnen niet los gezien wordenvan hun omgeving. Het behoud van een
goed en gezond milieu is zeker ook van belang voor de leefomstandigheden en de produktiemogelijkheden inde agrarische sector.
Ten aanzien van het milieu spelen vooral de
toepassingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en van meststoffen een
belangrijke rol. Een intensief gebruik van
deze middelen heeft veelal landbouwkundig
en milieuhygiënisch ongewenste nevenwerkingen. De mate van de ongewenste nevenwerking varieert per middel (soort pesticide,
soort meststof), toepassingswijze (spuiten,
injecteren en dergelijke), toepassingstijdstip
en omgevingsfactoren (landschap, grondsoort en dergelijke). Het terugdringen van
deze nevenwerkingen vereist een verminderd en/of efficiënter gebruik van deze middelen. Dewettelijke maatregelen rondom de
mestproblematiek en de chemische bestrijdingsmiddelen geven de noodzaak van dit
onderzoek aan. Op het PAGV wordt mede
binnen het onderzoeksthema milieu aan verscheidene aspecten hiervan aandacht
besteed:
- optimalisatie vande middelenkeuze en-toediening;
- alternatieve bestrijdingstechnieken en-strategieën;
- vruchtwisseling;
- geïntegreerde gewasbescherming en bemesting.
In het kader van de ontwikkeling van bedrijfssystemen speelt de geïntegreerde landbouw
een belangrijke rol. Hierbij wordt een minimale belasting van het milieu nagestreeft
met minstens behoud van het economisch
rendement. Het thema "de invloed van produktie op het milieu" vormt een van de
speerpunten binnen het PAGV-programma.
De abonneedag op 23 juni 1989 was volledig gewijd aan dit thema. Op het gebied
van de gewasbescherming zijn reeds goede
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onderzoeksresultaten geboekt, maar het einde is zeker nog niet in zicht. Op gebied van
de meststoffen emissies zijn reeds voortvarende initiatieven genomen. Naast een
goed gebruik van bestaande kennis zal het
onderzoek zeker nog nieuwe kennis moeten
creëren. In dit hoofstuk wordt ingegaan op
enkele uiteenlopende onderzoeksprojecten
die verminderd en efficiënter gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nastreven, alsmede onderzoek naar de
toepassingmogelijkheden van dierlijke organische mest inde akkerbouw.

Bewortelingenbodemverdichting
Percelen waarop vaak snijmaïs wordt geteeld, worden ook (vaak) voorzien van veel
dierlijke mest. Deze mest wordt veelal uitgereden met grote, zware mestwagens. Hiermee wordt de grond zwaar belast wat tot
gevolg heeft dat de grond verdicht. De machines en transport middelen voor de oogst
voegen hieraan hun bijdrage toe. Geschat
wordt dat de Nederlandse snijmaïsopbrengst
ongeveer 6% achterblijft als gevolg van bodemverdichting (Alblas e.a. 1990). Afhankelijk van het bodemprofiel en de neerslagverdeling in het groeiseizoen lopen de gewasreacties sterk uiteen. In het hier aangehaalde onderzoek zijn opbrengstdervingen
van 0tot 38 procent vastgesteld.
Het losmaken van de grond tot grotere
diepte dan de bouwvoor heeft veelal een tijdelijk effect omdat een ongewijzigde berijding van de grond weer vrij snel tot verdichting leidt. Deze herverdichting kan soms
sterker zijn dan de opgeheven verdichting.
Indien grond is losgemaakt zal hiermeezorgvuldig moeten worden omgegaan. Dat kan
gebeuren door bijvoorbeeld het aantal berij-

in figuur 7 weergegeven. Het Nederlandse
ras Orino reageert sterker op de dichtheid
dan de Amerikaanse variëteit AF-7. Deze
laatste vertoont in zijn reactie een goede
overeenkomst met luzerne.

dingen (uitrijden van mest) te beperken, de
trekker en mesttank op lagedrukbanden (<1
bar) te zetten en door vaste rijsporen aan te
houden.
Een totaal andere benadering is om na het
losmaken een gewas te telen dat een zodanige wortelstelsel en -massa heeft dat bij
verdichting van de grond toch bewortelbare
ruimten (van de wortelgangen) aanwezig
blijven. Deze gedachte is de basis geweest
voor het onderzoek dat onder de titel "effect
van beworteling op het in stand houden van
de structuur van de ondergrond" (project nr.
21.4.02) wordt gedaan. Hiertoe wordt op
een enkeerdgrond te Westerhoven een veldproef uitgevoerd. In het najaar van 1989 is
hier met een woeler gewerkt tot 70 cm diepte. De afstand tussen de woelsleuven was
1,00 m. Bij bemonstering in het voorjaar van
1989 was de gemiddelde dichtheid in de
laag 30-50 cm onder het maaiveld 1493 kg
per m3 (spreiding van 1295 - 1584). Het hieruit berekende poriënvolume was 43,2%. In
hetvoorjaar van 1988zijn zes gewassen gezaaid: Engels raaigras, rietzwenkgras, luzerne, rode klaver, suikerbieten en snijmaïs.
Maïs en bieten zijn in het voorjaar van 1989
weer op dezelfde veldjes gezaaid. Hetresultaat van de worteltellingen op de wanden
van profielkuilen is in tabel 27 vermeld. Het
aantal wortels met een diameter van meer
dan 1mm inde laagvan 30-50 cm diep was
bij luzerne 0,75 per 100 cm 2 en bij rietzwenkgras AF-7 0,52 per 100 cm 2 ; bij rode
klaver en maïs kwamen wortels met deze
dikte sporadisch voor (<0,10 per 100 cm2).
De invloed van dedichtheid vande grond op
het aantal getelde wortels per 100 cm 2 van
luzerne en de beide rietzwenkvariëteiten is

wortels per 100cm 2
30-

R Orino

20

10-

0J
1.30

1.40

1.60
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1.70

dichtheid ton per m 3

Fig.7. De invloed van de dichtheid (ton per m3)
in de laag 30-40 cm - maaiveld op het
aantal wortels per 100cm 2 indie laag van
luzerne
,
rietzwenk Orino
en
rietzwenk AF-7 —|—|—|— .
Westerhoven augustus 1988.

In de winter 1989/90 zal een deel van het
proefveld worden verdicht, waarna in 1990
en 1991 snijmaïs geteeld zal worden. In
deze jaren zal vooral de beworteling (lengte,
massa verdeling) in de laag 30-50 cm beneden maaiveld aandacht krijgen.

Tabel 27. Het totaal aantal wortels in verticale vlakken van 10 cm breed en 100 cm diep en het percentage van hetaantalwortels inde laag 30-50 cm-mv inseptember 1989.
Engels raaigras
totaal
aantal wortels
% wortels
30-50 cm

rietzwenkgras luzerne
AF-7
Orino

rode klaver

suikerbiet

snijmaïs

663

924

518

299

314

191

312

15

17

16

21

14

18

14
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Grondverspreiding door machines
Het staat vast dat landbouwmachines grond
verplaatsen door hun bewerkingen en via
daaraan hangende grond.
Op zichzelf levert dat weinig problemen op
maar wanneer daarbij ook bodempathogenen verspreid worden kan datwel gevaarlijk zijn. Hoe gevaarlijk dat is, hangt af van
het type pathogeen (is het te goed te bestrijden?) en de mate waarin grondverspreiding
via machines bijdraagt aan het totaal van
verspreidingsmogelijkheden van bodempathogenen. Om dat vast te stellen moet iedere verspreidingsweg gekwantificeerd worden. In de afgelopen twee jaar is dat in samenwerking met het IMAG gedaan voor
grondverspreiding met machines. Daarbij
stonden de volgende vragen centraal:
1. over welke afstand wordt grond door bewerkingen met machines verspreid?
2. hoeveel grond blijft er aan machines hangen naeen bewerking?
In het jaarboek 1989/'90 worden deze proeven gedetailleerd besproken. De resultaten
ervan zijn gebruikt in de publikatie 'Bedrijfshygiëne in de praktijk' die ook in 1990 verschijnt.
Afstand verspreiding
De afstand waarover grond door machinale
bewerkingen wordt versleept, werd bepaald
met behulp van tuinkerszaad. Door de bewerkingen over stroken uit te voeren waarin
een vierkante meter bezaaid was met tuinkerszaad, kon na opkomst van de versleepte zaden bepaald worden hoe ver deze
verplaatst waren ten opzichte van de oorspronkelijke vierkante meter. Dit werd uitgevoerd met een aardappel- en bieterooier,
frees, ruggenaanaarder, schudeg, rotorkopeg, kromtandeg, triltandcultivator, spitmachine en pootmachine. Bij alle bewerkingen
bleek het grootste deel van het zaad over 2
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meter afstand verspreid te zijn, bij deschudeg was dat 7 meter. Toch werden ook op afstanden van 30 tot 150! meter tot de oorspronkelijke vierkante meter nog enkele
tuinkersplantjes teruggevonden.
Hoeveelheid grond aan machines
Van een aardappel- en bieterooier, wentelploeg, rotorkopeg en cultivator werd vastgesteld hoeveel grond er na de bewerking
van een praktijkperceel nog aanhing nadat
de machine eerst grof schoongestoken en
eventueel leeggedraaid was, zoals in de
praktijk gebruikelijk is.
Hierbij bleek dat dan nog 30, 80 en 260 kg
grond bleef hangen aan respectievelijk de
aardappelrooier, de ploeg en de bieterooier.
Grondsoort speelde daarbij ook wel een rol,
maar het type machine bleek het belangrijkst. Het grof schoonsteken op het land
was afhankelijk van het type machine goed
voor een reductie van 30-70% van de aanvankelijk aanhangende grond.

Besmettingsgraad
grond

van

aanhangende

Met tuinkerszaad kon niet alleen de afstand
van verspreiding vastgesteld worden, maar
kon ook de besmettingsgraad van aanhangende grond nagebootst worden. De
vierkante meter zaad werd beschouwd als
een concentratieplek met bodempathogenen
(cysteaaltjes of rustsporen van rhizomanie).
Het bleek dat aanhangende grond aan een
aardappelrooier 2 meter na het rooien door
die plek gemiddeld 10 zaden per kg grond
bevatte. Op 65 meter tot die plek bedroeg
dat aantal 0,5 zaden per kg grond. Hoewel
deze hoeveelheid door het grof schoonmaken aanzienlijk verminderd kon worden,
bleven er toch altijd een paar zaden aan de
rooier hangen.
Aangezien enkele ruststructuren van bijvoorbeeld rhizomanie of cysteaaltjes voldoende
zijn om binnen drie of vier teelten van een

waardgewas tot hoge populatiedichtheden
te leiden, die zoals gebleken is door bewerkingen zeer snel verspreid worden over een
perceel, is het aan te bevelen met schone
machines opeen perceel te beginnen.

Toediening vandierlijke mest

Naast factoren als de kwaliteit en de werking
van dierlijke mest als plantenvoedingsstof
speelt ook de methode en de techniek van
toediening een belangrijke rol. Bij de toedieningstechniek moet rekening worden gehouden met zowel de primaire landbouwkundige
als de secundaire milieusparende eisen die
respectievelijk gesteld worden door de akkerbouwer ende samenleving. Het doel iste
komen tot een verantwoord gebruik van
dierlijke organische mest inde hedendaagse
akkerbouw, niet door druk vanuit de veehouderij, maar door een herwaardering van
deze natuurlijke meststof. Aan de hand van
de driedeling: dosering en verdeling, toedieningstijdstip en plaatsing van de meststof
zijn knelpunten en mogelijke oplossingen
aantegeven.

Dosering enverdeling van mest
De door de mest toegediende plantenvoedingsstoffen moeten tijdens het groeiseizoen
door het gewas optimaal opgenomen kunnen worden. Dit betekent dat voor de landbouw en voor de akkerbouw in het bijzonder
de mest egaal over het veld verdeeld dient
te worden. Plaatselijke over- en onderdoseringen door allerlei oorzaken leiden totopbrengstderving en kwaliteitsverlies. Akkerbouwmatig gebruik van dierlijke mest is niet
los te koppelen van een goede verdeling en
dosering. Een overmatig gebruik van dierlijke meststoffen leidt tot uitspoeling van
mineralen, terwijl de toediening op het verkeerde tijdstip afspoeling veroorzaakt.

Verdeling van mengmest inde praktijk
Indejaren 1986 en 1987 is,voor een deel in
samenwerking met de Agrarische Hogeschool in Dordrecht, door het PAGV onderzoek verricht naar de verdeling van mengmestverspreiders in de praktijk. Gekeken is
naar de doserings- en verdelingsnauwkeurigheid vangangbare mengmestverspreiders. Voor dit doel is door het PAGV een
meetsysteem en een computerprogramma
ontwikkeld dat op allerlei gebieden waar
stoffen nauwkeurig verdeeld moeten worden, inzetbaar is.Gebleken isdat inde praktijk mengmest uitermate slecht en onnauwkeurig wordt toegediend. De zichtbare
verschillen zijn strooi- of spreidbanen in het
gewas. Inde regel betekent dit visueel effect
ook een opbrengst- en kwaliteitsverlies. De
hoogte van een financieel verlies hangt af
vande mestgift.
Ontwikkeling mengmestverspreiders voor
de akkerbouw
Bij de dosering en verdeling van mest wordt
gezocht naar goede betrouwbare verdeelsystemen met grote werkbreedtes (tot 12
meter) en een verminderde gevoeligheid
voor ongerechtigheden in de mest. Het direct in één werkgang inwerken van de mest,
met behoud van een goede breedteverdeling, verdient de voorkeur. Daarbij wordt de
aanschafprijs in het algemeen te hoog voor
de afzonderlijke ondernemer; de loonwerker
zal een belangrijk deel van het mest toedienen - zeker in de akkerbouw - overnemen.
Gezien de slechte verdeling van de gangbare apparatuur wordt door het PAGV gewerkt aan de verbetering hiervan. Enerzijds
bestaat dit uit de introductie van reeds
bestaande verdeelapparatuur, waaronder de
Duitse sleepslangenmachine, en anderzijds
door het ontwikkelen van een geheel nieuw
verdeel- en doseersysteem. Dit gebeurt in
samenwerking met de machinefabrikant
Schuitemaker te Rijssen. Het principe van
de verdeling van de mest kan het beste worden vergeleken met een nokkenradzaaima-
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chine; twee horizontale rotoren zorgen voor
een goede dosering en verdeling van de
mest.

Daarmee wordt geïllustreerd dat de voorjaarstoediening de voorkeur heeft vanwege
de betere beschikbaarheid van nutriënten.

Tijdstip van toediening

Voorjaarstoediening van organische mest
opzwaardere gronden

Een overmatige toepassing van dierlijke
meststoffen leidt tot uitspoeling van mineralen, terwijl aanwending op het verkeerde
tijdstip afspoeling veroorzaakt. Bij het tijdstip
van toedienen komt het er op aan dat de
mest gegeven wordt op momenten dat de
plant dat kan gebruiken. Najaarstoediening
geeft eengeringere N-benutting, ook incombinatie met stro en/of een groenbemester.
Voorjaarstoediening verdient op zandgrond
in elk geval de voorkeur. Op kleigrond moet
komend onderzoek eerst aangeven of het
beperken van de verliezen door voorjaarstoediening niet teniet wordt gedaan door
structuurschade. Ook het logistieke probleem van mestuitrijden in deze drukke periode vraagt aandacht, een voldoende grote
capaciteit en bedrijfszekerheid is van belang.

Benutting voedingselementen uit mest
Om te komen tot een goede benutting van
de voedingselementen uit dierlijke mest is
het zaak de behoefte van het gewas de
doorslag te laten geven bij de keuze van bemestingsmethodiek. Vanwege een aantal
moeilijk beheersbare factoren bij het gebruik
van dierlijke mest, is het vaak niet mogelijk
direct aan de vraag van het gewas te kunnen voldoen op het moment dat de behoefte
er ook werkelijk is. Gekozen moet dus worden voor een juiste afstemming van het tijdstip van toediening op de behoefte van het
gewas. Het is gebleken dat bij najaarstoediening van mest een groot deel van voedingsstoffen in de mest verloren kan gaan,
afhankelijk van de manier en het tijdstip
waarop deze mest wordt toegediend. Dit
geldt sterker naarmate de gift hoger is. De in
de praktijk gebruikelijke najaarsgiften gaan
daarom met grote N-verliezen gepaard.
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Om verliezen naar het milieu te voorkomen,
zouden de mogelijkheden overwogen moeten worden om ook op grondsoorten waar
men tot nu toe zijn toevlucht neemt tot
herfsttoediening van organische mest, mest
in het voorjaar uit te rijden.Als voorjaarstoediening echter leidt tot ernstige structuurschade, een onregelmatige opkomst en een
ondiep wortelend hoofdgewas, dan wordt de
in beginsel grotere hoeveelheid aanwezige
N, onvolledig door het gewas opgenomen.
De beoogde verbetering van de benutting
treedt dan niet op en een deel van de aanwezige N zal gaan denitrificeren of gaat in
de volgende herfst alsnogverloren.

