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VOORWOORD
Het werkplan 1993 geeft een overzicht van het onderzoeksprogramma dat op het
proefstation en de regionale onderzoekcentra voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond in 1993zalworden uitgevoerd.
Het vormt het resultaat van de jaarlijkse programmeringscyclus, waarbij aangedragen onderzoeksvragen van de zijde van het bedrijfsleven,overheid en onderzoeksorganisaties zelf zorgvuldig worden afgewogen envan prioriteiten, c.q. posterioriteiten, worden voorzien.
Het voorliggende werkplan 1993 kent op hoofdlijnen dezelfde indeling als vorig
jaar. Het onderzoek is geconcentreerd in een negental speerpunten, oftewel prioritaire onderzoeksvelden. Elk speerpunt is onderverdeeld in samenhangende
deelonderzoekgebieden, de zogenaamde clusters, waarbinnen de projecten zijn
gedefinieerd. Het werkplan is opgebouwd volgens de indeling speerpunt - cluster project.
Elk project is voorzien van een volgnummer en wordt gevolgd door de namen van
de verantwoordelijke onderzoeker(s) en een projectnummer. Achter in dit werkplan
vindt u een nadere beschrijving van de opbouw van deze projectnummers. Tevens
is achterin het werkplan een overzicht opgenomen van de projecten per gewasgroep, alsook van alle projecten op numerieke volgorde. Via het vermelde volgnummer wordt verwezen naar de plaats in het werkplan waar een nadere beschrijving van het betreffende project tevinden is.
Wij hopen dat het "Werkplan 1993" u wederom in staat stelt een goed beeld te
verkrijgen van de activiteiten die in het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
groenteteelt in de vollegrond worden ontplooid. Een goede bekendheid met het
programma kan de betrokkenheid bij het praktijkonderzoek verhogen en roept
wellicht nieuwe onderzoekswensen op. Wij houden ons dan ook te allen tijde
aanbevolen voor commentaar en suggesties.

De directie
ir.A.J.Riemens
dr.ir. K. Rijniersce

1. KWALITEITSVERBETERING
Afgesloten projecten
* De invloed van voorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van consumptieaardappelen
(C.B.Bus enJ.F. Houwing)
54.2.35
* Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen door
aanlegvan spuitbanen
(M. Tramper)
54.7.73
* Invloed van teeltvervroegingsmaatregelen op de opbrengst en de kwaliteit van
fabrieksaardappelen
(K.H.Wijnholds)
55.4.55
* Bestrijding Yn-virus in pootaardappelen
(M. Tramper)

54.3.75

* Optimalisering van de teelt bij de vermeerdering van pootaardappelen uit miniknollen
(C.B.Bus)
54.4.29
* Invloedvanzwavel op de bakkwaliteit van wintertarwe
(H.W.G Floot)
* Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteitvan koolzaad
(J.G.N.Wander en H.W.G. Floot)

EH
50.4.03

* Opbrengst- en kwaliteitsverloop van nieuwe rastypen snijmais tijdens de rijpingsfase
(DA. vander Schans)
96.6.23
* Oorzaken en bestrijding van het *wit' inspinazie
(J.T.K. Poll)
* Verbetering van detrekrijpheid vanfijnewitlofwortels inde vroege trek
(R.C.F.M. vanden Broek)

70.2.02
NH

* Invloed van sorteren van witlofwortels op de opbrengst en de kwaliteit van het
geoogste lof
(R.C.F.M. vanden BroekenH.RVersluis)
NH/ZW

* CA-bewaringvanspruitkoolrassen
(CAM Schouten)

WG

* Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij
knolselderij
(M.H.Zwart-Roodzant enJ.A.Schoneveld)
62.4.06
* Verbetering kwaliteitzaaiuienviateeltmaatregelen
(K.Hindriksen E.Th. J. Schouten)

65.4.53

1a. Optimalisering van teelt en bewaring van
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op
oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
1. Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen
CD. vanLoon,A. Veerman enJ.F. Houwing,in samenwerkingmetATO

54.7.27

Een belangrijk gegeven van de AM-resistente rassen die een flink deel van het
Bintje-areaal moeten gaan vervangen is hunverwerkingskwaliteit. Het PAGVheeft in
de loop van vier jaar onderzoek, 10 rassen onder de loep genomen. In veldproeven is onderzoek gedaan naar het kiemgedrag en de beschadigingsgevoeligheid
en is onderzocht in hoeverre bemesting bij deze rassen aangepast moet worden
met het oog op kwaliteit en opbrengst. In 1992 zijn de laatste gegevens van de
proeven beschikbaar gekomen. Naast de inmiddels gereedgekomen deelrapportages voor de begeleidingscommissie worden de belangrijkste resultaten van het
teeltonderzoek in een PAGV-publikatie samengevat.
De in dit kader aanvullend verzamelde gegevens over variatie in nitraatgehalten en
onderwatergewicht zullen ditjaar apart worden verslagen.
Het door ROC Westmaas (H.R Versluis) uitgevoerde onderzoek over de optimale
teelt van enkele vroege AM-resistente rassen voor de verwerkende industrie is
eveneens afgesloten enwordt in hetjaarboek verslagen.
2. Ontwikkelingvaneenmethode omde bakkleurvanaardappelentevoorspellen
A. Veerman

54.7.34

De mogelijkheid om reeds bij de oogst vast te stellen wat de potentiële bakkleur
van een partij aardappelen na bewaring zal zijn, zou het mogelijk maken de afzet
van partijen beter te plannen. In 1989, 1990 en 1992 zijn hiertoe proeven op het
PAGV en ROC De Kandelaar uitgevoerd. De resultaten van de laatste bakproeven
komen dit jaar beschikbaar waarna de verslaggeving zal plaatsvinden. Over de
eventuele voortzetting van dit onderzoek is overleg gaande met instituten betreffende meer fundamentele ondersteuning.
3. Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur insommige aardappelbewaarplaatsen
A.Veerman enA.H.J.Rops,in samenwerkingmetATO

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg in het bewaarseizoen een slechte
bakkleur op. Samen met het ATO is enkele jaren in praktijk-bewaar-plaatsen onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de problemen. Op basis van hierbij
opgedane ervaringen is eind 1992 gestart met probleemgericht bewaaronderzoek
in de vernieuwde accommodatie (8 cellen) op ROC De Kandelaar. Hierbij worden
10

onder andere verschillende ventilatieregimes entemperaturen vergeleken.
4. Toepassingvancarvonalskiemremmer van poot- enconsumptie-aardappelen
A. Veerman en CD. vanLoon

nieuw 54.6.42

In samenwerking met ATO-DLO, ROC-Westmaas en Luxan BV wordt in de nieuwe
bewaaraccommodatie van het ROC onderzoek verricht naar de optimalisering van
dosering en de wijze van toedienen van carvon als kiemremmingsmiddel voor
consumptie-aardappelen. Verder zal worden nagegaan in hoeverre carvon ook
toepasbaar isvoor de kiemremming van pootaardappelen.
5. Invloedvan bemesting enberegeningop hetnitraatgehalte vanaardappelen
PM.T.M. Geelen

54.2.40

Op proefboerderij Vredepeel wordt in samenwerking met Nestlé onderzocht hoe
het nitraatgehalte op zandgronden met regelmatige toediening van dierlijke mest
kan worden beperkt. Enerzijds wordt de invloed van deling van de stikstofgift en
van sturing van de N-voorziening op basis van de nitraatsneltest in bladsteeltjes
nagegaan. Anderzijds wordt het effect van beregening bestudeerd met name ook
de mogelijkheid om via langer doorgaan met beregenen het nitraatgehalte te
verlagen.
6. Teeltvanconsumptie-aardappelen op dezware kleiinhetOldambt
H.W.G. Floot

EH

De teelt van consumptie-aardappelen op de zware klei in het Oldambt is moeilijk.
Op de Ebelsheerd zal een aantal teeltvarianten met onder andere twee rassen,
twee voorkiemmethoden en drie plantafstanden,worden vergeleken.
7. Risico chloorschade bijvoorjaarstoepassing van dierlijke mest voor de kwaliteit
vanzetmeelaardappelen
K.H.Wijnholds

nieuw KP

Bijvoorjaarstoediening van dierlijke mest is als gevolg van het aanwezige chloor de
kans op verlaging van het onderwatergewicht en de opbrengst bij zetmeelaardappelen aanwezig. Het advies hieromtrent is niet eenduidig. Voor de acceptatie van
mest is een goed inzicht in dit risico nodig. Ineen proef wordt het effect van kleine
giften chloor wel en niet gecombineerd met dierlijke mest op de opbrengst en het
onderwatergewicht nagegaan.
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1b. Onderzoek naar de gezondheidstoestand ensorteringvan pootaardappelen
8. Onderzoek naar bedrijfshygiènische aspecten bijdeaardappelteett
CD. vanLoon enJ.K.Ridder

54.3.23

Voor de kwaliteit van pootaardappelen is het van belang dat het pootgoed vrij is
van ziektekiemen. Een goede ontsmetting van het pootgoed kan hiertoe een
bijdrage leveren. Afgelopen jaren zijn enkele middelen onderzocht die mogelijk
dienen als vervangers van kwik. Detoepassing van deze middelen lijkt kostbaar en
vraagt maatregelen die alleen op gespecialiseerde bedrijven kunnen worden uitgevoerd. Dit jaar zullen de middelen op zo'n bedrijf worden getoetst. In aansluitend
veldonderzoek op het PAGV zullen de ziektedaling en de eventuele fytotoxiciteit
worden gecontroleerd.
9. Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleembij
pootaardappelen
C.B.Bus enJ.K.Ridder

54.3.32

In 1993 worden in dit project geen veldproeven aangelegd. De meeste resultaten
zijn in 1992 verslagen; de verdere verslaggeving wordt nu afgerond. Nagegaan
wordt op welke wijze het praktijkonderzoek op dit belangrijke ziekte-aspect verder
kan inspelen. Een belangrijke beperking daarbij vormt het niet beschikbaar zijn van
eenvoudige detectiemethoden.
10.

Perspectievenvangroenrooien enonderdekken bijpootaardappelen

J.K.Ridder en C.B.Bus

54.3.37

Devoortgang en de resultaten van het door HLB, IMAG en IPOuitgevoerde onderzoek naar de perspectieven van groenrooien/onderdekken van pootaardappelen
zijn zodanig dat aansluitend praktijkonderzoek ter introductie gewenst is. Insamenwerking met betrokken instellingen worden de volgende proeven voortgezet.
- Invloed van het groeistadium in verband met de ontvellingsgevoeligheid en het
vastzitten van de knollen aan de stolonen waarbij ook rasverschillen een rol
spelen. Plaats:PAGV.
- Vergelijking groenrooien/onderdekken met huidige methode van loofvernietiging
(klappen/trekken, en/of spuiten) op enkele ROC's. Hierbij zullen tijdens het
groenrooien middelen (antagonisten en pencycuron) worden toegediend en
vervolgens zal de invloed hiervan op de ontwikkeling van Rhizoctonia worden
nagegaan.
Plaats: ROC's Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve, De Waag en Kooyenburg.
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11.

Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootaardappelteelt
nieuw 54.3.41

A.J.T.M. Hospers (L.B.1), C.B.Bus,J.G.LamersenH.T.A.M. Schepers
Rhizoctonia. In verschillende experimenten op een tientai biologisch werkende
pootaardappelbedrijven, waaronder het proefbedrijf OBS, wordt nagegaan hoe
Rhizoctoniasolani in een biologisch teeltsysteemte voorkomen of te bestrijden is:
- de effecten van groenrooien voorafgegaan door loofklappen of looftrekken, in
beide gevallen al dan niet in combinatie met de toepassing van de antagonist
Vertilliumbiguttatum. Onderzocht wordt de bezetting van de geoogste aardappelen met R.solani,en de vitaliteit daarvan.
- de effecten van een korte (2 uur) of langere (6 uur) droogperiode tussen het
groenrooien en het weer onderdekken van de aardappelen. Mogelijk kunnen
hierdoor risico's met betrekking tot aantasting door Phytophthora en bacterieziekten beperkt worden.
- de effecten van een behandeling met V. biguttatum bij het inschuren op de
vitaliteit van R.solani.
- effecten van het luchtiger maken van de ruggen na looftrekken met behulp van
eenwortelsnijder. Mogelijk kan dit de resultaten van looftrekken nog verbeteren.
- de effecten van een voorjaarsbehandeling (bij het poten) met V. biguttatum op
de aantasting van de oogst door R.solani enop devitaliteitdaarvan.
- de effecten van GFT-kompost op de aantasting van aardappelen door R.solani.
Phytophthora.In een proef op het PAGVwordt nagegaan wat de invloed is van de
intensiteit van het loofbranden (rijsnelheid) op de matevan doding van Phytophthora in het gewas.
De relatietussen teeltmaatregelen en gezondheid vanpootgoed. Op 15 biologisch
werkende pootaardappelbedrijven wordt de teelt van pootaardappelen intensief
gevolgd om inzicht te verkrijgen in de (combinatie van) teeltmaatregelen die in een
biologisch teeltsysteem een gezond pootaardappelgewas mogelijk maken. Hieraan
kunnen handvatten voor verder onderzoek ontleendworden.
Dit project, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, wordt gefinancierd uit
extra middelen van DWTen het aardappelbedrijfsleven en mede aangestuurd door
een begeleidingscommissie met alle betrokken partijen.
12.

Geïntegreerde bestrijding vanRhizoctoniasolani in aardappelen

J.G. Lamersen R.Wustman

34.3.02

De werkzaamheden beslaan het uittesten van de optimale methodiek voor de
vaststelling van de vatbaarheid van aardappelrassen. Het eigenlijke onderzoek voor
het vergelijken van rassen gebeurt door hetCGO.
Deverslaglegging richt zich op het publiceren van het adviessysteem voor het alof
niet toepassen van een knol- of grondbehandeling in zowel de pootaardappel-, de
consumptie-aardappelen en de zetmeelaardappelteelt. Een ander deel van de
verslaglegging heeft betrekking op de bewaarproeven met Vertillium biguttatum.
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13.

Beïnvloeding knoltal/sortering vangrof groeiende pootaardappelrassen

H.W.G. Flooten E.Th. J. Schouten

54.4.71

Op ROC Kollumerwaardwordt onderzoek gedaan naar de invloed van de bewaarmethode, namelijk schuurkas en mechanische koeling vanaf de oogst en vanaf de
sortering (december), bij twee rassen en over de mogelijke invloed van later poten
(warmere grond) bij diverse rassen op het knoltal.
Het onderzoek op de Prof. van Bemmelenhoeve naar het effect van Rovral op de
knolsortering is afgesloten enwordt ditjaar in eenverslag samengevat.