Plaatsing van dierlijke organische mest
Bij de aanwending van dierlijke mest treedt
uitstoot van geurstoffen en ammoniak op.
Dat betekent verlies aan waardevolle voedingsstoffen voor de landbouw en anderzijds
een aanslag op het milieu. In het 'Besluit gebruik dierlijke meststoffen' zijn de wettelijke
maatregelen opgenomen die bovengenoemde milieubelasting moeten beperken. Niet
alleen vindt er emissie van stoffen plaats
naar de lucht, maar ook naar de dieper liggende lagen in de bodem. Zaak is het daarom te komen tot een juiste plaatsing van de
meststoffen (synlokalisatie), in dejuiste hoeveelheden en op het juiste tijdstip (synchronisatie).

Plaatsing van mest naar behoefte gewas
Plaatsing of lokalisatie van mest is het inbrengen van de mest in de grond in het verticale (diepte) en het horizontale (breedte)
vlak. Zowel een ondiepe als een diepe plaat-

sing van meststoffen kan - afhankelijk van
bodem, klimaat en gewas -tot verliezen respectievelijk een slechte benutting leiden.
Niet alleen een gelijkmatige verdeling (overal even veel), maar soms ook een regelmatige verdeling (op bepaalde plaatsen
evenveel) kan gewenst zijn. Het gaat erom
dat de plant optimaal gebruik kan maken
van de aangereikte voedingselementen. Dat
betekent niet alleen dat de mest soms bij de
plant moet worden gebracht, maar ook dat
de plant in contact met de mens moet kunnen komen. Dit laatste kan door de plantverdeling aan te passen of de beworteling
van de gewassen en rassen te verbeteren.
De doorworteling van de bodem in de loop
van het groeiseizoen is bepalend voor de
benutbaarheid van de voedingsstoffen. De
veredeling van de meststoffen dient daarom
zodanig plaats te vinden, dat de wijze van
aanbod aansluit bij de gewasbehoefte. Bij
jonge, zich traag ontwikkelende gewassen
kan dit pleiten voor een ondiepe plaatsing.
De rijenbemesting met kunstmestfosfaat bij
maïs in het voorjaar is een voorbeeld van dit
proces. De factoren tijd en ruimte worden
weer beïnvloed door de structuur van de
grond, de verdeling van de mest en het klimaat (temperatuur en neerslag).

Inwerktechnieken van mengmest op
bouwland
Om na te gaan wat de mogelijkheden zijn
om de ammoniakuitstoot bij het aanwenden
van dierlijke mest te reduceren, zijn proeven
aangelegd waarbij de verschillende technieken van mest in-en onderwerken worden
vergeleken en vanuit een landbouwkundig,
milieuhygiënisch en arbeidseconomisch
oogpunt worden beoordeeld. Duidelijk is
gebleken dat mestzosnel mogelijk natoediening dient te worden in-of ondergewerkt. Op
de lichtere gronden wordt de ammoniakvervluchtiging sterk beperkt door het direct
inwerken van de mest. Ten opzichte van het
bovengronds uitrijden en het twee dagen later inwerken van de mest worden reducties
van de NH3-emissie gemeten van 95 tot
70%. Deverschillen tussen de inwerkmethoden zijn klein, injectie van mest geeft zeer
geringe verliezen van ammoniak naar de
lucht, terwijl het inwerken met een vastetandcultivator op zware grond te weinig
menging van mest en grond garandeert, zodat de NH3-uitstoot gedeeltelijk wordt beperkt. In tabel 28 zijn enkele cijfers vermeld
die betrekking hebben op de ammoniakemissie bijdediverse inwerksystemen.

Tabel28.Overzichtvandeammoniakvervluchtiging perinwerkmethodeendereductievandeNH3-uitstootin% t.o.v.hetnietinwerkenvanmest.
methode van
uitrijden

methode van
inwerken

mest

ammoniakvervluchtiging
(kg N.ha"1) reductie in%

zandgrond, Heino 1989
bovengronds
bovengronds
bovengronds
injectie

niet inwerken
schijveneg
wentelploeg

RDM1
RDM
RDM
RDM

21,0
1,7
1,2
0,8

geen
91,9
94,3
96,2

26,1
7,3
4,1
0,7

geen
72,0
84,3
97,3

kleigrond, Biddinghuizen 1989
bovengronds
bovengronds
bovengronds
injectie

niet inwerken
vastetand cult.
stoppelploeg

KDM2
KDM
KDM
KDM

RDM1bijtoedienenvan27m3rundveedrijfmestperha.
KDM2bijtoedienenvan15m3kippendrijfmestperha.
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Effecten van plaatsing mest op het
gewas en N-benutting
Het op de juiste manier plaatsen van mest
betekent niet alleen het maximaal reduceren
van de ammoniakemissie. Het te diep en
daardoor voor de wortels onbereikbaar
plaatsen geeft een slechte benutting van de
toegediende voedingsstoffen door de plant.
Uit onderzoek in 1989 blijkt dat de plaatsing
van de mest nogalverschilt bij de diverse inwerksystemen. In figuur 8 (op zandgrond,
Heino 1989) staat de N-mineraal hoeveelheid in de bodem aangegeven in drie lagen
op drie tijdstippen. De lagen zijn 0-20 cm,
20-40 en 40-60; vermeld moet worden dat
bij de tweede bemonstering de derde laag
(40-60) niet bemonsterd is. Uit de figuur
blijkt dat de benutting van de toegediende
voedingsstoffen afhankelijk is van de methode van toedienen en inwerken van de
mest.
Lokalisatie mest in de bodem
Heino 1989
• M N-mJn
0-20

iHH N-min
20-40

H H N-min
40-60

gewas. Goede inwerksystemen bestaan
reeds; het is zaak met een grote capaciteit
tijdens of direct na het uitrijden de mest
ondiep engoed gemengd met degrond inte
werken.Te diep wegstoppen verslechtert de
gelijkmatigheid van de verdeling en verhoogt
de kans op slechte gewasbenutting en uitspoeling van voedingselementen. Op de
markt verschijnen reeds één werkgang-systemen met werkbreedtes tot 4 meter; een
grote capaciteit met behoud van een goede
breedte- en lengteverdeling is ook hier van
belang.
Het gebruik van dierlijke organische mest in
de akkerbouw is gebonden aan spelregels
voor boer en milieu. Het voordeel voor de
boer bij een goede toedienings- en inwerkmethodiek, werpt ook zijn vruchten af bij de
bescherming van het leefmilieu.

Minimaliseren van de stikstofemissie naar het milieu tijdens en
nadeteeltvan suikerbieten
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Tijdstip monstername [1,2,3]

Fig. 8. Plaats van de mest in de bodem bij verschillende in-of onderwerkmethoden; voor
het toedienen van mest (1), na het inwerken (2) en nade oogst van hetgewas (3).

Bij het gebruik van dierlijke mest dient niet
uit het oog te worden verloren dat niet alleen
beperking van de ammoniakvervluchtiging
doorslaggevend is. Synlocalisatie betekent
immers de juiste hoeveelheid op de juiste
plaats, afgestemd op de behoefte van het
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Deeisen die gesteld worden aan het gebruik
van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger. Voor stikstof
betekent dit dat vervluchtiging en uitspoeling
moeten worden voorkomen. Geringere verliezen kunnen worden bereikt door de omvang en het tijdstip van de N-gift zo goed
mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte
van het bietegewas. Gedeelde N-giften zijn
een middel om dit doel te realiseren.Als aan
het bovenvermelde is voldaan, dan heeft de
suikerbiet het profiel aan het eind van het
seizoen zo goed als leeg gezogen en blijft
het land op het eerste gezicht schoon achter. In de hedendaagse akkerbouw echter
blijft het bieteblad op het land achter. Met
het blad en de koppen wordt 100-150 kg N
per ha aan de grond teruggegeven. Deze
grote hoeveelheid 'verpakte' N is vlak na de
oogst nog niet als minerale N ('N-min') te
herkennen. Steeds vaker wordt de vraag

gesteld hoe zwaar de bodem en het grondwater hierdoor worden belast. Na de oogst
in de herfst ligt het land lang braak. De
vrees bestaat dat voedingselementen uit het
blad door de neerslag naar de diepere
grondlagen worden getransporteerd en daar
hetgrondwater zullen belasten.
De N-uitspoeling hangt af van het effectieve
neerslagoverschot en de N03-N-concentratie van het water dat met het neerslagoverschot wordt afgevoerd. Het effectieve neerslagoverschot hangt af van de neerslag, de
verdamping en het waterbergend vermogen
van het profiel. De kans op N-uitspoeling is
dientengevolge inde winter groter dan in de
zomer en ook groter op een onbegroeide
dan op een begroeide grond. Bovendien
neemt de kans toe naarmate het bodemtype
lichter is.
In de literatuur verschilt men sterk van mening of de in het blad ende koppen verpakte
N gedurende de winter zodanig snel vrijkomt
dat deze aan N-uitspoeling onderhevig zou
kunnen zijn. Vanuit deze optiek is op het
PAGV in de winter van 1989 een proef gestart waarin de effecten van bieteblad en de
samenstelling van bieteblad op uitspoeling
van N in de winter worden onderzocht. Gemiddeld over de N-trappen werd 115 kg N
per ha in de vorm van bieteblad op het veld
achtergelaten. Er zijn hier twee hoofdobjectenvan belang:
A =bieteblad op hetveld + ploegen
B =bietebladverwijderd +ploegen.
Maandelijks zijn grondmonsters genomen
op de diepten 0-30, 30-60 en 60-90cm om
inzicht te krijgen in de mate van omzetting
van organisch gebonden N ('N-org') in minerale N ('N-min') en eventuele uitspoeling
van N naar diepere grondlagen. Verschillen
tussen de objecten moeten aangeven hoeveel de grond verrijkt wordt met stikstof uit
het bieteblad. Als de N-min toeneemt en
tegelijkertijd de N-org afneemt, dan is dat
een aanwijzing dat de stikstof uit het bieteblad gemineraliseerd wordt en in principe
beschikbaar komt voor het volggewas. De
hoeveelheid N-org schommelde voor alle lagenvan beide objecten gedurende de winter
rond de 10 kg N per ha,terwijl de N-min wel
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Fig.9.VerloopvanN-minindetijd.
duidelijk toenam (figuur 9). Detoename van
N-min in de laag 0-30 cm is gering en er is
ook geen duidelijk verschil tussen beide objecten.
De toename van N-min is het grootst in de
laag 30-60 cm wat een gevolg kan zijn van
uitspoeling uit de laag 0-30 cm naar de laag
30-60 cm. Optellen van de hoeveelheid Nmin in de drie lagen laat zien dat object A
toch een hoger N-min heeft dan object B.De
verschillen zijn echter klein en uitspoeling
van stikstof is in deze winter nauwelijks
opgetreden.Het was een zachte winter met
een gering neerslagoverschot waardoor de
uitspoeling ook beperkt bleef. Door de hoge
temperatuur zal ook stikstof gedenitrificeerd
zijn wat een sterke invloed heeft op de gevonden hoeveelheid N-min. Er is in november wintertarwe gezaaid die gedurende de
winter stikstof heeft opgenomen in bovenen ondergrondse delen. Verschillen in opname zijn echter niet bepaald, maar zijn wel
van belang voor het bepalen van de totale
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stikstofmineralisatie in de objecten A en B.
Om nog nader inzicht in deze materie te
verkrijgen wordt deze proef voortgezet.

Snijmaïs incombinatie metwintergewassen
Bij de continuteelt van maïs is het land
gedurende zes maanden per jaar onbegroeid. Omdat de mineralisatie in het najaar
nog geruime tijd doorgaat zonder dat van Nopname door een gewas sprake is, neemt
de voorraad minerale bodemstikstof gedurende de herfst aanvankelijk toe. In de loop
van de winter gaat deze stikstof geheel of
gedeeltelijk verloren. Wintergewassen zijn in
staat een deel van de ongebruikte stikstof te
onderscheppen en vast te leggen. Het vermogen hiertoe hangt sterk af van de groeimogelijkheden die nog resteren tussen de
oogst van het hoofdgewas en het begin van
de winter. Zelfs als de teelt gericht is geweest op eenvroege oogst, blijven wintergewassen na maïs van een bescheiden omvang. Omdat het profiel doorgaans bovendien voldoende N bevat, is er geen aanleiding om wintergewassen na maïs te bemesten; een maïsstoppel verschilt in dit opzicht essentieel van een graanstoppel. De
eventuele bijdrage van wintergewassen aan
het beperken van emissies, wordt overigens
volkomen teniet gedaan als niet ook alleandere maatregelen op een hoge benutting
gericht zijn. Alleen een bescheiden mestgift,
in het voorjaar uitgebracht en intensief maar
niet te diep ondergewerkt, kan rekenen op

eengoede benutting.
Men kan aan het bezwaar van een late start
tegemoet proberen te komen door de wintergewassen als ondervrucht in de maïs te
zaaien. In zo'n verweven systeem is het
management lastiger. Enerzijds moet een
felle concurrentie tussen de maïs en de ondervrucht worden voorkomen, anderzijds
moet de ondervrucht voldoende vitaal zijn
om de oogst ongeschonden te passeren en
de groei snel te hervatten. Instrumenten om
dit te bewerkstelligen zijn de rassenkeus, de
zaaidatum en de zaaizaadhoeveelheid van
zowel de maïs als de ondervrucht.
Daarnaast heeft niet in de laatste plaats ook
het weer grote invloed op het welslagen
(tabel29).
Wintergewassen staan sinds 1988 centraal
in een gemeenschappelijke proef van PAGV,
CABO en SC op ROC Heino. In deze proef
wordt maïsgeteeld incombinatie met.winterrogge (stoppelzaai), met gras (onderzaai) en
met braak.
Van een werkelijke bijdrage aan het beperken van verliezen is pas sprake als de gebonden stikstof op hetjuiste tijdstip ook weer
vrijkomt en als deze stikstof in mindering kan
worden gebracht op de N-gift. Als een dergelijke reductie niet plaatsvindt, dan leidt het
gebruik van wintergewassen slechts tot vergrote kansen op verlies in de volgende herfst
enwinter (tabel30).
Daarom wordt in het onderzoek op ROC
Heino met name bestudeerd in welke mate
de vastgelegde stikstof ook weer tijdig,
aansluitend bijde behoefte van het volgende
maïsgewas, wordt afgegeven. Onderzocht
wordt welke korting dit toelaat op de N-gift
en wat de lange-termijn-effecten zijn op de
uitspoeling van stikstof.

Tabel 29. Drogestofopbrengst van snijmaïs (ton per ha) zonder en metgrasonderzaai (ROC Heino)
zonder onderzaai

met onderzaai

1988
1989

15,2
16,4

14,5
16,9

gemiddeld

15,8

15,7

jaar
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Tabel 30. De invloed van wintergewassen op de hoeveelheid onbenutte bodem-stikstof na de oogst
van het eerstvolgende maïsgewas, als niet opde mestgift wordt gekort.
jaar

proef

1986
1987
1989

PAGV1420
PAGV1420
PAGV 1420

onbenutte Nnade oogst van
snijmaïs,voorafgegaan door
braak
wintergewas
170
111
164

183
133
194

... •*• *Smu$i&iï

Snijmaïs incombinatie metwintergewassen:een zorgvuldige balans.

Ontwikkeling van erosiebestrijdende teeltsystemen op ROC Wijnandsrade
In 1986 is op de proefboerderij Wijnandsrade een begin gemaakt met het onderzoek
naar erosiebestrijdende teeltsystemen op
perceelsniveau, nadat gedurende het voorafgaande jaar een oriëntatie had plaatsgevonden naar datgene wat in het buitenland, met name in Duitsland, over dit onderwerp bekend was. Ook de ervaringen uitonderzoek in Drente en Noord-Limburg naar
hettegengaan vanwinderosie zijn bij deont-

wikkeling vanteeltsystemen meegenomen.
Begonnen werd met onderzoek in de meest
erosiegevoelige teelt; de continuteelt van
snijmaïs. Hier werden twee erosiebestrijdende teeltsystemen ontwikkeld,waarbij niet
alleen de opbrengst en de technische uitvoerbaarheid werden bepaald, maar ook de
daadwerkelijke invloed op erosie (afspoeling) werd gemeten. Voor dit laatste werd de
universiteit van Amsterdam ingeschakeld.
Naast de directe metingen van afspoelingsverschillen (grond + water) tussen de
systemen werden de diverse parameters
bepaald, die nodig zijn om met behulp van
het Amerikaanse Wisconsin-model onder
Zuidlimburgse omstandigheden de mate van
erosie te kunnen voorspellen. Later zijn ook
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teeltsystemen voor suikerbieten en aardappelen ontwikkeld, die eveneens werden getoetst op hun landbouwkundige bruikbaarheid en technische uitvoerbaarheid. In 1989
was het dankzij financiële steun van de provincie Limburg mogelijk, ook in deze proeven daadwerkelijk metingen van de afspoeling te laten verrichten. De bij dit systemenonderzoek naar voren gekomen teelttechnische- en technische problemen worden in
deelonderzoek bestudeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de bemesting, de bodembewerking, de onkruidbestrijding, de mogelijkheden van onderzaai en de zaaitechniek.