14

1c. Verbetering van de veldopkomst van vollegrondsgroenten, akkerbouwgewassen enkruiden
14.

Verbeteringvandeveldopkomst bij witlof

G.vanKruistumenJ.J. Neuvel

73.4.09

Het project zal na verdere wiskundige toetsing met verslaglegging worden afgesloten. In overleg met de betrokken zaadbedrijven en de NAK-G zal worden besloten
of eenvoor de praktijk hanteerbare vigour- of vitaliteitstoets mogelijk is.
15.

Perspectievenvandeteeltvanwitlofop 50cmruggenopkleigrond

H.RVersluis

ZW

Proeven waarin de effecten van ruggrootte op de opkomst werden onderzocht en
onderzoek naar de invloed van rijenafstand en plantdichtheden bij de teelt op
ruggen werden in 1992afgerond enworden in 1993met verslaggeving afgesloten.
16.

Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen

JA. Schoneveld

58.4.05

In 1993 verschijnt het PAGV-verslag over het reeds afgesloten veldonderzoek. Er
wordt ook een artikelvoor hetjaarboek geschreven.
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1d. Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op de handelsgewassen,graszaad en kruiden
17.

Detoepassingvangroeiregulatoren bij graszaadgewassen

G.E.L. Borm

46.4.02

De eindverslaggeving van het uitgevoerde onderzoek zal in 1993worden afgerond.
18.

De invloedvande gewasstructuur op de produktie van bloeihalmenenzaad
bijgraszaadgewassen

G.E.L. Borm

46.4.03

Het onderzoek naar de effecten van maaien en stikstof in de herfst bij Engels
raaigras voor de eerste en tweede oogst en veldbeemd- en roodzwenkgras voor
de tweede oogst is recent met een eindverslag afgerond. Begin 1993 wordt een
samenvatting voor het Jaarboek gemaakt.
19.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk

G.E.L. Borm enJ.G.N.Wander

46.4.07

Omdat TCA voor de graszaadteelt is verdwenen, is de teelt van veldbeemd onder
dekvrucht tarwe problematisch geworden. De resultaten van het onderzoek naar
alternatieve dekvruchten (droog te oogsten erwten,veldbonen) geven aan dat deze
teeltkundig gezien perspectief bieden. Met name roodzwenk lijkt probleemloos
onder peulvruchten als dekvrucht te kunnen worden geteeld. Bij veldbeemd is de
zekerheid over de opkomst bij zaai in het voorjaar minder dan bij zaai in het najaar.
Het onderzoek concentreert zich met name op deze problematiek. De volgende
proeven worden uitgevoerd:
- vergelijking van de geschiktheid van verschillende dekvruchten met veldbeemd
en roodzwenk als ondervrucht (ROC Rusthoeve);
- effect van zaaitechniek van veldbeemd (effect van rolsystemen) bij dekvrucht
erwten (PAGV-proefbedrijf);
- effect vanzaadontsmettingveldbeemd bij dekvrucht erwten (PAGV-proefbedrijf).
20.

Teelttechniek graszaadgewassen opzand-endalgronden

G.E.L. BormenJ.G.N.Wander

46.4.09

Uitbreiding van de teelt van monocotylen is op grond van de bouwplanproblemen
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in het veenkoloniale gebied wenselijk. De mogelijkheden van de zaadteelt van
enkele grassoorten worden onderzocht. In dit afsluitende jaar worden nog twee
proeven voortgezet:
- effect herfstbehandeling (maaien en stikstofbemesting) op roodzwenkgras voor
de tweede oogst (ROC 't Kompas);
- mogelijkheden mechanische onkruidbestrijding in Engels raaigras (ROC Kooyenburg).
21.

Deinvloedvanteeltmaatregelen opde zaadproduktie vanrietzwenkgras

J.G.N.Wanderen G.E.L. Borm

46.4.12

In Nederland is vrijwel geen teeltonderzoek uitgevoerd met rietzwenkgras. Het
grootste probleem, waardoor zeer lage opbrengsten ontstaan, is een te lage
pluimdichtheid. Dit probleem doet zich vooral voor op overjarige percelen. In 1992
is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is besloten om de volgende proeven aante leggen:
- Zaaitijden: het effect op eerste- en tweedejaars gewas van inzaai onder dekvrucht in de herfst en in het voorjaar en in open land op verschillende tijdstippen.
- Plantverband: verruiming van de rijenafstanden bij twee zaaizaadhoeveelheden
ineerste-tot derdejaars gewas.
- Maaitijdstippen en stikstofgift: het effect op een tweedejaars gewas van tijdstip
van maaien in de herfst met al dan niet gelijktijdige toediening van een stikstofgift.
22.

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengstvangraszaad op kleigronden

J.G.N.Wanderen E.Th.J. Schouten

46.4.13

Omtrent de herfstbehandeling van eerstejaars en overjarig graszaad is voldoende
bekend. De praktijk wilvaak afwijken van het optimale maaisysteem, omdat men de
percelen wil laten beweiden met schapen en omdat men het graszaadstro niet wil
afvoeren vanwege de slechte prijs. De stikstofbemesting in herfst en voorjaar en de
verdere behandeling zal hieraan aangepast moeten worden. In 1993 worden de
volgende proeven uitgevoerd:
- herfststikstofbemesting bij verschillende beweidingsperioden in roodzwenkgras
voor de tweede oogst (ROC Rusthoeve);
- herfststikstofbemesting bij beweiding in Engels raaigras voor de tweede oogst
(ROC Rusthoeve);
- effect verhakseien, verbranden en stikstofbemesting in de herfst bij achterlaten
van stro van eerste oogst van Engels raaigras op tweede oogst (ROC Prof. van
Bemmelenhoeve).

17

23.

Verhogingvandeopkomst-zekerheid ende kwaliteitvanvezelvlas

J.G.N.Wander

51.6.02

Het onderzoek rond oogstversnelling en dauwrootperiode is afgerond en verslagen. De meeldauwbestrijdingsproef wordt niet voortgezet, de resultaten van de
afgelopen drie proefjaren met weliswaar weinig aantasting worden in het jaarboek
samengevat.
24.

Verbetering oogstzekerheid enbegingroei bijde kruidenteelt

H.J.vander Mheen

52.4.05

De slechte opkomst en begingroei bij een groot aantal kruiden die ter plaatse
worden gezaaid,vormen een belangrijk probleem in de kruidenteelt. Het onderzoek
richt zichop verschillende aspecten:
- voortzetting proef over de invloed van de zaaidiepte en beregening op de
opkomst van Digitalis lanata;
- voortzetting proef over invloed zaaizaadontsmetting op de kiemrug en opkomst
van Digitalis envaleriaan;
- verder onderzoek aan precisiezaai bij de wortelgewaskruiden;
- bureau-studie naar de mogelijkheden voor verbetering van de zaaizaadwinning
van kruiden gericht op een betere kiemkracht en gezondheidstoestand van het
zaad.
25.

Invloedvanteeltmaatregelenopde kwaliteitvankruiden

H.J.vander Mheen

52.8.06

Het onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen op de kwantitatieve en de
kwalitatieve produktie van gedroogde kruiden spitst zichtoe op het gewasDigitalis
lanatawaarbij een drietal proeven gepland zijn:
- Invloed van stikstof (hoogte giften, deling) op de produktie en het digoxinegehalte vanDigitalislanata.
- Doordat in voorgaande proeven weinig aantasting voorkwam, zal de effectiviteitstoetsing van diverse fungiciden op septoria-bladvlekkenziekte worden
herhaald op een praktijkperceel met een beginnende aantasting.
- Vervroeging zaaitijd op de opbrengst en kwaliteit bij Digitalis.
- Het onderzoek naar de invloed van de standdichtheid en van de oogsttijd op
het digoxinegehalte is afgesloten enwordt verslagen.
26.