Aanpak van het probleem
De bedoeling van een erosiebestrijdend
teeltsysteem is, dat de gewassen in de voor
erosie kwetsbare periode de grond vasthoudenwaardoor de afstroming vanwater wordt
tegengegaan.
Enige algemene teeltmaatregelen, zoals die
reeds in het verleden werden ontwikkeld,
zijn getoetst op hun gevolgen voor erosie.
Het betreft onder andere verhoging van de
pH en het ruw laten liggen van het zaaibed.
Deze maatregelen bevorderen niet alleen de
oogstzekerheid, maar werken bovendien
erosiebestrijdend en zijn inmiddels algemeendoor de praktijk overgenomen.
De thans in onderzoek zijnde systemen zijn
met name bedoeld om de erosie tegen te
gaan. Dit houdt in, dat ook de oogstzekerheid of opbrengst eerder negatief dan positief worden beïnvloed. Eén en ander vraagt
intensief onderzoek naar de oorzaken van
deze opbrengstderving, en de mogelijkheden
deze te voorkomen of op te heffen. Bovendien stelt het hoge eisen aan een verantwoorde introductie naar de praktijk.

tegen te gaan, wordt bereikt door de bodem
in kwetsbare perioden bedekt te houden.
Deze bedekking werd bereikt door in de
herfst een bodembedekker in te zaaien en
een gewas te telen in de afgestorven organische massa, zonder verdere bodem- of
zaaibewerking.
Deze teeltmethode blijkt echter in een aantal
jaren tot een aanzienlijke opbrengstderving
te leiden, stelt specifieke eisen aan de teelttechniek en brengt een aantal specifieke
problemen met zich mee. Deze problemen
zullen moeten worden opgelost, om daarmee de opbrengstderving en oogstzekerheid
van het systeem te verbeteren,teneinde een
acceptatie door de praktijk te garanderen.
De problemen liggen op het vlak van de
manier en het tijdstip van grondbewerking,
de bijpassende onkruidbestrijding, de aangepaste bemesting en de keuze van een
geschikte groenbemester. Bovendien zijningrijpende technische aanpassingen nodig
aan zaai- c.q. pootmachines en grondbewerkingswerktuigen.

Grondbewerking
Om een bodembedekker te kunnen telen,
zal in het najaar moeten worden geploegd.
Het is in het lössgebied gebruikelijk deze bewerking in het voorjaar uit te voeren. Najaarsgrondbewerking leidt tot een interne
verslemping van de bodem. Naar verwachting is dit één van de oorzaken opbrengstderving veroorzaakt. De komende jaren zal
worden onderzocht of deze interne slemp
mechanisch kan worden opgeheven zonder
de bovengrond met beschermende gewasrestenveelteverstoren.
Zaaibedbereiding

Erosiebestrijding gedurende het groeiseizoen
Uit metingen van de Universiteit van Amsterdam is vast komen te staan, dat een effectieve methode om erosie op perceelsniveau
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Bij het systeem, dat bewezen heeft het best
erosie tegen te gaan, kan in het voorjaar
geen zaaibedbereiding worden uitgevoerd.
Dit heeft de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan de opbrengstreducties. Het maken
van een zaaibed blijkt een gedeelte van

deze opbrengstreducties goed te kunnen
maken. Het effect van erosiebestrijding door
bodembedekking gaat hierbij echter ten dele
weer verloren. Het komend jaar zal het onderzoek zich richten op de mogelijkheid om
een plaatselijk zaaibed te maken. Met behulp van een frees wordt alleen een smalle
strook bewerkt, waarin wordt gezaaid. Tussen de rijen blijft de bodembedekking dan
volledig gehandhaafd. Bovendien zal worden nagegaan, in hoeverre het maken van
een zaaibed, daadwerkelijk de erosiebestrijdingsmogelijkheden vermindert.
Zaaitechniek
Als vooraf geen zaaibedbereiding heeft
plaatsgevonden, isvoor het zaaien een aangepaste techniek nodig. Als bovendien
gezaaid moet worden in op de bodem liggende gewasresten, kan niet meer met de
bestaande machines wordenvolstaan.
Zaaitechniek bleek in de bieten een groter
probleem dan in de maïs. Bij bieten is het
noodzakelijk om te zaaien met een speciaal
hiervoor uitgeruste zaaimachine. Bij maïs is
dit aan te raden. De zaaimachinefabrikant
Kleine heeft een schijfkouter-zaaimachine
aangepast aan Zuidlimburgse omstandigheden aangepast. Bij inzaai van maïs bleek de
Becker-zaaimachine goedtevoldoen.

Dierlijke belagers
Het telen in een bodembedekkend gewas
blijkt specifieke teeltproblemen met zich mee
te brengen, die de oogstzekerheid sterk in
gevaar brengen. Het gaat hierbij om onverwachte en onvoorziene belagers. Zo werd in
1989 ernstige schade ondervonden door
slakken. In 1987 werd veel schade door
veldmuizen aangericht.
Onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding bleek bij deze systemen
te moeten worden aangepast. De extra be-

spuiting in het voorjaar bleek een besparing
op één of twee bespuitingen in het seizoen
te kunnen opleveren.
Het onderzoek toonde aan dat de extra bespuiting in het voorjaar slechts onder uitzonderlijke omstandigheden achterwege kan
blijven. Dit wordt bevestigd door Duitse ervaringen. Het gebruik van een vorstgevoelige bodembedekker maakt een dergelijke bespuiting evenmin overbodig.
De mogelijkheid van een mechanische
onkruidbestrijding blijkt zeer beperkt, daar
deze erosie lijkt te bevorderen. Bovendien is
het technisch gezien onmogelijk om een bodembedekker te schoffelen, als geen zaaibedwordt gemaakt.
Bemesting
Inzaai in een bodembedekkend gewas
vraagt een aangepaste bemesting. De gebruikelijke groenbemesting in de herfst, zal
moeten worden geminimaliseerd, om te
voorkomen dat stikstof uitspoelt. Anderzijds
moet de bodembedekker snel de bodem
kunnen bedekken, om eventueel onkruid te
onderdrukken. De keuze van de bodembedekker en het tijdstip van doodvriezen of
spuiten bepalen de vertering en daarmee
het vrijkomen van de vastgelegde hoeveelheid stikstof. Doordat de stikstof op een andere wijze vrijkomt dan normaal is een aangepaste bemesting gewenst. Een gedeelte
van de opbrengstderving lijkt te worden veroorzaakt door een tijdelijk stikstofgebrek.
Een aantal bodembedekkers wordt onderzocht op hun effect opde volgvrucht.

Ruggenteelten
De ontwikkeling van een erosiebestrijdend
systeem in aardappelen blijkt het lastigst. In
het buitenland wordt hier geen aandacht aan
besteed, omdat de aardappelteelt daar op
erosiegevoelige gronden niet van belang is.
Behalve incidenteel in Drente zijn hiermee
elders geen ervaringen opgedaan. De ruggenteelt leidt ertoe dat water in de geulen
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wordt geconcentreerd en versneld wordt
afgespoeld. Bovendien kunnen er doorbrakenplaatsvinden.
Getracht wordt om ook hier de bodem gedurende de kwetsbare voorjaarsperiode bedekt te hebben. Bij het poten worden echter
ruggen opgebouwd, waarbij veel grond
wordt verplaatst. Een onbewerkte bovengrond met gewasresten isdan ook niet haalbaar. Desondanks wordt getracht dit te benaderen, door voor de winter de ruggen op
te bouwen en in te zaaien met een bodembedekker. Ookwordt rogge ingezaaid,om bij
het poten veel plantenresten in de bovengrondte behouden.

de bodembedekker reeds voor de oogst van
de maïswordt ingezaaid.Alleen grassen blijken hiervoor geschikt. De onkruidbestrijding
is bij een dergelijke teeltwijze één van de
grootste problemen. Een gecombineerde
chemische/mechanische onkruidbestrijding
lijkt tot een acceptabel resultaat te kunnen
leiden mits het gras zo laat mogelijk wordt
ingezaaid, de hierbij behorende mechanisatie aanwezig is en men zich de extra arbeid getroost. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen welke grassoort het geschiktst is
enwelke hoeveelheid het meest gewenst.
Grondbewerking

Strobedekking
Een andere mogelijkheid die wordt onderzocht, is het bedekken van de bodem met
stro. Met dit laatste zouden de grootste teeltproblemen die aan de overige teeltsystemen
vastzitten en de problemen met de technische uitvoerbaarheidsaspecten kunnen wordenvermeden. Gemeten zal moeten worden
of dit systeem ook daadwerkelijk effectief is
tegen erosie.
Erosiebestrijding gedurende de winter
Om de bodem gedurende de winter tegen
erosie te beschermen, hoeft slechts een bodembedekker ingezaaid te worden. Na een
vroeg ruimende voorvrucht, bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden. Bij gewassen die pas laatworden geoogst, zoals aardappelen, bieten en snijmaïs zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Na half september blijkt
alleen rogge met enig resultaat ingezaaid te
kunnenworden.
Er wordt gezocht naar andere bodembedekkers die bij late zaai toch nog een redelijke
ontwikkeling kunnengeven.
Onderzaai
Er wordt gewerkt aan een methode waarbij
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Een andere mogelijkheid om na de oogst
van de maïs de grond grof los te trekken,
heeft in de winter van 1987 en 1988 bewezen goed erosiebestrijdend te werken.
Onderzocht dient nog te worden hoe een
dergelijk systeem zich gedraagt onder omstandigheden metvorst entijdens dooi.
Verder onderzoek
In 1990 zal het onderzoek met diverse teeltsytemen in zowel bieten, continuteelt maïs
als ook in aardappelen worden voortgezet.
Onderzaai, bodembedekkers, bemesting,
onkruidbestrijding (chemisch en mechanisch) en zaaitechniek krijgen hierbij aandacht in deelonderzoek.
Met behulp van een regensimulator zal de
afstroming worden gemeten onder gestandaardiseerde omstandigheden om niet langer volledig van het weer afhankelijk te hoeven zijn. In de maïsproef zal de afstroming
onder natuurlijke omstandigheden worden
voortgezet. Het onderzoek naar de vaststelling van de parameters uit het Wisconsin-model zalworden gecontinueerd. Universitair onderzoek vindt bovendien plaats naar
de verschillen in korstvorming tussen de diverse objecten en het effect op de doorlatendheid vandegrond ende afstroming.

Detoepassing van 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 vollegrondsgronteteelt in
vergelijking met andere sektoren slechts
langzaam op gang. Voor een belangrijk deel
is dit toe te schrijven aan het specifieke
karakter van de bedrijven in deze sektoren,
te weten: starre kostenstructuur (ca. 75 %
van detotale kosten zijn vaste kosten,waarvan ca. 70 % wordt toegeschreven aan de
bewerkingskosten arbeid, werktuigen en
werk door derden), beperkte mogelijkheden
tot bijsturing van het produktieproces, grote
afhankelijkheid van weersomstandigheden,
etc. Informatie zal voor de agrarisch ondernemer in de 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. De ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen staat derhalve volop in de belangstelling.

Informatiemodel als basis
Veel aktiviteiten die met name vanuit de
sectie Management-Onderzoekvan deafdeling Bedrijfssynthese worden uitgevoerd,zijn
gebaseerd op het informatiemodel "Open
Teelten"-bedrijf. Het informatiemodel is een
gedetailleerde beschrijving van aktiviteiten
die op het landbouwbedrijf plaatsvinden en
van de gegevensstromen die daarbij vanbelang zijn. Hoofddoel van een dergelijk model
is de uniformering van rekenregels, begrippen, definities, etc. Nadat eerder al het globale model was uitgewerkt, is in het voorjaar

van 1989 de verdere detaillering van het informatiemodel afgerond. Daarmee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van
geautomatiseerde informatiesystemen voor
bedrijven in de open teelten-sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten- en bloembollenteelt.
Teeltbegeleiding
Op basis van het informatiemodel is gestart
met de ontwikkeling van geautomatiseerde
informatiesystemen, die tot doel hebben de
agrarisch ondernemer te ondersteunen bij
het nemen van beslissingen. Hierbij wordt
getracht zo veel mogelijk bedrijfs- of perceelsspecifieke informatie of advisering aan
te bieden. Samen met onder andere de takorganisaties voor de akkerbouw (SIVAK) en
detuinbouw (SITU) zijn reeds meerdere projecten in uitvoering,dan wel in voorbereiding
om hetgestelde doeltebereiken.
De ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor suikerbieten (BETA) en granen
(CERA) zal volgens plan in de loop van
1990 worden afgerond. De beide systemen
zullen dit jaar gefaseerd worden opgeleverd
en getest door enkele tientallen akkerbouwers die reeds vanaf het begin bij de ontwikkeling van de beide systemen betrokken
zijn. Een nieuwe ontwikkeling is de voorbereiding voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem voor de vollegrondsgroenten,
waarmee eind 1989 een begin is gemaakt.
Ook binnen de vollegrondsgroentesektor komen detoepassingen van informatica opbedrijfsniveau slechts langzaam op gang. In
deze sektor wordt nog steeds -terecht -veel
energie gestoken inbedrijfsregistratie en -vergelijking. Teeltbegeleidingssystemen kunnen
hier goed opaansluiten.
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Bedrijfsbegeleiding
Er zijn ondertussen reeds meerdere gewasoverschrijdende projektengestart. Despreadsheet-toepassingen voor bedrijfseconomische advisering voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven worden veel gebruikt, met name door de voorlichting. Ook
bestaat er voor dit systeem steeds meer belangstelling vanuit onderwijs, banken, verzekeringsmaatschappijen, accountantskantoren, coöperaties en de laatste tijd ook van
telers. Belangrijk hierbij is dat op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt
over de verdere exploitatie, het onderhoud
en het beheer teneinde de uniformiteit en het
verantwoord gebruik van het bedrijfseconomisch adviessysteem zo veel mogelijk tebevorderen. Dit geldt overigens voor alle nieuw
ontwikkelde informatie- en adviseringssystemen,geautomatiseerd of niet.

(normatieve) gegevens die veel worden gebruikt. Juist nu in het kader van het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf veel aandacht is besteed aan uniformering en
standaardisatie, bieden databanksystemen
meer en meer perspectief. Ook hier zijn het
overwegend problemen van meer organisatorische aard die de ontwikkeling van
dergelijke systemen (nog) in de weg staan.
Eind 1989 is begonnen met een voorstudie
naar de ontwikkeling van een databanksysteem voor gewasbeschermingsmiddelen,
een informatiesysteem dat moet bevorderen
dat voor meerdere doelgroepen (onderzoek,
voorlichting, telers, gewasbeschermingsmiddelenfirma's, e.a.) de meest aktuele informatie beschikbaar en snel toegankelijk is.
Dit informatiesysteem is ook toepasbaar in
andere geautomatiseerde systemen, zoals
deteeltbegeleidingssystemen.

Tenslotte
Databanksystemen
De ontwikkeling van databanksystemen
komt nog niet echt van de grond Databanksystemen zijn bij uitstek geschikt voor
de opslag, verwerking en het opvragen van

/

De snelle ontwikkeling op het terrein van de
informatica en de vele toepassingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan, zijn duidelijk
van invloed op hetwerkterrein van het proefstation. Daarbij wordt ook de nodige aan-

\

Sluittoepassing informatica aanbij informatiebehoefte agrarische ondernemers.
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dacht besteed aan de informatiebehoefte
van agrarisch ondernemers en het opsporen
van knelpunten in het management op
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.
Hierna zal verder worden ingegaan op de
teeltbegeleidingssystemen in de akkerbouw
en vollegrondsgroenteteelt en de formalisatie van kennis.