Teeltoptimalisatie bijwortelkruidgewassen gerichtop kwaliteitsverbetering

H.J.vander Mheen

52.6.08

Wortelkruiden worden vlakvelds geplant, hetgeen hoge teeltkosten en oogstproblemen (tarra, beschadigingen) meebrengt. In een uitgebreide teeltproef op de
Oostwaardhoeve wordt voor het derde jaar nagegaan of ter plaatse zaaien op
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ruggen perspectief biedt. Hierbij worden bij drie gewassen Angelica, Levisticum en
Valeriaan bij twee rijenafstanden op ruggen precisie- en nokkenradzaai vergeleken
met vlakvelds planten. Gedurende het seizoen wordt de wortelgroei via tussentijdse
oogsten gevolgd. Bij de eindoogst wordt naast de opbrengst ook de kwaliteit
(sortering,tarra, beschadiging, gehalten) vastgesteld.
27.

Debuitenteelt vandroog-enzomerbloemen

M. Tramper

RH

De internationale vraag naar droog- en zomerbloemen overtreft het aanbod in
ruime mate.Zodoende biedt deteelt perspectief voor akkerbouwers die gedeeltelijk
willen overschakelen op een arbeidsintensief gewas om zodoende de rendabiliteit
van het bedrijf te verbeteren. In Zeeland is de belangstelling voor de teelt duidelijk
aanwezig. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting in 1989 van de studieclub Bloevantho (bloemen vanTholen).
Tegen deze achtergrond is ROC Rusthoeve in 1991 in samenwerking met Bloevantho onderzoek gestart. De belangrijkste onderwerpen zijn:
- onkruidbestrijding inLimonium tataricum;
- plantuitval inLimoniumtataricum.
28.

Teeltvanbloemzaden

M. Tramper,in samenwerking met Studieclub voor groente- en bloemzaadteelt
"EilandTholen"
RH
In het kader van dit onderzoek zal aandacht besteed worden aan het effect van
stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit (kiemkracht) en het effect van het
plantverband/-dichtheid op infectie door ziekten. Ook de witte vlekken in het afgesloten onkruidbestrijdingsonderzoek zullen in het kader van dit project aandacht
krijgen. In 1993 richt het onderzoek zich op stikstofbemesting van violen, ziektebestrijding bij lavatera en onkruidbestrijding indiverse bloemsoorten.
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1e. Optimalisering van teeltmaatregelen ten behoeve
van oogstzekerheidenverbetering van de kwaliteit
van granen (zieook6d)
29.

Opbrengst enkwaliteitvanwintertarwe bijextensivering

A. Darwinkel

41.4.12

De gegevens van het onderzoek naar de kwaliteit van tarwe van oogstjaar 1991,
uitgevoerd door vier verwerkende industrieën, kwamen na de zomer beschikbaar.
Daarmee zijn de resultaten van het teeltkundig en het kwaliteitsonderzoek van dit
driejarig project volledig. In het voorjaar van 1993 zullen de resultaten in een eindverslag worden verwerkt. Het project wordt daarmee afgerond.
30.

Rassenonderzoek voorZeeuwseVlegel-brood

M. Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel heeft het doel na te gaan of het haalbaar is om op
een milieuvriendelijke en tevens lonende manier tarwe te telen op gangbare landbouwbedrijven. De teeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel verschillen op enkele
punten sterk van de geïntegreerde teeltwijze. Voor opkomst mag een bodemherbicide aangewend worden. De kunstmeststikstof mag vervangen worden door
toepassing van organische mest in het voorjaar. Bij Zeeuwse Vlegel is de rassenkeuze belangrijker dan bij geïntegreerde tarweteelt. Inonderzoek op ROC Rusthoeve wordt nagegaan welke rassen onder de teeltwijze voor Zeeuwse Vlegel een
goede broodkwaliteit en opbrengst leveren.
31.

Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteitvanzomergerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmetNIBEM

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang om te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Er vindt namelijk een uitbetaling naar kwaliteit
plaats. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed hebben op de korrelkwaliteit. In
1992 is op de proefboerderij Ebelsheerd een onderzoek gestart naar het effect van
het zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. Door vroeg te zaaien is het
wellicht ook in deze regio mogelijk wat vaker aan de gestelde kwaliteitseisen te
voldoen. De eerste resultaten hebben aangegeven dat een zaaitijd in januari en in
februari zowel voor de opbrengst als de kwaliteit bijzonder gunstig kan zijn. Het
onderzoek zal in 1993invrijwel ongewijzigde vorm worden voortgezet.
Het onderzoek naar de perspectieven van de teelt van brouwgerst in andere
regio's dan het Zuidwestelijke kleigebied is in 1992 afgerond; de resultaten van dit
onderzoek zullen invoorjaar 1993als PAGV-verslagverschijnen.
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32.

Oogstzekerheid en kwaliteitvanonbespoten brouwgerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmetNIBEM

nieuw 42.8.08

Gezien de toenemende vraag naar spuitvrije produkten zijn er mogelijkheden om
een meerprijs te verkrijgen voor spuitvrij geteelde gerst. Aangezien zomergerst een
gewas is dat bij de huidige teeltwijze al een vrij beperkte inzet aan bestrijdingsmiddelen vraagt, is de stap naar geheel spuitvrij telen niet zo groot. Er zal daarom
onderzoek gestart worden naar de gevolgen van een spuitvrije teelt voor de opbrengst en de brouwkwaliteit van zomergerst. Op twee plaatsen (Lelystad en ROC
Rusthoeve) wordt de huidige teeltwijze met een spuitvrije teelt en enkele tussenvarianten vergeleken. Daarbij wordt naast de advies N-gift ook een lagere N-gift opgenomen gezien de gunstige invloed hiervan op de ziekte-aantasting en de kwaliteit.
33.

Optimalisatievandeteeltende afzetvanroggevoor de maalindustrie

S.PostmaenA. Darwinkel

43.4.02

Met financiële steun van het Nederlandse Graan-Centrum is in 1990 een project
gestart ter optimalisatie van de roggeteelt. Deteelt van rogge biedt met name voor
de zand- en dalgronden perspectieven gezien de graanprijsdalingen en de aanscherpende milieuwetgeving. Door de komst van hybriderassen en de goede
droogteresistentie van rogge is de oogstzekerheid aanzienlijk beter dan van de
overige graangewassen.
In samenwerking met telers, handel,voorlichters en maalindustrie zijn in het noordoostelijk zandgebied roggestudieclubs opgezet, ondersteund met teeltproeven op
ROC 't Kompas en ROC Kooyenburg. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan
mogelijkheden voor tijdige karakterisering van de mate van schot om tot separate
opslag en valorisatie van kwaliteitsrogge te komen. De teeltproeven richten zich
vooral op teeltwijze, gezond houden, voorkomen van legering en verbetering van
de kwaliteit.
Devolgende proeven worden in 1992/1993 uitgevoerd:
- Teeltsystemen; intensief, gangbaar, low input. ROC's Kooyenburg en 't Kompas.
- Ziektebestrijding; optimale bestrijding van bruine roest. ROC's Kooyenburg en 't
Kompas.
- Rassenmengsels; ziekteresistentie en bevruchting. ROC's Kooyenburg en 't
Kompas.
- N-bemesting en groeiregulatie. ROC 't Kompas.
- Gewasvergelijking winterrogge enwintertarwe op klei/zavelgrond.PAGV.
34.