Teeltbegeleidingssystemen in de
akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Bij de teelt van een gewas worden diverse
teeltbeslissingen genomen. Deze kunnen
verschillend van aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn de keuze van één of meerdere
rassen, het wel of niet uitvoeren van een
chemische bestrijding tegen onkruiden, het
bepalen van het optimale oogsttijdstip van
een gewas, etc. Daarnaast kan de frekwentie van een teeltbeslissing variëren in het
teeltseizoen. Zo wordt de keuze van een ras
gemaakt aan het begin van het teeltseizoen,
terwijl het wel of niet uitvoeren van een bestrijding tegen onkruiden of ziekten en plagen gedurende het gehele teeltseizoen
plaatsvindt. Teeltbegeleidingssystemen zijn
geïnstalleerd op de eigen Personal Computer (PC) van de ondernemer. Met een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem wordt
getracht de ondernemer perceelsspecifieke
informatie aan te bieden om hem daarmee

te kunnen ondersteunen bij het nemen van
teeltbeslissingen. De uiteindelijke beslissing
wordt echter genomen door de ondernemer
zelf. In de teeltbegeleidingssystemen is de
algemene besturingscyclus (planning, uitvoering/beheer, evaluatie) duidelijk herkenbaar indevolgende hoofdfunkties.
- Teeltplanning
Dit betreft het opstellen van het teeltplan
voor een gewas, uitgaande van het reeds
vastgestelde bouwplan voor het gehele
bedrijf.
- Gewasbegeleiding
Het ondersteunen van de diverse teeltbeslissingen vanaf de rassenkeuze tot en
met de oogst van het gewas staat hier
centraal. Akkerbouwers en tuinders worden veelal overspoeld met diverse informatie via de verschillende media. Daarbij
worden merendeels algemene adviezen
verstrekt. In teeltbegeleidingssystemen
wordt de kennis en informatie uit het onderzoek gecombineerd met bedrijfs- en
perceelsgegevens. Deze combinatie leidt
tot bedrijfs- en perceelsspecifieke informatie en/of adviezen, zoals in figuur 10 is
weergegeven. Ondersteuning wordt vooral
geboden bij de gewasbescherming, maar
ook bij de bemesting en rassenkeuze.
- Teeltevaluatie
De uitgevoerde teeltmaatregelen worden
achteraf op een rij gezet en vergeleken
met de geplande activiteiten. Daarbij is
van belang dat de verschillen tussen planning en realisatie worden geanalyseerd,
om vervolgens de plannen indien nodig te
kunnen bijstellen.

kennisen informatie
uitonderzoek

bedrijfs-enperceelsspecifieke adviezen

bedrijfs-enperceelsgegevens
Fig. 10. Het genereren van teeltadviezen in teeltbegeleidingssystemen.
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Teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten (BETA)
Het teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten zal in 1990 worden opgeleverd. Daarmee is de eindfase van het pilot-project, dat
in 1987 in samenwerking met de SIVAK, het
1RS, de CSM, de SU en de COVAM begon
met de informatie-analyse, bereikt. Deze informatie-analyse resulteerde in een verdere
detaillering van het informatiemodel "Open
Teelten"- bedrijf met betrekking tot de cluster teeltbeslissingen suikerbieten. De analysewerd vastgelegd in een procesmodel en
een datamodel volgens de richtlijnenen van
LIA, de Landbouw Informatica Aanpak. Inde
volgende fase van het projekt (opstellen
functioneel ontwerp) werd bij de gebruikersgroepen geïnventariseerd welke onderdelen
van deteeltadvisering het eerst voor verdere
ontwikkeling in aanmerking kwamen. Om
een indruk te krijgen of het ontwerp technisch te realiseren was en de gekozen vorm
aan de eisen van de gebruikers(groepen)
voldeed, werd een demonstratiemodel geprogrammeerd en ter beoordeling aan de
gebruikersgroepen getoond. Voorjaar 1989
is een begin gemaakt met de bouw van
BETA, het teeltbegeleidingssysteem suikerbieten. Eind 1989 is het tweede deel van de
bouwfase afgesloten met de uitlevering van
de ontwikkelde onderdelen aan de gebruikersgroepen. Het totale systeem wordt in
vier onderdelen opgeleverd. BETA is in de
eerste plaats een hulpmiddel voor de teler
bij het nemen van teeltbeslissingen op zijn
bedrijf. Deze beslissingen hangen af van de
kenmerken en de geschiedenis van het perceel waarop bieten worden geteeld. BETA
zal voornamelijk gerichte adviezen leveren
op het gebied van de gewasbescherming,
de rassenkeuze en de N-bemesting. Voor
alle andere teeltbeslissingen zal een onderdeel "naslag-informatie" uitkomst kunnen
bieden. Ook is een koppeling met VITAK ingebouwd, om snel actuele informatie en/of
adviezen van derden in het systeem te kunnen betrekken. Het vullen van de teeltenquêteformulieren van de suikerindustrie zal,
indien men in BETA heeft geregistreerd,
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nagenoeg met een druk op de knop kunnen
gebeuren. Al met al is met BETA een teeltbegeleidingssysteem gerealiseerd dat efficiënt
informatievoordeteler kanoverdragen.
Teeltbegeleidingssysteem voor granen
(CERA)
Vanaf september 1988 is begonnen met de
ontwikkeling van het teeltbegeleidingssysteem voor granen, een samenwerkingsproject tussen SIVAK, NGC, PAGV en IKC-AGV.
Het projekt is opgedeeld in de volgende
fasen:
- fase 1 : Inventarisatie- en oriëntatiefase
- fase 2: Informatiemodellering
(opstellen
proces- en datamodel)
- fase 3: Funktioneel ontwerp
- fase 4: Technisch ontwerp
- fase 5: Bouw
- fase 6: Invoering
- fase 7: Evaluatie
De inventarisatie- en oriëntatiefase is in
november 1988 afgesloten met het rapport:
'Hoofdlijnen Teeltbegeleidingsstysteem Granen'. Vanaf december 1988 tot april 1989, is
gewerkt aan de informatie-analyse van die
teeltbeslissingen bij wintertarwe en zomergerst, welke na de eerste selectie in fase 1
zijn overgebleven. Bij deze selectie zijn ook
de klankbordgroepen, elk bestaande uit een
voorlichter en een aantal akkerbouwers, betrokken geweest. Als basis voor de analyse
van teeltbeslissingen is het informatiemodel
"Open Teelten"-bedrijf gebruikt, waarbij de
teeltbeslissingen voor granen zijn beschouwd
als een cluster van dit informatiemodel. Deze
fase is in april 1989 afgerond met de publicatie 'Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf, cluster Granen'. Vervolgens is begonnen met het opstellen van het functioneel
ontwerp en het programmeren van een demonstratiemodel. In dit demo-model zijn de
volgende programma's opgenomen: rassenkeuze, middelenkeuze voor onkruidbestrijding, middelenkeuze voor ziekte- en plaagbestrijding en groeiregulatie zomergerst. Het
demo-model is geïnstalleerd op PC's bij de
vijf klankbordgroepen. Door dit demo-model

in de loop van juli tot september door deze
groepen te latentesten,was het mogelijk om
reacties te krijgen over de voorgestelde
menu-struktuur, de bediening van het systeem en de waarde van de opgenomen programma's. De kritiek die door deverschillende klankbordgroepen is gegeven, is gebruikt
om het funktioneel ontwerp bij te stellen. In
1990 zal op basis van het funktioneel ontwerp worden begonnen met het opstellen
van het technisch ontwerp en vervolgens
met de bouw. Het programmeren zal worden
uitgevoerd met behulp van 'Dataflex'. Deze
programmeertaal (die muisbesturing ondersteunt) wordt ook gebruikt om het teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten (BETA)
te bouwen. Ook voor CERA geldt dat het
systeem in 1990 wordt opgeleverd, zij het
enkele maanden later dan BETA. Als eerste
onderdeel zal waarschijnlijk Epipré worden
opgeleverd,zodat reeds ditjaar een belangrijke praktijktest kan worden gemaakt van dit
al jaren bekende adviseringssyteem voor de
bestrijding van ziekten en plagen intarwe.

Teeltbegeleidingssystemen vollegrondsgroenten
Ook in de vollegrondsgroentesektor is een
begin gemaakt met de ontwikkeling van
teeltbegeleidingssystemen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de opgedane ervaringen
uit de akkerbouw. De vollegrondsgroentesektor wordt gekenmerkt door een groot
aantal gewassen en teeltwijzen. Binnen de
vollegrondsgroenteteelt kan verder onderscheidworden gemaakt tussen zogenaamde
extensieve en intensieve teelten. Het onderscheid wordt voornamelijk bepaald door de
wijze van afzet. Bijde intensieve teelten is in
het algemeen sprake van gesorteerde en
verpakte Produkten die via de veilingen worden afgezet. Bijde extensieve teelten isveelal sprake van produkten die als veldgewas
worden afgezet. Omdat de gewassen uit de
categorie extensieve groenteteelt veelal worden geteeld op het akkerbouw- en veehouderijbedrijf en niet op het gespecialiseerde
vollegrondsgroentebedrijf, is in het kader

van het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor de vollegrondsgroentesektor
een beperking aangebracht tot de intensieve
groenteteelt waarbij voor de verse markt
wordt geproduceerd. Binnen deze categorie
heeft een verdere clustering van gewassen
op grond van beteelde oppervlakte, omzet,
aantal telers en affiniteit van telers met informatica-toepassingen er toe geleid dat, in
overleg met NTS, SITU, SIVAK, IKC-AGV
en PAGV, aan de groep koolgewassen de
hoogste prioriteit is toegekend. Dan nog
blijkt, dat binnen de groep koolgewassen het
aantal afzonderlijke gewassen en teeltwijzen
tamelijk groot is, zodat een verdere beperking tot zoveel mogelijk uniforme teeltwijzen
is aangebracht. Uiteindelijk is in overleg met
bovengenoemde organisaties gekozen voor
de ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor spruitkool en bloemkool. De
keuze voor bloemkool is met name ingegeven door de verwachting dat voor dat gewas de formaliseerbaarheid van kennis aanmerkelijk beter zal verlopen dan voor het
gewas sluitkool. Bij de telers van sluitkool is
echter een grotere affiniteit met informaticatoepassingen (geautomatiseerde registratiepaketten) duidelijk waarneembaar.

Nieuw projekt
bloemkool

voor

spruitkool

en

Vanuit de projekten BETA en CERA is een
raamwerk gecreëerd, waarin het teeltbegeleidingssysteem voor spruit- en bloemkool
moet passen. In het teeltbegeleidingssysteem voor spruit- en bloemkool zal voornamelijk aandacht worden besteed aan advisering,teeltplanning en afzet. De advisering
voor spruit- en bloemkool zal dezelfde elementen bevatten (gewasbescherming, bemesting, rassenkeuze) als in BETA en
CERA. Teeltplanning en afzet vormen een
nieuw onderdeel binnen de teeltbegeleidingssystemen. In een teeltplan wordt voorafgaand aan de teelt van een gewas een
inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten van een teelt. Daarnaast wordt
ook de arbeidsbehoefte aangegeven. De
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overige gewasonafhankelijke onderdelen (registratie, communicatie, overzichten, e.d.)
zullen worden getoetst voor vollegrondsgroenten. Zonodig zullen onderdelen worden aangepast.
Eind 1989 is vooruitlopend op de start van
het projekt de inventarisatiefase uitgevoerd,
om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en de omvang van het totale projekt.
De verwachting is dat op basis van het
opgeleverde rapport het projekt in 1990 snel
van start zal kunnnen gaan.

Beslissen en de formalisatie van
kennis
Bij het nemen van beslissingen maakt een
ondernemer gebruik van kennis. Zo moet hij
op de hoogte zijn van allerlei toestanden
waarin het bedrijf, de gewassen en de omgeving zich bevinden. Voorbeelden zijn de
bodemvruchtbaarheid, het groeistadium van
het gewas en de prijzen van produkten.
Daarnaast moet hij kunnen schatten hoe het
verloop van deze toestanden in de toekomst
zal zijn enwat de gevolgen vandoor hem uit
te voeren maatregelen hierop kunnen zijn.
Hij is hiertoe in staat doordat hij beschikt
over een aantal op ervaring gebaseerde
'modellen', bijvoorbeeld de reactie van een
gewas of bedrijf op zijn omgeving en op uit
tevoeren maatregelen.
In situaties waarin de kennis van de ondernemer niet toereikend wordt geacht om een
beslissing te nemen, zal hij deze kennis
moeten aanvullen door gebruik te maken
van informatie. Zo kan het zijn dat niet alle
relevante toestanden of mogelijkheden in de
overweging worden meegenomen of dat
wordt uitgegaan van onjuiste toestandswaarden. Ook kan het zijn dat niet van de
juiste (ervarings)modellen gebruik wordt
gemaakt.
Hettype kennis waaraan een beslisser voornamelijk behoefte heeft, wordt beslissings-
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gerichte kennis genoemd: kennis gericht op
het nemen van betere besluiten. Een ander
type kennis is de zogenaamde conclusiegerichte kennis, gericht op het begrijpen van
allerlei verschijnselen. Onderzoekers richten
hunactiviteiten voornamelijk op het vergaren
van dit laatste type kennis. Vervolgens wordt
deze conclusiegerichte kennis vertaald naar
beslissingsgerichte kennis. Betreft het door
het onderzoek opgeleverde waarden van
toestanden, dan betekent dit vertalen dat ze
worden geplaatst in relatief gemakkelijk toegankelijke gegevenstabellen zoals die in de
Rassenlijst en in Kwantitatieve Informatie
zijn vermeld. Onderzoeksresultaten betreffende de relaties tussen diverse toestandsgrootheden worden omgezet in eenvoudige
regels in de vorm 'Als ..., dan ...!' en
'Naarmate ..., des te ...!'. Zo geldt in het algemeen voor de eerste stikstofgift in wintertarwe: 140 kg N per ha minus N-min. Als de
grondsoort loss is, dan geldt: 120 kg N per
ha minus N-min (Bron: Teelthandleiding nr.
23: Wintertarwe).
Bij bovengenoemd vertaalproces blijkt dat
de uit te voeren maatregel vaak centraal
wordt gesteld. Een situatie op het bedrijf
wordt als het ware geclassificeerd naar het
al dan niet geschikt zijn om een bepaalde
maatregel uit te voeren. Zo is bijvoorbeeld
de kans groot dat een bespuiting tegen
Phytophthora noodzakelijk isindien:
- de actuele datum tussen eind mei en eind
september ligt én
- er nog niet eerder een bespuiting is uitgevoerd én
- er eenvatbaar raswordt geteeld én
- de gewashoogte 20 cm is of hoger (Hindriks, 1987).
Op bovenstaande wijze, in de vorm van een
set regels, of in de vorm van beslisbomen
kan kennis worden gerepresenteerd (De
Visser, Aarts en Hindriks, 1988). Doordat het
landbouwkundig onderzoek steeds vooruitgang boekt, kunnen deze beslisbomen
steeds verder worden uitgebreid. Naarmate
een ondernemer evenwel met meer regels
rekening moet houden, wordt de kans op
vergissingen groter. Daarenboven is niet uit

te sluiten dat hij niet van alle regels op de
hoogte is. Het controleren of aan de regels
wordt voldaan, is een taak die eenvoudig
door geautomatiseerde teeltbegeleidingssystemen kan worden overgenomen. Dit
geeft tegelijkertijd mogelijkheden de classificatie te verfijnen door nog meer voorwaarden toe te voegen, waardoor de specificiteit
van de advisering fors kantoenemen.
Naast deze vorm van kennis-integratie (of:
-synthese) bieden de huidige teeltbegeleidingssystemen eveneens ondersteuning bij
het maken van een keuze uit meerdere alternatieven (bijvoorbeeld: rassenkeuze). Ook
hierbij issprake vaneensynthese van kennis
daar met meerdere verschillende eigenschappen in meer of mindere mate rekening
kan worden gehouden.

AGRO-ECO-SYSTEEM
ANALYSE

VERTALING

RELATIE

SYNTHESE

Tijdens dit vertaalproces vindt helaas verlies
van kennis plaats. Zo worden in het algemeen slechts gemiddelde waarden en regressielijnen gebruikt zonder informatie over
spreiding en vaak ook zonder informatie
over de randvoorwaarden waaronder bepaalde regels geldig zijn. Deze regels bieden daardoor weliswaar enig houvast voor
de ondernemer maar staan niet garant voor
optimale beslissingen. Zadoks en Rabbinge
(1989) schatten zelfs dat algemene informatie in de vorm van een gedrukt bericht
ongeveer 80% waarheid bevat voor 80 %
van de ondernemers. Mogelijk zal voor enkelen van hen een bericht zelfs fout zijn.
Automatisering van de bestaande berichtgeving biedt voor bovenstaand probleem
geen oplossing. Toch kunnen geautomatiseerde hulpmiddelen hiertoe bijdragen. Zo
is de ontwikkeling en het gebruik van (simu-

SYNTHESE

t
UITGEBREID

Bestaande kennis wordt aldus via eengeautomatiseerd hulpmiddel aan de ondernemer
ter beschikking gesteld. Uitgangspunt hierbij
is de bestaande kennis zoals die op dit moment reeds in de vorm van adviezen via diverse media bij de ondernemers terecht komen. In figuur 11 is deze opeenvolging van
vertaling en synthese met een gestippelde
lijnaangegeven.