Verbeteringvande oogstzekerheid enkwaliteitvanhaver

K.H.Wijnholds, A. DarwinkelenA.H.J.Rops

44.7.50

Bij de verwerkende industrie bestaat een duidelijke belangstelling voor inlandse
haver mits de kwaliteit (onder andere bastgehalte, duizendkorrelgewicht, hl-gewicht) goed is. Een hoge opbrengst gaat veelal samen met een goede kwaliteit.
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Legering is een factor die de oogstzekerheid en de kwaliteit negatief beïnvloedt.
Nagegaan wordt in hoeverre door rassenkeuze en teeltmaatregelen (zaaidichtheid,
bemesting, groeiregulatie) de kwaliteit en opbrengstzekerheid kan worden verbeterd. Evenals voorgaande jaren worden de proeven aangelegd op dalgrond (ROC
't Kompas) en kleigrond ( ROC De Kandelaar). De kwaliteitsanalyses worden door
de verwerkende industrie (Quaker Oats) uitgevoerd.
35.

Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten behoeve van
ruwvoerwinning

DA. vanderSchans,in samenwerkingmetPR

98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal teeltproblemen voor. Deze problemen liggen met
name op het terrein van de bemesting en het optreden van onkruidconcurrentie
vlak na de inzaai. In 1992 is op ROC Cranendonck een oriënterend onderzoek
gestart naar de mogelijke schade veroorzaakt door emissie-arme aanwending van
drijfmest in een bestaand gewas luzerne. Dit onderzoek wordt in 1993 voortgezet.
Door de trage ontwikkeling van luzerne na de inzaai treedt er gemakkelijk veronkruiding op. In 1992 is er een proefveld op ROC Cranendonck aangelegd met
verschillende zaaitijdstippen, zaaizaadhoeveelheden en het zaaien van mengsels
van luzerne met Alexandrijnse klaver en tarwe. In 1993 wordt dit onderzoek voortgezet op een perceel met een hoge onkruiddruk.
36.

Effectvanzaaimethode enplantgetalop oogstzekerheid enkwaliteitvansnijmais

P.M.T.M. Geelen,H. vanSchotenenJ. vande Werf

VP/Hn/CR

Afgelopen jaar is er veel ophef gemaakt over het perspectief van deltazaai in
combinatie met hogere plantdichtheden bij vooral steile rastypen. Er is duidelijk
behoefte aan harde gegevens. Op enkele ROC's zal daarom deze zaaimethode
met normale zaai worden vergeleken bij enkele standdichtheden en twee rastypen.
Tevens wordt wel/niet beregenen opgenomen om inzicht te krijgen in de oogstzekerheid in relatie tot de vochtvoorziening.
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1f. Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de oogst
ende kwaliteitvanvollegrondsgroenten
37.

Overzicht naar opkweeksystemenvanasperge

J.G.M. Jeurissen

MV

De opkweek van plantmateriaal bij asperge staat ter discussie. Van diverse zijden
komen berichten over betere resultaten, verkregen met een andere plantopkweek.
In dit onderzoek worden diverse methoden van plantopkweek vergeleken. Deze
proef is gezaaid in 1992. In 1993 wordt deze proef geplant om het effect op de
produktie in de eerste oogstjaren tevolgen.
38.

Verbeteringvande kwaliteitvankropslaenijsslabijteeltonder insektengaas

M.E.T. VlaswinkelenA.J.M.Embrechts

ZW/NB

Van een aantal gewassen is bekend dat de toepassing van insektengaas een
goede insektenbestrijding geeft. Het insektengaas heeft invloed op de klimaatsomstandigheden waaronder de gewassen groeien en dus ook op de kwaliteit. Bij
kropsla wordt nagegaan wat de invloed van het insektengaas op de kwaliteit van
het gewas is. Mogelijk kunnen via aangepaste teelttechnieken de knelpunten die
het insektengaas veroorzaakt opgelost worden. Proefplaats proeftuin Noord-Brabant.
Op ROCWestmaas wordt een proef met ijssla uitgevoerd in de herfstteelt.
39.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de verschillende afdekmaterialen
en de periode dat er afgedekt moest worden. In 1993 zal er ook gekeken worden
naar het effect van bewaring op het verkrijgen van een geel hart. Een geel hart
wordt namelijk ook verkregen door de andijvie bij hoge temperatuur te bewaren.
De kwaliteit en houdbaarheid namen dan wel af. Er zal dus vooral gekeken worden
naar het effect van temperatuur, bewaarduur, rassenkeuze en rijpheid op kwaliteit
en houdbaarheid van andijvie.
40.

Verbeteringvande kwaliteitvanChinesekoolbijdeteeltonder insektengaas

K.J.Osinga

KP

Het gebruik van insektengaas is een alternatief voor chemische bestrijding van
insekten. Onderzocht wordt of de bewaareigenschappen en de kwaliteit van Chinese kool beïnvloed wordt door af te dekken met insektengaas. Vergeleken worden
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meerdere tijdstippen vanverwijdering van het gaas.
41.

Oriëntatievervroegingvanbroccoli

K.J.Osinga

nieuw KW

Op ROC Kollumerwaard wordt in 1993 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor vervroeging van broccoli door afdekking met vliesdoek. Hierbij worden enkele
rassen vergeleken. De proef heeft eensterk demonstratief karakter.
42.

Optimalisatievandeteeltvanbroccoli

R.C.F.M. vanden Broek

NH

De proeven met plantafstanden in de zomerteelt worden met een artikel in het
Jaarboek 1992/1993afgesloten.
43.

Verbetering van overwinteringsmogelijkheden van de teelt van winterbloemkool

R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

NH/ZW

Op ROC Zwaagdijk wordt in seizoen 1992/1993 een proef uitgevoerd met de
rassen Pulsar en Armetta die zowel vlakvelds als op ruggen worden geteeld. In
Westmaas worden afdekmaterialen vergeleken. Het veldonderzoek wordt op beide
proefplaatsen in 1993afgesloten.
44.

Plantafstanden enplanttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

In dit onderzoek werd de invloed van plantafstand en planttijdstip nagegaan op de
opbrengst en kwaliteit. Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
45.

Optimalisatie plantdatumspruitkoollateoogstperiode

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Als vervolg op het opkweekonderzoek zal een aantal spruitkoolrassen in de kas
worden opgekweekt en op verschillende data worden uitgeplant. Het onderzoek is
gericht op het behalen van een optimale opbrengst en kwaliteit in de oogstperiode
vanaf medio november.
46.

Invloedgrondbewerking opdeteeltvanbloemkool

R.C.EM, vanden Broek
Vergeleken zijn de grondbewerkingen met kopeg, hakenfrees en overtopfrees vlak
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NH

voor het planten. In de afgelopen drie jaren zijn er geen aantoonbare verschillen
opgetreden van het effect van de grondbewerking op de oogst. Er wordt een
afsluitend artikel voor het Jaarboek geschreven.
47.

Zeervroegezaaivan bospeen

J.G.M. Jeurissen enA.J.M.Embrechts

MV/NB

Voor een primeurteelt van bospeen zou nog vroeger gezaaid moeten worden.
Door reeds voor de winter, of zeer vroeg in het voorjaar te zaaien, is extra vervroeging mogelijk. In herfst 1992envoorjaar 1993 is te Meterik en Breda een proef
met verschillende zaadhoeveelheden aangelegd.
48.