ADVIES

MODEL

Y
VERTALING

TEELT- > • BEGELEIDINGSSYSTEEM

Fig. 11. Plaats van teeltbegeleidingssystemenonderzoekbinnenhetonderzoek.
latie-)modellen veelbelovend. Spreiding van
resultaten kan beter worden verklaard en de
randvoorwaarden waaronder de modellen
gelden, kunnen expliciet deel uitmaken van
het model waardoor ze niet verloren gaan.
Bedrijfsspecificiteit wordt aldus gewaarborgd
doordat de waarden van diverse bedrijfsgrootheden die de beslissituatie karakteriseren, als variabelen in het model worden
meegenomen en niet slechts dienen ter
classificatie van desituatie.
Simulatiemodellen bieden de mogelijkheid
van uit de te voeren maatregelen de gevolgen te berekenen voor verschillende bedrijfsgrootheden zoals gewasopbrengst, saldo en
benodigde arbeid. Tevens kunnen mogelijke
maatregelen uit deze modellen worden afgeleid. Hierdoor komen in de advisering het
(productie- of bedrijfs) proces en de ondernemersdoelstellingen centraal te staan.Maatregelen worden niet meer als doel beschouwd maar als middel om een proces te
besturen opdat de doelstellingen worden bereikt. De invalshoek waarmee informatie aan
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de ondernemer beschikbaar wordt gesteld,
verandert hierdoor aanzienlijk. Dit maakt het
noodzakelijk hoge eisen te stellen aan de
wijze waarop modellen aan ondernemers ter
beschikking worden gesteld. Een goede
aansluiting bij de huidige, vaak sterk individueel bepaalde besluitvormingsprocessen
is hiertoe een eerste voorwaarde.
Samenvattend kan worden gesteld dat door
de synthese van kennis te verplaatsen van
nâ naar vóór de vertaling van onderzoeksresultaat naar advies, een zeker kennisverlies
kan worden beperkt en de bedrijfsspecificiteit van de informatievoorziening kan worden verhoogd. Infiguur 11 isdit aangegeven
met behulp van de doorgetrokken pijlen. Het
succes van een dergelijke benadering staat
of valt met enerzijds de beschikbaarheid van
geschikte modellen en anderzijds met de
wijze waarop deze modellen worden ingepast in de informatievoorziening aan de ondernemers opdat deze hun besluitvormingsproces goed ondersteundweten.
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Actuele knelpunten
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'saf.
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, zaai 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 inpeulvruchten enloofdoding bij aardappelen, voor Atrazin bij onkruidbestrijding
in maïs, voor TCA in de graszaadteelt en
voor tinverbindingen in de phytophthorabestrijding.
Bij vollegrondsgroenten loopt een onderzoekprogramma over het gebruik van insektengaas, screening van middelen en
middelencombinaties;
- Teeltoptimalisatiemogelijkheden via opkweekmethoden,standdichtheden etc;
- Onderzoek naar nieuwe meststoffen en
bemestingsmethoden, onder andere fertigatie en langzaam werkende meststoffen;
- Onderzoek naar meer gewasfysiologische
achtergronden teeltoptimalisatie, zoals
groeiregulatie, groeicurves etc.
Enkele aspecten van dit onderzoek worden
hier nader belicht.

Vollegrondsgroente-onderzoek in
deregio zuidwest-Nederland

Het vollegrondsgroente-onderzoek in de regio zuidwest-Nederland wordt uitgevoerd
door het Regionaal Onderzoek Centrum
Westmaas,centraal gelegen inde Hoeksche
Waard. Op het ROC wordt praktijkgericht
onderzoek verricht in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en groenteteelt indekas.
De oppervlakte cultuurgrond van de akkerbouw bedraagt 64 ha. De oppervlakte van
de tuinbouw is4,5 ha,waarvan 4000 m2onder glas. Er wordt geteeld op een zware zavelgrond met 32%afslibbaar.
De tuinbouw-tak van het ROC bestaat nog
maar een kort. Deze isontstaan uitde proeftuin Vierpolders te Den Briel. Dit was één
proeftuin van devereniging Meer Onderzoek
Groenteteelt (MOG) en had een oppervlakte
van 1 ha, waarvan 3000 m 2 onder glas.
Doordat de glasopstand sterk verouderd
was, er te weinig ruimte was voor vollegrondsgroenteteelt en de proeftuin niet centraal lag, moest de proeftuin in 1983 worden
gesloten. Daarna is aanvankelijk geprobeerd
om in Barendrecht een nieuwe proeftuin te
stichten. Uiteindelijk werd besloten om de
proeftuin met de proefboerderij Westmaas in
1984 op één lokatie samen te voegen. Voor
de proeftuin betekende dit na een korte onderbreking weer een eerste proefjaar in
1985. Bestuurlijk gezien bestond het ROC
Westmaas nog uit twee bedrijven. Per 1januari 1990 is echter de vereniging ROC
Westmaas opgericht, zodat nu sprake isvan
één onderzoekinstelling.
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Ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteelt
In de regio zuidwest-Nederland worden op
ruim 2300 bedrijven vollegrondsgroenten geteeld op ongeveer 8200 ha. Dit betekent
18% van het landelijk aantal bedrijven en
19% van het landelijke areaal. De twee belangrijkste gewassen zijn spruitkool en witlof.
De vollegrondsgroenteteelt in zuidwestNederland is de laatste jaren toegenomen,
zij het niet opzienbarend. Een aantal kleine
akkerbouwbedrijven stapte over op grove
vollegrondsgroenteteelt (met name spruitkool in de Hoeksche Waard en op Voorne
Putten), maar ook op gewassen als winterbloemkool (Voorne Putten en Schouwen).
Een deel van de grotere tuinbouwbedrijven
heeft de bedrijfsoppervlakte uitgebreid door
meer land te huren. Deze bedrijven zijn zich
voornamelijk gaan specialiseren inde spruitkoolteelt. Een ander gedeelte van deze bedrijven is gaan intensiveren. Op deze bedrijven komen nu gewassen voor als ijssla,
spinazie, spitskool, bloemkool en knolvenkel. Spruitkool komt op deze bedrijven nagenoeg niet meer voor. De kleine vollegrondsgroentebedrijven zagen hun teelten meer
naar de grotere bedrijven verschuiven. Men
ging zich daarom meer toeleggen op de
kleinere bladgewassen, zoals groenselderij,
chinese kool, radicchio rosso,etc. Om ook in
de winter nog werk te hebben, werden
kassen gebouwd voor koude teelten (bijvoorbeeld peterselie, selderij, andijvie). De
bedrijven met koude kassen voelden zich
daardoor weer genoodzaakt om te verwarmen en over te schakelen op de teelt van
komkommer of paprika. Degemengde bedrijven met verwarmd glas zijn uitgebreid ten
koste vandevollegrond.
In zuidwest-Nederland is het aantal bedrijven met witloftrek sterk afgenomen. In het
verleden waren er veel bedrijven met grondtrek (Flakkee, Schouwen, Barendrecht,
Gouda). Omdat alleen de trek op water economisch interessant isgeworden,stopte een
aantal bedrijven met witlof en stapte over op
andere gewassen. De overige bedrijven

94

schakelden over van grondtrek naar trek op
water. De teelt van spruitkool is enigszins
afgenomen. Een groot aantal vollegrondsgroentebedrijven is gestopt met deze teelt,
omdat men geen perspectief zag in mechaniseren. Daarentegen is er op Flakkee een
aantal gespecialiseerde spruitentelers bijgekomen, zodat hier de teelt duidelijk toeneemt. De teelt van ijssla is grootschaliger
geworden en komt weinig meer voor op de
intensieve bedrijven. Groenselderij en Chinese kool zijn op deze intensieve bedrijven
het alternatief voor ijssla geworden. Verder
wordt geprobeerd om nieuwe gewassen te
introduceren. Een goed voorbeeld is groene
asperge. Een aantal tuinders, maar ook
akkerbouwers, is voorzichtig aan deze teelt
begonnen.

Knelpunten en belangrijke onderzoeksactiviteiten
Een zeer groot knelpunt is het feit dat door
specialisatie en mechanisatie het bouwplan
op een groot aantal bedrijven zeer intensief
is geworden. Hierdoor ontstaan steeds meer
problemen met ziekten en plagen en ook
met de kwaliteit. Anderzijds zijn en worden
de normen ten aanzien van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen steeds
meer aangescherpt. Daarom wordt onderzoek gedaan naar geleide bestrijdingen,
nieuwe spuittechnieken en verlaagde doseringen. Tevens worden nieuwe bemestingssystemen onderzocht. Naast het reguliere
onderzoek wordt op het ROC in 1990 ook
gestart met het Bedrijfssystemen Onderzoek
(BSO). Dit onderzoek is bedoeld om te komen tot een economisch, teelttechnisch en
milieutechnisch verantwoord produktiesysteem.
Zuidwest-Nederland leent zich goed voor
vervroeging en verlating, vanwege de geringere vorstkans. Een teeltplanning loopt echter vaak tegen problemen aan vanwege de
slechteweersomstandigheden. Met name bij
spruitkool en bloemkool wordt onderzoek
gedaan naar teeltplanning. In het zuidwest-

en bestaat ook een grote belangstelling voor
nieuwe gewassen. Om hieraan meer bekendheid te geven, worden deze gewassen
ter oriëntatie geteeld en wordt onderzoek
gedaan naar teeltmethoden (groene asperge).
Een knelpunt dat in 1989 in het Westland is
ontstaan, is de mineervlieg Lyriomyza huidobrensis. Deze mineervlieg trad massaal op
waardoor veel gewassen schade opliepen.
Indien dit insekt de Nederlandse winters
overleeft, zal hier veel aandacht aan worden
besteed.
Bij de witlof is sprake van een aantal specifieke problemen, waarnaar onderzoek wordt
gedaan. Dit zijn met name de opkomstproblematiek bij dewortelteelt en de bemesting,
met daaraan gekoppeld het afvalwaterprobleem bijdetrek.

Loofvernietiging van aardappelen
zonder dinoseb
De aankondiging van de voorgenomen
beëindiging van de toelating van dinoseb
voor de loofdoding van pootaardappelen is
aanleiding geweest om in 1989, in nauw
overleg met de PD, onderzoek te beginnen
naar alternatieven in de chemische sfeer.
Daarnaast wordt al enige jaren meegewerkt
aan de beproeving en verdere ontwikkeling
van een infrarood loofbrander. Inmiddels

wordt het onderzoek op het terrein van
loofvernietiging van aardappelen in werkgroepverband uitgevoerd, waarbij behalve
het PAGV ook PD, IMAG en Landbouwschap zijn betrokken. In het kader van het
nieuwe onderzoek zijn op het PAGV-proefbedrijf en op de R.O.C.'s Prof. van Bemmelenhoeve, Kollumerwaard en De Waag in
veldproeven een tweetal nieuwe middelen
vergeleken met dinoseb. Deze vergelijking
vond plaats zowel bij uitsluitend spuiten als
bij klappen en spuiten. Bij laatstgenoemde
werkwijze is tevens gekeken naar het effect
van het lostrekken van de trekkersporen na
het klappen op de waterafvoer uit de geul. In
de proef te Lelystad is bovendien het effect
van stikstof op de snelheid van chemische
loofvernietiging en op het optreden van hergroei meegenomen. Op ROC De Kandelaar
zijn in consumptie-aardappelen enkele nieuwe middelen alsmede loofklappen vergeleken met de thans nog beschikbare loofdodingsmiddelen. Klappen en spuiten in consumptie-aardappelen zijn ook op het PAGVproefbedrijf vergeleken. Gebleken is, dat
één van de nieuwe middelen, waarvoor inmiddels een toelating is aangevraagd, goed
bruikbaar lijkt voor de loofdoding van zowel
poot- als consumptie-aardappelen. Wel
sterft een pootgoedgewas langzamer af dan
bij toepassing van dinoseb het geval is en is
de kans op het optreden van hergroei wat
groter. Hergroei in pootaardappelen kan
waarschijnlijk ook bij dit middel meestal worden vermeden, als wordt gestreefd naar een
gewas dat op het tijdstip van loofvernietiging
al over het hoogste punt van zijn vitaliteit
heen is. Dit is te bereiken met een wat Ia-

Tabel31.Snelheidvanafsterven van hetgewas en optreden van hergroei nadoodspuiten vanpootaardappelen metverschillende middelen bij een normale (N) respectievelijk verlaagde (N2)
stikstofbemesting.
middel

middel1
middel 2
dinoseb

%verdordloofna14dagen

%plantenmethergroeina14dagen

N1

N2

N1

N2

42
44
57

53
47
70

4
20
2

1
12
1
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gère stikstofbemesting, die ook de snelheid
van afsterven van het gewas na spuiten
bevordert (tabel 31). Bij de bepaling van de
ontvellingsgevoeligneid van de knollen,
veertien dagen na de knolbehandeling, bleken nagenoeg geen verschillen tussen de
middelen.
Bij de loofvernietigingsproeven met consumptie-aardappelen bleek klappen -ook bij
een nog vitaal gewas - een vrijwel even
snelle afharding van de schil te geven dan
doodspuiten. Als klappen onder droge
(grond)omstandigheden kan worden toegepast lijkt het dan ook een goed alternatief
voor spuiten. Het komend jaar zal dit onderzoek nog enigszins worden uitgebreid,waarbij door het PAGV wat betreft de pootaardappelen in het bijzonder aandacht zal
worden besteed aan het effect van de stikstofbemesting op de snelheid van chemische loofdoding en het optreden van hergroei. Bij consumptie-aardappelen zal het
onderzoek naar het klappen als alternatief
voor doodspuiten worden voorgezet.

Geschiktheid van peulvruchten als
dekvrucht voor veldbeemd- en
roodzwenkgewassen
In de ontwikkeling van de grassen veldbeemd en roodzwenk komt een juveniele
fase voor. Dit houdt in dat planten met een
geringe grootte niet instaat zijn om onderinvloed van korte dagen en/of lage temperaturen tot bloei te worden geïnduceerd. Voor
de zaadteelt van deze grassoorten heeft dit
tot gevolg dat voor de winter voldoende
spruiten een zodanige grootte moeten
hebben dat bloeiinductie plaats vindt. Dit
kan worden bereikt door het gras voor 1augustus in open land te zaaien. Aangezien er
voor deze datum nauwelijks gewassen worden geoogst, is dit veelal niet mogelijk. Als
alternatief worden deze grassoorten dan ook
overwegend onder dekvrucht gezaaid.
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Tot in de zeventiger jaren waren de dekvruchten onder andere vlas, blauwmaanzaad en droog te oogsten erwten. Het gras
werd gelijktijdig met of kort na de zaai van
deze voorjaarsgewassen gezaaid. Tijdens
de groei van de dekvrucht maar vooral ook
na de oogst van deze vroeg het veld ruimende gewassen kon het gras zich voor de
winter voldoende ontwikkelen. Wegens het
sterk teruglopende areaal van deze gewassen moest een alternatieve dekvrucht worden gezocht.
Deze werd gevonden in wintertarwe. Door
teeltmaatregelen als rassenkeuze, rijenafstand, zaaitijdstip, zaaizaadhoeveelheid en
legeringsreductie bleek de geschiktheid als
dekvrucht sterk te kunnen worden beïnvloed
terwijl dit niet of nauwelijks ten koste ging
van het rendement van de tarweteelt. Het
gras wordt ook weer gelijktijdig met of kort
na de zaai van deze dekvrucht gezaaid.
Gedurende de lange periode vanaf het zaaien tot het sluiten van de dekvrucht en vervolgens na de oogst van de dekvrucht blijkt
het gras zich voor de winter voldoende te
kunnen ontwikkelen.
Onder invloed van de wens om ook in
Nederland tarwe te kunnen verbouwen met
een betere bakkwaliteit nam in de tweede
helft van de tachtiger jaren de teelt vanwintertarwerassen toe die niet alleen een wat
betere verwerkingskwaliteit maar ook een
grotere bladrijkdom hadden. Hierdoor enook
wegens het later afrijpen zijn dit minder gunstige rassen als dekvrucht.
Een tweede ontwikkeling vormt de dreiging
dat het gebruik van TCA verboden wordt. Dit
herbicide wordt in de graszaadteelt toegepast om de tarwe-opslagplanten, die een
zeer grote opbrengstreductie in graszaadgewassen kunnen geven, te vernietigen. Goede alternatieven met name bij de teelt van
veldbeemd zijn nog nietvoorhanden.
Op grond van deze twee ontwikkelingen
werd eind 1987 opnieuw onderzoek naar
geschikte dekvruchten voor veldbeemd en
roodzwenk gestart.
Als gevolg van het EG-markt- en prijsbeleid
was het areaal droog te oogsten erwten en
veldbonen inmiddels weer uitgebreid. De in

het verleden verzamelde onderzoeksresultaten ten aanzien van de geschiktheid als
dekvrucht van droog te oogsten erwten konden niet zonder meer worden gebruikt om
deze gewassen als dekvrucht aan te bevelen. De oogstmethode van de erwten was
minder gunstig geworden (vroeger zwadmaaien en ruiteren, nu zwadmaaien en
opraapdorsen of van stam dorsen). Bovendien waren andere typen (semibladloze)
erwterassen op de markt gekomen. Over de
geschiktheid van veldbonen als dekvrucht
waren geheel geen Nederlandse onderzoeksresultatenbekend.
Hoewel de eerste graszaadopbrengsten nog
niet beschikbaar zijn, kunnen enkele eerste
ervaringen alwordengemeld:
- Veldbeemd reageert veel heftiger op mindergunstige groeiomstandighedendiedoor
de dekvrucht worden veroorzaakt dan
roodzwenk.
- Als gevolg van de latere en geringere legering van het semi-bladloze erwteras
was de standvan vooral hetveldbeemd bij
deze dekvrucht aanzienlijk beter dan bij
hettraditionele erwteras.
- Veldbonen blijkeneenbruikbare dekvrucht.
- Meeldauw in veldbeemd komt bij peulvruchten als dekvrucht in sterkere mate
voor dan bij wintertarwe. Dit is zowel tijdens de groei als na de oogst van de
dekvrucht hetgeval.
- Als door deweersomstandigheden de zaai
van de erwten niet vroeg kan gebeuren en
er voor de zaai van het gras dus geen
bodemherbicide meer kan worden toegepast, zijn de bestrijdingsmogelijkheden
van onder andere straatgras en grote
muur met de toegelaten contactherbiciden
inde peulvruchten problematisch.
- In een droog voorjaar is de opkomst bij de
peulvruchten als dekvrucht vooral van de
zeer ondieptezaaien veldbeemd risicovol.
Zowel aan het vergroten van de opkomstzekerheid van veldbeemd in het voorjaar als
aan de onkruidbestrijding bij de peulvruchten als dekvrucht zal de komende jaren in
het onderzoek extra aandacht worden
besteed.

Oogstplanning bloemkool
Op bedrijven waar gedurende het hele
seizoen bloemkool wordt geteeld (continueteelt) moeten de oogsten van de opeenvolgende teelten zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten. Voor dediverseteeltenwordt uitgegaan van verschillende plantdata. Informatie over de groeiduur en de lengte van de
oogstperiode van de afzonderlijke rassen
kan worden verkregen uit de rassenberichten. Met behulp van die gegevens kan een
planning worden gemaakt voor het hele
seizoen. Inde praktijk blijkt echter maar alte
vaak dat het tijdstip waarop werkelijk moet
worden geoogst sterk kan afwijken van het
geplande tijdstip. Vooral gedurende de zomer kan de lengte van de groeiduur sterk
variëren.

Vanvegetatief naar generatief
De vraag is waardoor deze variatie wordt
veroorzaakt. Het te oogsten produkt, de
bloemkool, is een bloeiwijze. Dit betekent
dat deze bloeiwijze op een bepaald moment
tijdens de groei moet zijn aangelegd. De
plant gaat van de vegetatieve naar de generatieve fase. Zolang de kool niet is aangelegd, gaat de plant door met het vormen
van nieuwe bladeren. Het tijdstip waarop de
aanleg van de kool plaatsvindt, kan worden
vastgesteld door met behulp van een microscoop te beoordelen of het groeipunt nog
bladeren afsplitst of dat de koolvorming al is
begonnen. Een pas aangelegd "kooltje"
heeft een doorsnee van ongeveer 0,5 mm.
De overgang van vegatatief naar generatief
vindt in de zomer drie tot vijf weken na het
planten plaats. De groeiduur van de afzonderlijke teelten in de zomer loopt uiteen van
ongeveer 65 tot soms meer dan 85 dagen.
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van verschillen in het tijdstip, waarop de kool wordt
aangelegd. Naarmate de overgang later is,
verschuift de oogstperiode naar een later
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tijdstip. De duur van de koolgroei, dus van
aanleg tot aan het oogstrijp zijn, lijkt aan
veel minder variaties onderhevig te zijn. Dit
kan variëren van ongeveer 40 tot 50 dagen.
Globaal bedraagt de uitgroei in de zomer
dus ongeveer zes weken. Dit laatste betekent dat het voor het regelen van de groeiduur noodzakelijk is het tijdstip van koolaanleg te beïnvloeden. Als de kool is
aangelegd, kan de oogstperiode binnen
zekere grenzenwordenvoorspeld.

Temperatuur
De temperatuur is de belangrijkste factor die
het tijdstip waarop de kool wordt aangelegd
beïnvloedt. Naarmate de temperatuur vanaf
een zekere punt hoger is, duurt het langer
voordat de kool wordt aangelegd. Omdat de
plant doorgaat met het vormen van nieuwe
bladeren zolang de kool niet is aangelegd,
wordt ook het aantal bladeren dat tot de
koolaanleg wordt gevormd hoger naarmate
de temperatuur hoger is. Het een en ander
betekent dat de invloed van de temperatuur
op de koolaanleg verstorend werkt op het
oogsttijdstip. Dit laatste heeft dan gevolgen
voor de aanvoer op de veiling, omdat de
verstoring voor alletelers in een bepaaldgebiedvrijwel gelijkis.
Tabel 32. Het effect
plantdatum
5 mei
12 mei
19 mei

van bespuiting met GA 4/7
ras
Delira
Delira
Delira

gemiddeld
31
7
14
19

mei
juni
juni
juni

Plana
Plana
Plana
Plana

gemiddeld
1

) aantal dagen vanaf planten tot 50%geoogst
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GA 4/7 (gibberellinen)
Voor een oogstplanning zal in eerste instantie moeten worden uitgegaan van de gegevens die tot dusver beschikbaar zijn. Ook
eigen ervaringen uit voorgaande jaren kunnen hierbij belangrijk zijn. Uit eerder gedane
proeven is gebleken dat als de aanleg van
de kool wordt vertraagd door hogere temperaturen, bijsturing tot op zekere hoogte mogelijk is. Hierbij kunnen groeiregulatoren
worden toegepast om de 'bloei'van de plant
te beïnvloeden. Het middel hiervoor is het
synthetische gibberelline GA 4/7. In een
continueteelt van bloemkool, waarbij twee
rassen zijn beproefd (Delira en Plana) is een
toepassing van GA 4/7 inde praktijk getoetst
(tabel 32). De eerste bespuiting met GA 4/7
ineen dosering van 80 ppmwerd voor zover
mogelijk toegediend op het moment waarop
het negentiende blad was afgesplitst (dit is
bij ±10 bladeren >1 cm inclusief afgevallen
bladeren). De tweede bespuiting met eenzelfde dosering was vier dagen later. De
gemiddelde etmaal-temperatuur in de bespuitingsperiode was voor de plantingen met
het ras Delira gemiddeld 15,3°C en voor de
plantingen met het ras Plana gemiddeld
19,0°C. Het effect op de groeiduur (aantal
dagen vanaf planten tot 50% is geoogst)
was in de proeven gering. Bij het ras Delira
was dit gemiddeld vier dagen en bij het ras
op groeiduur van bloemkool (1989).
groeiduur1) (dgn)
GA4/7

onbehandeld

68
69
71

73
73
75

71

75

75
69
69
72

75
71
71
74

71

73

Tabel 33. Het effect van bespuiting met GA 4/7 op het oogstpercentage en kwaliteit van bloemkool
(1989).
plantdatum

ras
GA4/7
I

5 mei
12 mei
19 mei

Delira
Delira
Delira

gemiddeld
31
7
14
19

mei
juni
juni
juni

94
88
75

oogstpercentage
onbehandeld
kwaliteit
II
I
II
3
6
6

86
Plana
Plana
Plana
Plana

93
85
96
91

93
86
70

4
2
4

83
4
4

-

95
77
84
92

4
4
2

-

gemiddeld

91

Plana gemiddeld twee dagen (tabel 32).
Aangezien de gemiddelde etmaaltemperatuur op het moment van spuiten niet extreem hoog was bleek vertraging van de
koolaanleg bij onbehandeld minder te zijn.
Naarmate de koolaanleg bij onbehandeld
door de hoge temperaturen (>20°C) vertraagd wordt, zal het effect van een bespui-

ting met GA 4/7 groter kunnen zijn.
Het middel GA 4/7 had geen negatief effect
op de kwaliteit en de opbrengst van bloemkool (tabel 33). Er werd wel een stengelverlengend effect waargenomen. Het geringe
effect van GA 4/7 kan tevens te maken hebben met de variatie van de planten op het
moment van spuiten. In de praktijk komt dit
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Oogsten van opeenvolgende teelten moeten zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten.
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voor, gezien de heterogeniteit van het plantmateriaal (losse planten). Mogelijk kan dit
door het gebruik van kluitplanten, op moment van spuiten uniformer, worden verbeterd. Een hogere concentratie en een grotere tijdsduur tussen de bespuitingen kan
mogelijk nog enige verbetering brengen.
Daarnaast zal moeten worden nagegaan
hoe andere rassen (hybriden) reageren. Een
toepassing voor de praktijk in een totale
planning is nog niet voorhanden. Wekelijkse
verschillen in produktie op het bedrijf en
daarmee in de aanvoer op de veiling zullen
vooralsnog blijven bestaan.

Beïnvloeding van drogestofgehalte, bewaarbaarheid en opbrengstniveau van uien door teeltmethoden

Van de Nederlandse uien wordt 7% door de
industrie verwerkt. Verreweg het grootste
deel is bestemd voor de verse markt. Deze
afzet staat echter onder druk als gevolg van
de mindere kwaliteit van de Nederlandse ui
en de toegenomen produktie in de
importlanden. Om het huidige uienareaal te
kunnen handhaven, wordt een grotere afzet
naar de verwerkende industrie nodig geacht.
Hierbij wordt onder andere gedacht aan het
drogen van uien. Het drogestofgehalte van
uien, met name plantuien, wordt dan een
belangrijke kwaliteitskenmerk. Om een continue afzet te garanderen zou bovendien de
grondstof goed bewaarbaar moeten zijn.
Beide kenmerken zoudentenslotte gecombineerd moeten worden met een hoge opbrengst. In antwoord op deze problematiek
heeft het PAGV in veldproeven in 1988 en
1989 onderzocht in hoeverre het hogere
drogestofgehalte van plantuien een effect is
van ras, dan wel van teeltmethode, hoe
hoog de opbrengstpotentie is van uitgerijpte
tweedejaarsplantuien en hoe goed deze uien
bewaarbaar zijn. De veldproeven zijn uitge-
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voerd in Lelystad en Colijnsplaat, met de
rassen Balstora en Turbo, beide geteeld als
zaaiui en als plantui. Het ras Balstora is
bestemd voor de teelt van zaaiuien en Turbo
voor de teelt van plantuien (zie rassenlijst).
Monsters van elk object zijn bewaard op de
Rusthoeve. De belangrijkste resultaten, behalve de bewaarresultaten van 1989, zijn
opgesomd intabel34.
Uit de resultaten blijkt dat het hogere drogestofgehalte van plantuien t.o.v. zaaiuien
voornamelijk een raseffect is. Bij Balstora
verhoogt de plantuienteelt het drogestofgehalte; gemiddeld over de jaren en proefplaatsen met 1,1% (zie tabel 35). Bij Turbo
is alleen in 1988 sprake van een verhoging
(0,3%). In 1989 daalde bij dit ras het drogestofgehalte door de plantuienteelt met
gemiddeld 2,4%. Een verklaring hiervoor is
niettegeven.
De drogestofopbrengst (tabel 34) geeft eveneens geen eenduidig beeld. Alleen in Colijnsplaat werd in beide jaren bij beide rassen de verwachting bevestigd dat plantuien
meer opbrengen. In Lelystad was dit effect
uitsluitend in 1988 bij Turbo aanwezig. Hoewel gestreefd werd naar een uniforme plantdichtheid, werd in 1988 bij Balstora en in
1989 bij beide rassen het opbrengstverhogend effect van plantuien doorkruist door
een groot verschil in plantdichtheid tussen
zaai- en plantuien. In 1988 bleek het geprepareerde plantgoed van Balstoravan slechte
kwaliteit, hetgeen incombinatie met de voorjaarsdroogte tot een slechte opkomst leidde.
In 1989 bleken in Lelystad veel plantuitjes
niet op te komen als gevolg van peniciliumrot, en een te diep plantbed, terwijl de zaaiuien een hoge opkomst kenden als gevolg
van een goed zaaibed en enkele regenbuitjes kort nade zaai.
De bewaarbaarheid van uitgerijpte tweedejaarsplantuien van de oogst 1988, waarvan
het uitgangsmateriaal was ontsmet met benomyl, bleek zowel in Lelystad als Colijnsplaat goed te zijn. Plantuien bleken minder
gewichtsverlies te hebben geleden, onder
andere door verdamping. Dit effect werd in
Colijnsplaat enigzins gecompenseerd door
het optreden van watervellen die meer voor-

Tabel 34. Enkele oogst- bewaarresultaten van de uienrassen Balstora en Turbo, geteeld als zaai- en
als plantui in 1988 en 1989.
ras

teelt
methode

proefplaats1)

jaar

Balstora

zaaiui

LEL

1988
1989
1988
1989
1988
1989
1988
1989
1988
1989
1988
1989
1988
1989
1988
1989

RH
plantui

LEL
RH

Turbo

zaaiui

LEL
RH

plantui

LEL
RH

drogestof %
geschild

drogestof
(ton/ha)

10,1
11,5
10,6
11,1
11,1
12,3
11,9
12,4
13,5
17,6
14,1
16,5
13,6
14,6
14,5
14,8

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

planten
(m2)
94
114
72
54
57
41
52
53
104
129
106
60
82
35
84
50

leverbaar2)
%

bewaar- waterverlies2) vellen2)
%

91,0

3,5

-

-

-

82,1

7,4

6,4

3,9

-

-

-

95,8

2,9

0,1

-

-

-

83,0

4,6

9,7

-

-

-

95,2

3,9

0,0

-

-

-

93,7

5,0

0,0

-

-

-

96,1

2,8

0,0

-

-

-

93,3

3,6

1,2

-

-

-

1

) proefplaatsen: LEL = Lelystad;RH= Rusthoeve te Colijnsplaat.
) gegevens als percentage van gewicht bijinschuren.

2

komen bij plantuien ten opzichte van zaai- hebben van watervellen dan kleine uien. Dit
uien en bij Balstora ten opzichte van Turbo, beeld wordt overigens niet bevestigd door
Waarschijnlijk hangt dit samen met de grof- de resultaten van Lelystad, waar alleen bij
heid van de uien, omdat grote uien meer last Balstora als zaaiui watervellen voorkwamen.

î&A^&g^.«

Drogestofgehalte van uien wordt een belangrijk kwaliteitskenmerk.
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Tabel 35. Gemiddelde waarden voor drogestofgehalte van ongeschilde uien van de uienrassen Turbo
en Balstora, geteeld als zaai- enals plantui.
ras

jaar

Balstora
Turbo

1988/1989
1988
1989

teeltmethode
zaaiui
plantui
10,8
13,8
17,1

Samenvattend kan gesteld worden dat het
hogere drogestofgehalte van plantuien voornamelijk wordt veroorzaakt door de hiermee
samenhangende rassenkeuze. Uitgerijpte
tweedejaarsplantuien lijken goed bewaarbaar, hoewel de resultaten van de bewaring
van de oogst 1989 dit nog moeten bevestigen. Dat uitgerijpte tweedejaarsplantuien
meer opbrengen dan zaaiuien blijkt alleen
de proef in Colijnsplaat te bevestigen, omdat
de verschillen in plantdichtheid dit effect in
Lelystad doorkruisen.

Groei, ontwikkeling en opbrengst
vanspruitkool
Voor spruitkool kennen we drie belangrijke
teeltmaatregelen waarmee we het oogsttijdstip van het gewas kunnen beïnvloeden zodat een spreiding van de oogst gerealiseerd
kanworden.
Een eerste teeltmaatregel is de rassenkeuze. Door vroege, midden-vroege en late
rassen te planten kan de oogst gespreid
worden. Twee andere belangrijke teeltmaatregelen voor het spreiden van de oogst zijn
het kiezen van het tijdstip van planten en de
plantdichtheid. Daarnaast kan toppen, dat is
verwijderen van het groeipunt, het oogsttijdstip beïnvloeden.
Over het effect van het tijdstip van planten
en de plantdichtheid op opbrengst en sortering, met name van het effect van decombinatie van de twee teeltmaatregelen, is nog
weinig bekend. Daarnaast bestaat nog weinig inzicht in hoe teeltmaatregelen door
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11,9
14,1
14,7

beïnvloeding van de groei en ontwikkeling
van het gewas uiteindelijk de opbrengst bepalen.
Daarom is in 1988 een onderzoeksprogrammavan start gegaan,waarin de effecten van
het tijdstip van planten en de plantdichtheid
op groei, ontwikkeling en opbrengst van
spruitkool worden bestudeerd.
Uitvoering
De spruitkool wordt op drie tijdstippen uitgeplant: begin mei, eind mei en eind juni. Op
elk tijdstip wordt in drie dichtheden geplant.
In 1988 was dit 40.400, 32.500 en 28.400
planten per hectare, bij een rijenafstand van
0.75 m. In 1989 zijn de verschillen in plantdichtheid iets ruimer gekozen: 44.400,
33.300 en 26.600 planten per hectare. Na
het uitplanten wordt met regelmatige tussenpozen een gedeelte van het gewas geoogst,
en wordt het vers- en drooggewicht, de
lengte van de stam, het aantal bladeren, het
bladoppervlak, het aantal spruiten en dergelijkebepaald.
Zodoende wordt een inzicht verkregen in de
groei en ontwikkeling van het gewas bij verschillende teeltmaatregelen.
Resultaten
In 1988 bleek dat de gemiddelde opbrengst
(over drie oogsttijdstippen) terugliep naarmate later was geplant. Gemiddeld over de
drie plantdichtheden bedroeg de opbrengst
per hectare van het begin mei uitgeplante
gewas 25 ton, van het eind mei uitgeplante
gewas 22ton en van het eindjuni uitgeplan-

Als eindjuni wordt geplant, gaat het gewas eerder over tot spruitvorming.