Onderzoek naar optimale plantdichtheidvanpreibijdeteeltopzavelgrond

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

In 1992 is op ROC Westmaas een proef uitgevoerd met verschillende plantdichtheden bij een ruggenteelt op 75 cm. In 1993 zal de proefopzet meer afgestemd
worden op verbetering van de rooibaarheid door vergelijking van verschillende
rugtypen.
49.

Invloedvansorterenvanhet plantmateriaalvanprei

A.J.M. Embrechts

nieuw NB

Onderzocht wordt welke mate van concurrentie een zware plant geeft ten opzichte
van een lichte plant. Hierbij wordt dan direct verband gelegd met de sortering van
het plantmateriaal.
50.

Kwaliteitsverbetering zaaiuiendoor deteeltopruggen

K.J. Osinga

KW

Vergeleken worden de opbrengst en sortering van zaaiuien bij diverse zaaizaadhoeveelheden en drie teeltsystemen: 1,50 m bedden, 75 cm en 50 cm ruggen.
Proefplaats ROC Kollumerwaard.
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1g. Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstallevenvanvollegrondsgroenten
51.

Onderzoek gerichtop hetvoorkomenvanlagetemperatuurbederf bijwitlof

G. van Kruistum, A.R. Biesheuvel, H.H.H. Titulaer,R.C.F.M. van den Broek en
P.M.T.M. Geelen
73.2.16
Inmiddels is naar voren gekomen dat de temperatuur van de krop, zowel bij als
direct na de oogst van invloed is op de mate waarin lage temperatuurbederf kan
optreden.
In 1993worden wortels, afkomstig van het kalk/kali proefveld van ROCWijnandsrade op het PAGV geforceerd waarna het lof wordt getoetst op lage temperatuurbederf. Op het PAGV en op ROC Zwaagdijk wordt de invloed van de kroptemperatuur, zowel tijdens als direct nade oogst bestudeerd.
Inhet najaar van 1993zal het project metverslaggeving worden afgerond.
52.

Beperkenvanindrogenvanwitlofwortels en herbevochtiging

H.P. Versluis

ZW

Systemen van herbevochtiging van bewaarde witlofwortels zullen onderling worden
vergeleken. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de CaCI2-toepassing en het
moment van toepassing. In een andere proef zal aandacht worden besteed aan
inhoezen voor of bevochtiging tijdens het invriezen en het inhoezen na invriezen en
herbevochtiging tijdens de bewaring.
53.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels

JA. Schoneveld, G.vanKruistumenH.P. Versluis

53.6.01

Bij het bewaren van peen en witlofwortels doen zich regelmatig problemen voor
van rot en teveel uitdroging. Nagegaan wordt of een periode van drogen en helen
voorafgaande aan de bewaring, deze problemen mede kunnenverhelpen.
In 1993zullen enkele objecten van het onderzoek 1992/1993op semi-praktijkschaal
worden beproefd op het proefbedrijf te Lelystad en op ROCWestmaas.
54.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en
rondde oogstopde houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen

J. De Krakeren CA. Ph.vanWijk

68.7.01

Te vaak loopt de kwaliteit bij nabewaring te snel terug. Mogelijk zijn de in de projecttitel genoemde invloeden hiervoor verantwoordelijk. Allereerst zalworden bezien
wat de gevolgen zijn van een nat geoogst produkt. Vanwege een hoge weefsel26

spanning op dat moment zal de beschadiging naar verwachting sterker zijn. Nabewaring onder vochtige omstandigheden zal wellicht tot grotere rotaantasting leiden.
Omdat ijssla onder allerlei omstandigheden wordt geoogst en in plastic zakjes
wordt afgezet, zullen de effecten bij dit gewas worden gemeten. Er zal vergelijking
worden gemaakt met droog geoogste ijssla waarvan na de oogst eventueel een
deel nat wordt gemaakt.
55.

Bewaringwinterprei

J. de Krakeren G.vanKruistum

66.7.05

Dit onderzoek wordt met een artikel in het Jaarboek afgesloten.
56.

Onderzoek inzaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-dosering
doortoevoegingvaneenhulpstof

L Hoekstra

65.4.09

Van de uitgevoerde proeven wordt een eindverslag gemaakt. Een artikel wordt in
het Jaarboek opgenomen.
57.

Bewaarbaarheid knolselderij

H.RVersluis, in samenwerkingmetIPO

ZW

Onderzoek naar de antagonistische werking van de schimmel Coniothyriumminitans op Sclerotinia wordt afgesloten. Deze schimmel biedt bij de onderzochte
toepassingswijze in knolselderij geen perspectief.
58.

Verbetering bewaarkwaliteitsluitkool

R.C.F.M. vanden Broek

NH

Vergelijk CA-bewaring met mechanische bewaring van witte kool wordt voortgezet
indien de CA-cel in 1993 goed draait. Afgelopen jaar werden de CA-condities pas
laat bereikt zodat de CA-bewaring niet beter was dan de mechanische bewaring.
Proefplaats ROC Zwaagdijk.
59.

Onderzoek naar bewaarmogelijkhedenvanrettich

J.G.M.Jeurissen

MV

Het onderzoek in Meterik zal worden voortgezet met koelcelbewaring en kuilbewaring.
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60.

BewaringvanPompoen

J.G.M. Jeurissen
De teelt van Pompoen als consumptiegewas staat sterk in de belangstelling. Door
een concentratie van het aanbod in het najaar staat de prijsvorming sterk onder
druk. In Australië en Nieuw-Zeeland worden pompoenen massaal bewaard. In dit
onderzoek worden de mogelijkheden van bewaring van in Nederland geteelde
pompoenen onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van rijpheid van de
vruchten op het bewaarresultaat.
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MV

1h. Fysiologische kwaliteitsproblemen bij vollegrondsgroenten
61.

Roseverkleuring asperge

J.G.M. Jeurissen

nieuw MV

In samenwerking met de veiling Z.O.N., het C.B.T. en de D.L.V.-Horst wordt onderzoek uitgevoerd op een aantal praktijkbedrijven. Het doel is een richtlijn op te
stellen voor de oogst en verwerking van asperge. Naleving van deze richtlijn moet
een garantie geven dat de asperge niet rose verkleurt na de oogst. Daarnaast zal
gezocht worden naar methoden om de gevoeligheid voor rose-verkleuring te
kunnen voorspellen.
62.

Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge
69.4.04

J.T.K. Poll,P.H.M. Boonen, C.Scholten,J.G.M. Jeurissen enA.J.M. Embrechts
In samenwerking met ROC Noord-Limburg is een project van start gegaan om de
mogelijkheden van oogstverlenging te onderzoeken. In Lelystad zal hoofdzakelijk
de periode in de nazomer en herfst onderzocht worden, gebruik makende van
kuubskisten. In samenwerking met het CBT zal ook aandacht worden besteed aan
een aantal kwaliteitsproblemen zoals scheuren en roseverkleuring, ook zal het
optreden van glazigheid/bruinverkleuring in de praktijk worden gevolgd. In Meterik
wordt gebruik gemaakt van het beddensysteem en zal de mogelijkheid van de zeer
vroege teelt met vervroeging onderzocht worden.
In 1988 is op proeftuin Noord-Brabant een proef aangelegd waarin de mogelijkheden nagegaan worden om de aanvoer van asperges te verlengen door aanpassing
van de teelttechniek. Aspecten die hierbij onderzocht worden zijn zogenaamde
beurtjaren (het enejaar niet oogsten, het andere jaar langer oogsten) en het langer
door blijven oogsten waarbij men een aantal stengels per plant door laatgroeien.
63.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden

G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer, A.J.M.EmbrechtsenH.P. Versluis

73.2.13

Voor de trek is op basis van de verkregen gegevens een nieuw praktijkadvies voor
de voeding opgesteld. Dit advies vereist nadere toetsing en aanpassing. Dit onderzoek wordt op ROC Breda en ROC Westmaas uitgevoerd met partijen wortels van
verschillend Nt-gehalte. Ook wordt met behulp van enkele K-trappen, het K-gehalte
van de wortels gevarieerd om vervolgens na te gaan of aanpassing van het Kniveau in de voedingsoplossing gewenst is. Voor beide ROC's vindt de wortelteelt
plaats op ROCWestmaas.
Zowel bij de vroege als de late trek kan het ontstaan van inwendig rood in de naoogstfase grote problemen geven voor de houdbaarheid en de verdere afzet van
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het lof. In enkele proeven op het PAGV wordt nagegaan of deze fysiologische
afwijking door aanpassing van deforceertechniek kan worden teruggedrongen.
Op het CABO-DLO is chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de redistribute van bestanddelen van de witlofwortel en de morfogenese en groei van de
krop. Dit project is in 1992 beëindigd. De praktische uitwerking van dit onderzoek
wordt in overleg met het PAGV neergelegd in enkele artikelen voor vakbladen.
Insamenwerking met het IMAG is in 1992 een bureaustudie gestart naar de ontwikkeling van mens- en milieuvriendelijke witloftreksystemen. Deze studie zal in 1993
worden afgerond met een rapport waarin ook aanbevelingen voor nader onderzoek worden gegeven.
Witlof is als voorbeeldgewas gekozen voor het in kaart brengen van Integrale
Ketenbeheersing (1KB) voor de vollegrondsgroentesector. Na het formuleren van
knelpunten voor onderzoek in het kader van 1KB,zullenvoorstellen voor onderzoek
worden uitgewerkt.
64.

Onderzoek naar pointnoir in witlof

R.C.F.M. vanden Broek

NH

Het onderzoek om point noir bijwortelteelt in de kas onder gecontroleerde omstandigheden te kunnen oproepen, wordt in 1993 vermoedelijk afgesloten (trek van
worteloogst van 1992).
65.

Ontwikkelingvaneen bewaarduur- entrekstrategie voorwitlofwortels

G. vanKruistum, J.A.SchoneveldenH.P. Versluis

nieuw 73.4.20

Uit CABO-DLO onderzoek komt naar voren dat het wenselijk is om stikstofrijkere
wortels korter te bewaren en te forceren bij relatief lage temperaturen in een aangepaste voedingsoplossing.
Tot nu toe bestaat er geen praktijkadvies hoe men, uitgaande van wortelpartijen op
basis van de kennis van N-gehalte, suikersamenstelling en eventueel andere mineralen de bewaarcondities (temperatuur, duur) en forceeromstandigheden zodanig
aanpast dat de beste resultaten ten aanzien van kwaliteit (zowel uitwendig als
inwendig) en produktie worden bereikt.
In de komende jaren zal door het PAGV worden nagegaan hoe, gegeven een
aantal wortelpartijen en de samenstelling hiervan, deze partijen het beste kunnen
worden behandeld tijdens bewaring en trek. Voor dit onderzoek is inmiddels samenwerking gezocht met België en Frankrijk.
66.

Beperkenvanrandenbolrot inijssla

J. de Kraker, K.J.OsingaenM.E.T. Glaswinkel

72.4.05

In 1992 is een breed onderzoek gestart om verschillende mogelijkheden te bezien
dietot een beperking van rand en bolrot zouden kunnen leiden.
Daarbij zal de toetsing van de gebleken grote rasverschillen in gevoeligheid voor
rand deels worden herhaald. Dat zal onder verschillende omstandigheden gebeu30

ren om ook de invloed van uitwendige factoren te kunnen meten.
Uit die proeven, en ook uit de hieromtrent verschenen literatuur, komt heel sterk
naar voren dat het ontstaan van rand voortkomt uit een tekort aan calcium in het
inwendige van de plant. Dit aspect zal vooral de aandacht krijgen, met name door
de luchtvochtigheid 's nachts hoog te houden waarbij, gebruik makend van een
nog aanwezige worteldruk, calcium ook naar het binnenste van de plant wordt
gestuwd.
Proefplaatsen: PAGV Lelystad en de ROC's te Valthermond enWestmaas.
67.

Verbeteringvande helderheidvande opgiet bijpeulvruchten

J.J. Neuvel,in samenwerkingmetATO

87.7.13

Bij gesteriliseerde doperwten met name in glas wordt soms hinder ondervonden
van een minder heldere opgiet.
In onderzoek is nagegaan welke stoffen en factoren een rol spelen. Er is gevarieerd met ras, oogsttijdstip, sortering, hardheid en zoutgehalte van blancheerwater,
methode van koelen na het blancheren alsmede hardheid en zoutgehalte van de
opgiet. Veel analyses zijn door het ATOverricht vanaf 1990en sommige lopen nog
door tot het voorjaar van 1993.
In 1993 worden geen veldproeven meer aangelegd. Het onderzoek wordt afgerond
met eenverslag.
68.

Onderzoek naar de kwaliteitsproblemen bijkoolgewassen

CR de Moei enR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 77.7.08

Bij koolgewassen (sluit-, bloem- en spruitkool) komen kwaliteitsproblemen (fysiologische) voor, die duidelijk meer aandacht vragen binnen het onderzoek. Hierbij
spelen zwart in sluitkool, grauwverkleuring bij spruitkool en gele onderkanten bij
bloemkool een belangrijk rol.Voor komend jaar zal literatuurstudie worden gedaan
naar genoemde problemen. Daarnaast inventarisatie in de praktijk en op veilingen
in samenwerking metCBT.
69.

Onderzoek naar de oorzaakvangroeivlekjes bijprei

A.J.M. Embrechts

nieuw NB

In de zomers van 1990 en 1991 en in het voorjaar van 1992 kwam in veel percelen
prei met lichte vlekjes in het hart voor. Hierdoor werd veel prei op de veilingen
afgekeurd. Tot nu toe is de oorzaak een raadsel en zijn er geen aanknopingspunten voor onderzoek. Mogelijk worden er oriënterende proefjes gedaan op proeftuin
Noord-Brabant.
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1i. Onderzoek naar de vermindering van grondtarra
en afvalwater-stromen inde akkerbouw en deteelt
van vollegrondsgroenten
70.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de vermindering van
grondtarra en afvalwater-stromen in de akkerbouw en de teelt van vollegrondsgroenten