te gewas 16 ton. De eerste oogst werd voor
elke plantdatum op hetzelfde aantal dagen
na planten uitgevoerd, en viel respectievelijk
begin oktober, begin november en begin december.
Per planttijdstip gaven de drie dichtheden
geen verschil in opbrengst te zien. Wel was
naarmate de dichtheid hoger was, de sortering fijner.
De eerste oogst in 1989 van het gewas dat
begin meiwerd uitgeplant laat wel een effect
van de plantdichtheid op de opbrengst zien.
Bij de laagste dichtheid ligt de opbrengst
hoger dan bijde hoogstedichtheid.
De eerste oogst in 1989 werd zes weken
eerder uitgevoerd dan in 1988.
Het bepalen van het tijdstip voor de eerste
oogst vergt nadere aandacht, omdat het
definiëren van de rijpheid van spruiten nog
onvoldoende is uitgewerkt. Het begrip rijpheid van spruiten wordt meestal gebruikt op
basis van uiterlijke kwaliteit, of op basis van

grootte van de spruiten (sorteringsverhouding). Over physiologische rijpheid van
spruiten is niet veel bekend. Voor het bepalen van het eerste oogsttijdstip, en een meer
preciese beschrijving van de rijpheid van het
product, zal een goede definitie van rijpheid
op basis van gemakkelijk waar te nemen
kenmerken moeten wordenopgesteld.
Uit de bestudering van de groei en ontwikkeling blijkt dat een gewas dat eind juni wordt
uitgeplant, zich sneller ontwikkeld en sneller
tot spruitvorming overgaat dan gewassen
die begin of eind mei worden uitgeplant.
Vanaf het moment van spruitzetting neemt
de lengtegroei van het gewas af. De snellere
spruitzetting van het laat uitgeplante gewas
draagt er toe bij dat de stamlengte korter
blijft dan bij vroeg uitgeplante gewassen,
hetgeen de opbrengst potentieel beperkt.
Het onderzoek wordt voortgezet om een indruk van de resultaten over meerdere jaren
te kunnenverkrijgen.
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Jaarverslag Proefbedrijf 1989
Door de meeste mensen werd 1989 als een
gunstig jaar gezien hetgeen ook door het
proefbedrijf zo werd ervaren. Het mooie
weer was de motor van dit positieve gevoel.
Hierdoor is het niet alleen plezieriger werken, maar de werkzaamheden kunnen ook
vlotter en adequater worden uitgevoerd. De
proeven en de praktijkgewassen lagen er
het helejaar verzorgd bij en de kwaliteit van
de geoogste produkten en ook de kwantiteit
was goed. Bovendien was de financiële opbrengst van een aantal gewassen duidelijk
beterdanwede laatstejarengewendwaren.
In het afgelopen jaar is gewerkt aan de
samenvoeging van de proefbedrijven OBS
in Nagele en het proefbedrijf in Lelystad tot
één afdeling proefbedrijf. Aan het eind van
het jaar is dit ook informeel afgerond. Elk
proefbedrijf heeft in principe zijn eigenspecifieke taak en blijft die ook houden, maar beheersmatig en organisatorisch is er nu sprake van één afdeling. In de toekomst zal aan
deze samenvoeging - die op papier snel is
te maken -inhoud gegeven moetenworden.
Door het beschikbaar komen van aanvullende kredieten konden, naeen aanvankelijk
zeer bescheiden budget voor dit doel, de
noodzakelijke vervangingen en aanschaffingen worden gedaan. Doordat de uiteindelijke goedkeuring pas laat in het jaar afkwam,
moesten een aantal van deze aanschaffingen nog aan het eind van het jaar plaatsvinden. Voor het proefbedrijf werden aangeschaft of vervangen: een pootmachine, een
rotorkopeg, een preigatenponsmachine, een
preirooier, aardappelrooier, een bietenrooier, een kipwagen, een graanzaaimachine,
een proefveldmaaimachine en twee trekkers. Daarnaast werd een dienstauto vervangen, een aantal machines voor de werkplaats vervangen en een paar apparaten
voor hetonderzoek aangeschaft.
Een reeds langer levende wens om de regenleiding uit te breiden, kon ditjaar worden
gerealiseerd. Dit gebeurde onder verant-
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woordelijkheid van de TFDL, gelijktijdig met
het ontmantelen van het nog steeds aanwezige, maar niet meer gebruikte proefveld
benutting restwarmte. Er is nu opdrie kavels
een mogelijkheid tot beregenen, hetgeen
echter vrijwel uitsluitend voor onderzoekdoeleinden toegepast kan worden vanwege
de beperkte capaciteit van het bassin waarin
zichdewatervoorraad bevindt.
Een activiteit die onder eigen verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, is het egaliseren
van percelen en het opnieuw onder talud
brengen van sloten. Er werd onder droge
omstandigheden ongeveer 30 ha vlakgeschoven, waardoor weinig schade aan de
structuur van de grond werd aangericht. Met
de 3.500 m slootkant die dit jaar van een
nieuw talud werd voorzien is nu tweederde
van de aanwezige sloten op het bedrijf hersteld en kunnen we weer een reeks van
jaren vooruit.

Het weer
Na een tweetal natte jaren was het prettig
eens weer een droog jaar mee te maken, al
was 1989 niet de droogste sinds de waarnemingen op het bedrijf in 1972 begonnen. De
totale hoeveelheid neerslag die dit jaar werd
gemeten, bedroeg 575 mm,terwijl er in 1976
slechts 420 mm werd afgetapt. Ook 1975
was met 569 mm nog net iets droger, terwijl
1982 en 1986 met respectievelijk 593 mm
en 609 mm niet veel regenrijker waren. Het
gemiddelde over de periode van 1972 t/m
1988 bedraagt 698 mm, zodat er toch ruim
180 mm minder viel dan het gemiddelde.
Zoals uit figuur 12 blijkt, viel er in maart, juli
en oktober zelfs meer dan het gemiddelde
enwaren alleen de maandenjanuari, mei en
november ruimschoots aan de droge kant.
De andere maanden waren iets te droog, of
schommelden ronddat gemiddelde. De temperatuur was in het algemeen ruim boven
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Fig. 12. Neerslaghoeveelheden per maand gemiddeld over de periode 1972
t/m 1988 en in 1989.

het gemiddelde, vooral de eerste drie maanden van het jaar. Alleen april bleef in dit
opzicht achter endook zelfs ruimschoots onder dat gemiddelde, zodat die waarden zelfs
onder die van maart bleven. Het aantal zomerse dagen (temperatuur boven 25°C)
bedroeg 22, waarvan slecht één de term
tropische dag haalde (temperatuur boven

30°C). Het aantal dagen met vorst was in
november het grootst, zelfs meer dan in januari en februari samen. In deze wintermaanden kwam de temperatuur alle dagen
weer boven nul, terwijl alleen op 30 november de temperatuur overdag net even onder
hetvriespunt bleef steken.
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Fig. 13. Overzicht van de gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen
over 1972t/m 1988 invergelijking met 1989.
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De praktijkgewassen
Door de zachte winter was de grond in het
voorjaar maar weinig verweerd en waren de
achtergebleven verliesknollen bij aardappelen slechts beperkt bevroren en verrot. Het
voorjaarswerk werd dan ook langzaam gestart. De eerste gerst werd al op 10 februari
gezaaid hetgeen een record was, maar het
meeste zaaiwerk gebeurde in de maand
april. Door het droge weer in mei ontstonden
hier en daar wat opkomstproblemen, die
evenwel te overzien waren. De ziektedruk
bleef door het droge weer beperkt en het

onkruid kon ook goed in de hand worden
gehouden. De oogst verliep zonder noemenswaardige moeilijkheden; na de oogst
konden de verschillende grondbewerkingen
onder gunstige omstandigheden worden uitgevoerd. Ook de inzaai van de wintergewassen en het op wintervoor ploegen verliepen
voorspoedig, zodat half december vrijwel
alle percelen voor dewinter gereed lagen.
Intabel 36 wordt een overzicht gegeven van
de opbrengsten van depraktijkgewassen zoals die in 1989 zijn verkregen. Hierbij kunnen
devolgende opmerkingen worden gemaakt:

Tabel36.GegevenspraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf; Lelystad1989.
gewas

perceel

oppervlakte
in ha

ras

nettoopbrengst
in kg/ha

voorvrucht

wintertarwe

A5
A5
A6
A7
A15
B1
B2
B3
A13
A20
B10
B11
A12
A17
B7
A9
A16
A18
A8
A14
A19
A11
B9
B12
A10
G103
B8

3,0
3,9
6,9
6,9
7,2
4,2
4,2
4,2
7,2
6,5
4,3
4,3
7,2
6,3
4,3
7,3
7,2
6,4
6,9
7,2
6,3
6,8
3,9
4,3
7,3
14,9
0,8
2,2

Avir
Granta
Obelisk
Obelisk
Granta
Urban
Urban
Urban
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Madera
LG 2080
LG 2080
Bintje S+SE
Bintje
Bintje
Salohil
Accord
Accord
Hysam
Robusta
Flo
Cisca
Cisca
Flash
Faro

8.500
8.450
8.900
8.900
7.150
7.050
7.050
7.050
5.800
5.900
6.600
6.600
1.970
52.300
52.300
32.000
60.000
55.200
70.400
77.000
77.000
54.800
65.900
17.850
5.760
5.910
154.000
120.000
stuks

doperwten
doperwten
pootaardappelen
zaaiuien
aardappelproeven
zaaiuien
witlof
zomergerst
suikerbietenproeven
zomergerst
groenteproeven
groenteproeven
zomertarwe
pootaardappelen
zomergerst
suikerbieten
graanproeven
suikerbieten
graszaad
grasz./conservenpr.
doperwten
zomertarwe
stamslabonen
groenteproeven
cons.aardappelen
snijmaïs
zomergerst
zomergerst

zomergerst

graszaad
snijmaïs
pootaardappelen
cons.aardappelen
suikerbieten
zaaiuien
stamslabonen
doperwten
witlof
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Wintertarwe
Alle tarwe werd gezaaid tussen 26 oktober
en 4 november 1988. De hoeveelheid zaaizaad varieerde van 168 kg tot 196 kg, behalve op perceel A15 waar 145 kg zaaizaad
werd gebruikt. Hier werd minder gebruikt om
de ondervrucht gras voor graszaadwinning
meer licht en daardoor betere ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Om dezelfde
reden werd op dit perceel een rijafstand van
25 cm aangehouden (met het graszaad vanuit een tweede bak ook op 25 cm er midden
tussenin), terwijl op de andere percelen op
12,5 cm rijafstand werden gezaaid. Hier en
daar kwam in het voorjaar wat gele roest
voor maar door het - voor deze aantasting ongunstige weer breidde dit zich niet uit. De
meeste problemen werden nog veroorzaakt
door de bladluizen. Hiertegen werd tweemaal gespoten, waarvan éénmaal gelijk met
de afrijpingsziektebestrijding. De wat tegenvallende opbrengst van het ras Urban werd
gedeeltelijk veroorzaakt door perceel B3,
waar door omstandigheden al voor het derde jaar graan werd geteeld. Omdat de drie
percelen als één blok zijn geoogst heeft de
slechtere stand op dit perceel het gemiddelde van deze drie percelen negatief beïnvloed. De cijfers voor bakkwaliteit voor dit
ras waren zeer goed. Dit in tegenstelling tot
het ras Avir dat met een valgetal van 85 als
zeer schottig en ongeschikt voor verwerking
tot brood uit de bus kwam. De eveneens
tegenvallende opbrengst van perceel A15 is
te verklaren uit de slechte structuur bij het
zaaien na aardappelproeven, waardoor er
een hol enwat te mager gewas groeide.
Zomergerst
Omdat de percelen B10 en B11 pas op 18
en 19 januari waren geploegd en er in die
maand ook weinig neerslag viel, droogden
deze percelen alvroeg opwaardoor alop 10
februari kon worden gezaaid. De andere beide percelen werden op 30 maart en 3 april
gezaaid. De zaaizaadhoeveelheid lag voor
alle percelen rond de 110kg per ha. Erwerd
éénmaal een gecombineerde bespuiting

tegen meeldauw en luizen uitgevoerd. De
oogst van de vroegst gezaaide percelen
vond al op 24 en 25juli plaats,terwijl met de
andere percelen op 5 augustus werd begonnen. Het eiwitgehalte van de vroegst
gezaaide gerst was 8,8% en het volgerstaandeel 92,2%.Voor de later gezaaide gerst
was dit respectievelijk 11% en76,3%.
Graszaad
De inzaai van wintertarwe met - zoals gebruikelijk - gewoon roodzwenkgras als ondervrucht, was door het natte weer in de
herfst van 1987 niet gelukt. Daarom werd in
het voorjaar van 1988 op dit perceel zomertarwe gezaaid en in september van dat jaar,
na de oogst van het graan, het Engels
raaigras. De hoeveelheid zaaizaad bedroeg
9,8 kg per ha. Op 22 februari werd een bemesting gegeven van 340 kg KAS en eind
april werd een keer tegen onkruid gespoten
met3 liter Verigal.Op 18juliwerd het gewas
in zwad gemaaid en op 24 juli gedorst bij
een vochtgehalte van 17%. Voor aflevering
werd het zaad eerst teruggedroogd tot een
vochtgehalte van 12,3%. Het afvalpercentagewas 11.
Snijmaïs
Op 9 en 10 mei werd de maïs gezaaid in
een hoeveelheid van 114.000 korrels per ha.
Voor het zaaien zijn de percelen eerst een
keer gespoten met 4 liter Sting om het aanwezige onkruid en de aardappelopslag te
vernietigen. Na het zaaien isgespoten met2
liter Lentagran. Als bemesting werd op A17
650 kg KAS gegeven en op B7 790 kg KAS.
Omdat hetdeafnemer nieteerder paste,werd
eerstop5en6oktober geoogst bijeenvochtgehalte van ruim 34%. Hierdoor kwam de
drogestofopbrengst uitop 18.000kg per ha.
Pootaardappelen
Het S-pootgoed ging op 10 april de grond in
en het SE-pootgoed rond 20 april. Als bemesting had het 475 kg 23-23-0 meekregen.
Vanwege de zachte winter was de grond
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maar een klein beetje verweerd, zodat het
moeilijk was een redelijk zaaibed te krijgen.
Voor het eerst werd gewerkt met de combinatie van rotorkopeg voorop de trekker en
de pootmachine achteraf. Voor de structuur
van de grond onder de pootrug was dit een
groot voordeel, terwijl het voor de organisatie van het werk ook gemakkelijker was.
De eerste dagen van mei werden de ruggen
gefreesd; het kostte moeite om daar iets redelijks van te maken. Het selecteren gaf op
zich geen grote problemen, maar door de
aanwezigheid van veel luizen tijdens het
groeiseizoen werd het pootgoed bij de nacontrole toch nog in klasse verlaagd. Ditondanks diverse bespuitingen tegen luis tussen opkomst en oogst. Tijdens de oogst
kwam ook de slechte structuur van het voorjaar weer aan het licht, in de vorm van veel
kluiten. De sorteerverhoudingen waren:
25/28 mm = 2,7%, 28/35 mm = 18,3%,
35/45 mm = 58,6%, 45/50 mm = 17,2%, 50
mm/opw. =3,2%.
Consumptie-aardappelen
De aardappelen op perceel A18 werden op
24 en 25 april gepoot en die op perceel A16
op 2 en 3 mei. De pootafstand op beide
percelen was 33 cm en de bemesting respectievelijk 640 kg en 615 kg 23-23-0. De
onkruidbestrijding bestond uit een bespuiting
met 1 kg Sencor per ha. De Phytophthorabestrijding leverde weinig problemen op.
Ook het rooien ging een stuk beter dan bij
de pootaardappelen. Van het perceel A16
kwamen veel minder kluiten mee dan
verwacht, terwijl van perceel A18 nauwelijks
grond werd meegerooid. Dit mede dankzij
een hoeveelheid regen van 40 mm in de
tweede decade van september. De aardappelen op perceel A18 waren zover aan het
afrijpen dat zonder doodspuiten geklapt kon
worden. Op perceel A16 werden de aardappelen begin september doodgespoten met 3
liter Reglone. De sorteerverhoudingen waren: 0/35 mm = 5,1%,35/40 mm = 6,2%,
40/50 mm = 31,1%, 50 mm/opw. =57,6%.
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Suikerbieten
Het zaaien van de suikerbieten vond dit jaar
plaats gedurende een langere periode. Het
eerste perceel was A19 dat op 4 en 5 april
werd gezaaid. Daarna volgde perceel A8 op
18 en 19 april, terwijl perceel A14 pas op 1
en 2 mei werd gezaaid. Alles werd gezaaid
op een eindafstand van 20 cm. Doordat mei
droog bleef was de opkomst op perceel A14
onregelmatig. De bemesting bestond op A8
uit 600 kg 23-23-0, die voor het zaaien werd
gegeven. Op de beide andere percelen was
dit 460 kg 23-23-0 voor het zaaien en naopkomst opA14 150 kg KAS en opA19 100kg
KAS. De oogst verliep voorspoedig met lage
tarracijfers (gemiddeld 14,5%), hoge kg-opbrengsten (gemiddeld 24.400 kg) en hoge
suikergehalten (gemiddeld 16,9%). De winbaarheidsindex lagop89%.
Zaaiuien
Op 3aprilwerden de zaaiuien op perceel B9
gezaaid en op 10 en 11 april die op A11. De
zaaizaadhoeveelheid was respectievelijk 5,1
en 5,2 kg per ha. De bemesting bestond op
B9 uit 360 kg 23-23-0 en op A11 uit 540 kg
23-23-0. Het verschil werd gemaakt omdat
de voorvrucht en daardoor de bemestingstoestand anders was. Het rooien gebeurde
van 5tot 8 september onder goede omstandigheden, hetgeen ook bij het opladen op 11
en 12 september het geval was, zodat uien
van een uitstekende kwaliteit konden worden opgeslagen.
Stamslabonen
De stamslabonen werden gezaaid op 13juni
met de precisiezaaimachine. Het aantal zaden bedroeg 32 per m 2 . Als bemesting werd
500 kg KAS gestrooid. Omdat er in de
eerste decade vanjuni ruim 60 mm neerslag
was gevallen, was het zaaibed voldoende
vochtig en verliep de opkomst zonder problemen. Direct na het zaaien werd er met 3
kg Ivorin Super tegen het onkruid gespoten
en eind juni een keer met 0,5 liter Dimethoaat tegen luis. In augustus werd driemaal een bestrijding tegen de bladvlekken-

ziekte uitgevoerd, waarbij éénmaal 0,3 liter
Decis werd toegevoegd tegen bladluis. De
oogst door de conservenfabriek op 5 en 6
september was eigenlijk twee weken te laat,
zodat de kwaliteit - die aanvankelijk heel
goedwas -duidelijk hadgeleden.
Doperwten
Dit gewas werd gezaaid van 9t/m 11 mei,in
een droge periode. Het was de bedoeling
om het zaaien zelf uit te voeren met de
graanzaaimachine, maar omdat het zaaibed
- ondanks een intensieve grondbewerking nogal kluiterig was, werd alles door de loonwerker met een precisiezaaimachine gezaaid. De opkomst was daardoor goed en
zeer regelmatig. Deaardappelopslag op perceelA9 leverde het nodige werk op, maar na
tweemaal een behandeling met de onkruidstrijker waren de overgebleven planten goed
met de stick te behandelen. Verder werd er
op beide percelen één bespuiting tegen onkruid uitgevoerd met 1liter Basagran en één
bespuiting tegen luis met 0,5 liter Pirimor. Er

werd onder goede omstandigheden geoogst;
deTm-waarden lagen rondde 115.
Witlof
De ruggen voor dit gewas werden op 11
april gefreesd, terwijl op 18 april het ras
Flash werd gezaaid en afgedekt met acryl
doek. Deze vroege zaai was nodig om tijdens de witlofvakbeurs in september over
goede pennen te kunnen beschikken. De
opkomst van dit gedeelte verliep zonder
problemen. Dat kon niet worden gezegd van
het ras Faro dat op 10 mei werd gezaaid.
Omdat een klein buitje een paar dagen na
het zaaien de kieming op gang bracht, werd
na het scherp drogende weer dat daar op
volgde een paar keer bergend. Dit had
echter niet het gewenste resultaat, zodat de
opkomst nogal onregelmatig was. Een gedeelte werd op 8 juni overgezaaid, maar al
met al bleef het toch één van de minst
mooie percelen van het jaar, hetgeen ook in
deopbrengst tot uitdrukking kwam.
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Onderzoek inderegio Limburg
Veredeling en onderzoek asperge op
proeftuin 'Noord-Limburg'
Asperge is tot nu toe een gewas dat vooral
in Limburg en oostelijk Brabant belangrijk
is. De teelt is meerjarig waardoor specifieke
eisen worden gesteld aan het onderzoek. Dit
moet meestal meerjarig zijn, zodat een proef
al gauw vijf jaren is beslag neemt. Daarnaast is het onderzoek zeer arbeidsintensief
wat voor een groot deel is terug te voeren
op de meermalige oogst gedurende ongeveer 50 oogstdagen per seizoen. Een enander heeft er toe geleid dat er vanuit het
bedrijfsleven aanvankelijk weinig interesse
was om onderzoek of veredeling uit te voeren. Hierdoor is een uitzonderlijke situatie
ontstaan waarbij een door de overheid (gedeeltelijk) gesubsidieerd bedrijf, de Proeftuin
Noord-Limburg, de veredeling van een gewas uitvoert en zelfs de zaden produceert.
In het kort zullen enkele onderzoekaspecten
worden toegelicht.

Veredeling
De aspergeveredeling is eigenlijk vanaf
1958 erg intensief uitgevoerd. In die tijd zijn
de planten geselecteerd waaruit de "Umbras" hybriden en later Gijnlim en Venlim zijn
ontstaan.Tevens istoen een voor de wereld
uniek inteeltprogramma gestart waarmee
Backlim, Boonlim, Thielim en Lim-940 konden worden verkregen. Inmiddels zijn deze
programma's wel zo ver doorgekruist en beproefd, dat hieruit geen verdere verbeteringen verwacht worden. Dit was aanleiding in
1980 een nieuw inteeltprogramma op te
zetten met eengroot aantal buitenlandse hybriden. Het bleek dat de vierde inteeltgeneratie al enige uniformiteit vertoonde en vaak
sterk verschilde van het eigen materiaal.
Hierdoor was het nodig in een vroeg stadium hybriden te maken zodat kan worden
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nagegaan of deze verschillen verbeteringen
inhouden. De proeven die thans met een
aantal hybriden worden genomen, zijn veel
belovend ofschoon de uniformiteit nog te
wensen over laat. Om dit op aanvaardbaar
niveau te krijgen zullen waarschijnlijk nog
vier inteeltgeneraties nodig zijn. Omdat het
selecteren en maken van een generatie
twee jaren in beslag nemen, zouden dus
nog acht jaren nodig zijn. Het winnen van
"di-haploïden" via antherenkweek biedt
goede mogelijkheden deze periode te verkorten met ongeveer zes jaren. Bovendien
kunnen via deze methode uit alle veredelingsmaterialen zogenaamde YY-planten
(supermannen) worden verkregen die nodig
zijn bij de ontwikkeling van mannelijke hybriden. Over antherenkweek is zoveel informatie ingewonnen dat hiermee in 1990 gestart zalworden.

Zaadteelt
In Nederland heeft de totale omschakeling
naar mannelijke rassen het eerst in de wereld plaats gevonden. Bij de zaadteelt hiervan worden echter zeer hoge eisen gesteld
aan de nauwkeurigheid. Hierdoor is vooral
op langere termijn alleen zaadteelt onder
glas verantwoord. Hoewel dit duur is,worden
de zaden van de thans in Nederland gangbare hybriden in kassen met afgeschermde
luchting gewonnen. Van de volgende rassen
worden zaden gewonnen: Gijnlim (± 37%),
Boonlim (± 34%), Thielim (± 19%) en Lim940, Backlim en Venlim (samen 10%).

Rassenproeven
Naast de beproeving van eigen nieuwe hybriden (uitsluitend mannelijke) worden zoveel mogelijk buitenlandse rassen vergeleken. Deze vergelijkingen vinden op de

proeftuin enop praktijkbedrijven plaats.
Bodemmoeheid
Dit is probleem nummer één bij de aspergeteelt. Op velden waar asperge is gerooid,
brengt de volgende aspergeteelt groot opbrengstrisico mee. Door de vakgroep Fythopathologie van de LUW en anderen wordt
gezocht naar de oorzaak en eventuele bestrijding van bodemmoeheid. Het PAGV is
bezig met de ontwikkeling van een toetsmethodiek waarbij de matewaarin groeiremming door bodemmoeheid optreedt, vooraf
kan worden bepaald. Door de proeftuin zijn
proeven genomen met bodembehandelingen, rassen en plantafstanden om de resultaten bij herinplant te verbeteren. Deze
hebben weinig verbetering opgeleverd.

worden proeven genomen met de bestrijding
van Botrytis en Stemphrilium. Tevens wordt
nagegaan of het infrezen van aspergeloof invloed heeft op de ziekte-aantasting en groei
(produktie).
Oogstvervroeging
Aanvoer van asperge buiten het normale
seizoen levert altijd hoge prijzen op. Er
wordt onderzoek verricht waarbij enkele methoden van vervroeging worden bekeken op
bruikbaarheid. Hierbij worden op bodemverwarming zowel onder glas als buiten enkele
teeltsystemen beproefd. Tevens worden de
mogelijkheden van teelt in grote containers
nagegaan.

Onkruidbestrijding
Ziektenbestrijding
In samenwerking met het PAGV wordt de
mogelijkheid van 'steriele mannetjes' bij bestrijding van aspergevlieg nagegaan. Verder

Op de proeftuin wordt onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden van chemische en
thermische onkuidbestrijding in asperge. Dit
onderzoek zal in de praktijk worden voortgezet.
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Buitenlandse reizen
Alblas,J.
van 3junit/m 14juni in Lublin, Polen,waar hij deelnam met een presentatie van een poster "Intern Conference Soil
Compaction asafactor determining plant produktivity".
Baumann, D.T.
van 20 november t/m 23 november in Brighton, Engeland, waar hij deelnam aan het congres "Crop Proctection
Weeds 1989".
Borm, G.E.L.
van 11juni t/m 15juni in Dijon, Frankrijk, waar hij de "Technical Meeting"van de Groupe Consultatif Internationale
de la Recherce de Colza (GIRC) ende Manifestatie Colza bijwoonde.
van 7oktober t/m 11oktober in Nice, Frankrijk, waar hij het internationale graslandcongres bijwoonde en aldaar een
poster presenteerde.
Darwinkel,A.
van 12 juni t/m 17 juni in Hereford/Reading, Engeland, waar hij diverse onderzoeks/voorlichtingsinstellingen over
actuele onderwerpen inde graanteelt bezocht.
van 10 september t/m 30 september in Brazilië. Doel was begeleiding tarwestudie/voorlichtingsprogramma vanuit
de ABC-coöperaties in Panara,deelname tarwecongres, bezoek instituten,oriëntatie ontwikkelingen met betrekking
tot meer extensieve tarweteelt.
Dekkers,W.A.
van 6november t/m8november in Karlsruhe, Duitsland,waar hijhet GTL-congres bijwoonde.
Dongen,G.J.M,van
op 20 december werd een bezoek gebracht aan de firma Stade/Bussmann in Havixbeck, West-Duitsland. Doel was
oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van drijfmest toedienen in gewassen. Bespreking met mensen
van LWK Münster/Coesfeld.
Dongen,G.J.M,van, D.T. Baumann en L.M. Lumkes
van 26 november t/m 28 november in Frankfurt am Main,West-Duitsland. Het doel was het bezoeken van de landbouwwerktuigententoonstelling "Agritechnica 1989". Ook voerden zij overleg met fabrikanten en oriënteerden zich
op hetgebiedvanwerktuigen ten behoevevan proefdoeleinden voor geïntegreerde onkruidbestrijding.
Ester, A.
van 10 april t/m 14 april in Guilford-Jealott's Hill, Engeland, waar hij een symposium over slakken in
land- entuinbouw bezocht en het I.C.I. Onderzoekscentrum te Jealott's Hill.
van 18 september t/m 20 september in Londen-Reading, Engeland. Het doel was het bezoeken van en deelname
aan postersession Symposium over "Progress and prospects in insect control" en postersession presentatie
wortelvliegbestrijding door middel vanzaadcoating bijpeen.
Everaarts, A.P.enJ.A. Schoneveld
van 12december t/m 13 december in West-Duitsland. Het doel was oriëntatie omtrent relevant Duits onderzoek en
bespreking van eigen onderzoeksresultaten.
Horeman,G.H.
van 4 oktober t/m 11 oktober in Nice, Frankrijk. Het doel was het bijwonen van het internationale graslandcongres
en het houden van eenlezing.
Janssens,S.R.M,en A.T. Krikke
van 5november t/m9 november inGrève Strand, Denemarken. Het doelwas deelname aan het 23e EAAE-seminar
en presentatie paper alsmede demonstratie vande op het PAGV ontwikkelde spreadsheet-toepassingen.
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Jonkers,J.
van 28juni t/m 30juni in Denemarken. Doel was het bijwonen van een workshop met als thema "De mogelijkheden
voor vermindering van het herbicidengebruik.
Kruistum, G.van
van 28 maart t/m 30 maart in Frankrijk. Hij heeft daar bezoeken gebracht aan wetenschappelijke instellingen die
zich bezighouden met witlofonderzoek.
Landman, A, G.J.M, van Dongen en H.H.H. Titulaer
van 27 augustus t/m 30 augustus in Leuven, België. Het doelwas het bijwonen van de symposium "Fertilization and
the Environment".
Loon, C D . van
van 15 april t/m 9 mei in Bagdad, Irak. Het doel was implementatie en instructie van een pootgoedvermeerderingsprogramma.
van 10juni t/m 15juni in Vitoria, Spanje. Het doel was het bijwonen van de sectiebijeenkomst "Agronomy" van de
European Association for Potato Research.
van 22juli t/m 25juli in Edinburgh, Schotland. Het doel was het bijwonen van de Council Meeting van de European
Association for Potato Research.
Lumkes, L.M.
van 16 april t/m 9 mei in Indonesië. Doel was het bezoeken van het zogenaamde LEHRI-project ATA 395
"Stimulering laagland-groenteteelt".
Onderwerpen: a. cursus spuittechniek;
b. initiëren praktijkonderzoek spuittechniek;
c. onderzoek/advisering uitrusting proefbedrijven mettrekkers enwerktuigen.
15juni in Engeland. Het doelwas advies spuittechniek; consultants meeting meCain International.
van 23julit/m 10augustus in Noord-Amerika. Hetdoel was hetdeelnemen aan een symposium over hulpstoffen en
spuittechniek en hetbezoekenvanonderzoeksinstellingen enbedrijven.
Mheen, H.van der
van 17september t/m 22 september inWest-Duitsland. Het doelwas oriëntatie op het kruidenteeltkundig onderzoek
en kruidenteelt inWest-Duitsland.
Molendijk, L.P.G.
van 18 december t/m 19december in Munster, West-Duitsland. Het doelwas het bezoeken van Duitse nematologen
diezichbezighouden metbemonsteringssystemen enaardappelmoeheid.
Poll, J.T.K.
van 17juni t/m 25juni inTerrora, Italië en van 25juni t/m 27juni in Zurich,Zwitserland. Het doel was het bijwonen
van eenasperge-symposium en het bezoek aan een proefstation.
Ridder, J.K.
van 1julit/m 7juli in Baden,Oostenrijk. Hetdoelwas een bezoek brengen aande bijeenkomst vande sectie Pathologievan de European Association for Potato Research.
Roozen, N.J.M.
van 9 juni t/m 18juni in Budapest, Hongarije. Het doel was het bijwonen van de 7th International Conference on
plant pathogenic bacteria.
Schoneveld, J.A.
van 3juni t/m 18juni inTanzania. Het doel was het adviseren op diverse plaatsen in Tanzania ten behoeve van de
opzet en uitvoering vantuinbouwkundig onderzoek.
Schroder,J.
van 27 augustus t/m 30 augustus in Leuven, België. Doel was deelname aan het congres "Fertilization and
Environment".
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van 18 September t/m 20 september in Versailles, Frankrijk. Doel was Nederland te vertegenwoordigen bij de European Maize Meeting eneenvoordracht houdenover destandenontwikkeling vande maïsteelt inNederland.
van 23 november t/m 24 november in Parijs, Frankrijk. Het doel was het bijwonen van een bijeenkomst ter voorbereiding van EEG-project "STEP" (Science and Technology for Environmental Protection), gecoördineerd door
INRA-AGPM.
Titulaer, H.H.H.
van 12 maart t/m 14 maart in Arensburg, West-Duitsland. Doel was deelname aan het Congres Deutschen Gesellschaft für Qualitätsforschung en het houden aldaar van een voordracht.
van 4juli t/m 7juli in Hannover, West-Duitsland. Het doelwas bestudering ontwikkeling nutriënten-opname groentegewassen, fertigatie-toepassingen, recirculatie van hetdrainwater endergelijke.
Wijnands, F.G.
van 31 mei t/m 4juni in Göttingen,West-Duitsland. Het doel was het verzorgen van een seminair over geïntegreerde
landbouw in Nederland, het bezoeken van een vergelijkend langjarig onderzoek naar bedrijfssystemen en het bespreken van de opzetvan onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen.
van 7juni t/m 11juni in Viborg, Denemarken. Het doel was het bijwonen van lOBC-Meeting studiegroep "Integrated
Farming Systems" en het bezoeken van Deense bedrijssystemen-experimenten.
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ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
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Aarts, april 1985
ƒ 10,38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing.J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
ƒ 10,1
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43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser,
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45. Chemische onkruidbestrijding inde teelt van wortelen. Ir.C.L.M, de Visser, september
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46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, september 1985
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49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
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50. Epipré instructieboekje 1986. Ing.W.Stol, april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek,juli 1986
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Brand,juli 1986
ƒ
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54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M. Meijer, oktober 1986
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56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
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57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A. Schoneveld,november 1986
ƒ
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november

1986
60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir.K. Reinink, december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S. Vreeke ,maart 1987
ƒ
66. Bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne
hapla). Ing.A.A.W.Zondervan, november 1987
ƒ
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van
Wijk, ir.C. Kramer, ing.G.Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ
73. Hetoptimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988
ƒ
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,de Visser e.a., mei 1988
ƒ
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december
1988
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ
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81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV),
ir. H. Niers (IB) endr. ir.J.vander Boon (IB),februari 1989
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86.Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder,
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