G. vanKruistum, J.G.M. Jeurissen,E.Bouma, CE. Westerdijk

99.0.20

Dit is een nieuwe cluster waarin nog projecten geformuleerd kunnen worden. In
1993 zal middels een bureaustudie in eerste instantie een inventarisatie plaatsvinden naar de te verwachten effecten van het verminderen van de hoeveelheid
grondtarra en dievan de afvalstromen, zowelteelttechnisch als bedrijfseconomisch.
De voorstudie die door het IKC-MKT in Ede is verricht zal mede als uitgangspunt
genomen worden om onderzoeksprojecten teformuleren.
In samenwerking met het 1RSwordt overleg gevoerd om tot een programma voor
beperking van de hoeveelheid grondtarra bij suikerbieten en andere rooigewassen
te komen.
In samenwerking met de studieclub ZON wordt een inventarisatie uitgevoerd door
de Agrarische Hogeschool 's Hertogenbosch naar de kwantiteit en de kwaliteit van
het afvalwater op vollegrondsgroente-bedrijven in Limburg. Daarnaast wordt gezocht naar haalbare alternatieven. ROC Meterik is bij deze inventarisatie betrokken.
Momenteel draait in de praktijk een milieu-voorbeeldbedrijf 'verantwoord watergebruik' waarbij in het toetsgewas witlof gestreefd wordt naar vermindering van
afvalwaterstromen met behulp vanozonering.
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2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Afgesloten projecten
*

*

*
*
*

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekandijvie
(F.M.L Kanters, A.J.M.Embrechts, J.G.M. Jeurissen
enR.C.F.M. vanden Broek)

71.9.02

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekschorseneer
(J.Hoek, P.M.T.M. Geelenen C.A.M. Schouten)

59.9.02

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkroot
(J.Hoek, M.E.T. VlaswinkelenR.C.F.M. vanden Broek)
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksjalot
(L Hoekstra)
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbroccoli
(H.J.Hylkema,H.W.G. Floot, J.G.M. Jeurissen,A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek)

57.9.05
65.9.18

78.9.05
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2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen engrassenvoor gazonsensportvelden
71.

Cultuur - engebruikswaarde-onderzoekwintertarwe

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,
E.Th.J. Schouten, A.H.J Rops, H.P. Versluis,M. Tramperen P.M.T.M.Geelen, in
samenwerkingmetRWS, TNO-voeding, CPRO enIPO
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbij worden 46 rassen onderzocht op
twee proeflocaties; één op zand (Ernst) en één op klei (PAGV). Ook de kwekers
beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt drie jaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassen van de
voorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus een aantal rassen die al één of
twee jaar in de interprovinciale serie zaten. Al deze rassen worden vergeleken met
de aanbevolen A- en N- rassen van de rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de
interprovinciale serie is dit jaar 22. Ze worden op de volgende ROC's beproefd:
Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't Kompas, Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve,
De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien
liggen er proefvelden in Vaassen, Lelystad, op de proefboerderij De Bouwing
(Randwijk) en op de proefboerderij van RWS (DeSchreef).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemdworden.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
(wintervastheid), een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicidenproef
(gevoeligheid voor bodemherbiciden) en een zaaitijdenproef (mogelijkheid laat
zaaien) uitgevoerd. Ook wordt er een aantal ziektetoetsingen uitgevoerd (meeldauw, oogvlekkenziekte, gele roest, Fusariumculmorum, Septoriatritici en Septoria
nodorum).
De proeven met geïntegreerde teeltomstandigheden worden voortgezet. Deze
proeven worden met een beperkt aantal rassen uitgevoerd. Op ROC Vredepeel
komt een proef met mechanische onkruidbestrijding en op ROC de Kandelaar worden de effecten bepaald van verschillende niveaus van N-bemesting,ziektenbestrijding enwel/niet gebruiken van CCC.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor de voorbeproeving
gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist en bij Meneba Meel B.V. te
Rotterdam. Voor de beproeving door Meneba Meel B.V. worden bovendien op
proefboerderij Westmaas 10-are velden aangelegd. Dit om ervaringen op te doen
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met grotere partijen van rassen die in het tweede jaar van beproeving zitten.
72.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot,K.H. Wijnholds,
M.Tramper, E.Th.J. Schouten,
in samenwerkingmet TNO-voeding enIPO
41.9.15
Ook het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van zomertarwe bestaat uit een
voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat in 1993
ongeveer acht rassen envindt plaats op zand (Ernst) en op klei (Lelystad). Ook de
kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen. Het tweede deel van
het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving. Deze omvat ongeveer zes
rassen en vindt plaats op de ROC's Ebelsheerd, 't Kompas, van Bemmelenhoeve
en de Rusthoeve. Bovendien liggen er ook proeven in Ernst enLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemdworden.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor de voorbeproeving
gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bijTNO-voeding te Zeist.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef (gevoeligheid voor schot) en een proef naar de mogelijkheid van vroeg zaaien uitgevoerd. De rassen worden ook meegenomen in de fysio-toetsing op gele
roest.
73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwintergerst

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.GFloot,P.M.T.M. Geelenen
K.H. Wijnholds,in samenwerkingmetNIBEMen CPRO
42.9.06
De voorbeproeving van wintergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in
Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Hettotaal aantal rassen in de voorbeproeving
is22. Deze rassen worden ook door de kwekers op minimaal twee plaatsen onderzocht.
In de interprovinciale serie worden 15rassen op 6 proefplaatsen onderzocht. Deze
plaatsen zijn Ebelsheerd, Kollumerwaard, Wijnandsrade, 't Kompas, Ernst en
Lelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de rassenlijst vermeldworden.
Van het geoogste produkt wordt van de tweerijige rassen door TNO-Voeding de
brouwkwaliteit bepaald. Op het PAGV worden verder het duizend korelgewicht en
het hectolitergewicht bepaald.
Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van TNO-Voeding uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
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de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-Voeding bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen in deze proeven.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
uitgevoerd om gegevens over de wintervastheid teverkrijgen.
74.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzomergerst

A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,
A.H.J. Rops, E.Th.J.. Schouten, H.P. Versluis,M. Tramperen P.M.T.M. Geelen, in
samenwerkingmet TNO-Voeding en IPO.
42.9.07
Ook de voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden,
één in Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Het totaal aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 30. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal
twee plaatsen.
In de interprovinciale serie worden ongeveer 20 rassen op 12 proefplaatsen
onderzocht. Deze proefplaatsen zijn de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard,
Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve,
Wijnandsrade en 't Kompas. Bovendien liggen er nog proeven in Ernst, Lelystad en
op de proefboerderij DeBouwing.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de rassenlijst vermeld worden. In 1992is begonnen met een fysiotoetsing op
gele roest. Dit wordt in 1993 voortgezet. Het inoculum wordt door het IPO geleverd.
Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van TNO-Voeding uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-Voeding bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen in deze proeven. Op het PAGV worden verder het duizend
korelgewicht en het hectolitergewicht bepaald.
75.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek haver

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.G. Floot
en K.H.Wijnholds

44.9.01

De rassen van de voorbeproeving worden in Ernst (zand) en in Lelystad (klei)
beproefd. Het aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 10.Ook de kwekers
voeren deze beproeving op minimaaltwee proefplaatsen uit.
De interprovinciale beproeving wordt uitgevoerd op de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, 't Kompas en Kooyenburg. Bovendien liggen er nog proeven in Ernst
en Lelystad. De waarnemingen die worden gedaan, komen overeen met de
raseigenschappen die in de rassenlijst worden vermeld. De interprovinciale serie
omvat ongeveer zes rassen. Aan het geoogste produkt worden duizendkorrelgewicht, hectolitergewicht en bastgehalte bepaald.
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76.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekrogge entriticale

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L vanden Brink,K.H.Wijnholdsen
P.M.T.M. Geelen,in samenwerkingmet CPRO

43.9.01

Devoorbeproeving van triticale vindt plaats op twee plaatsen, in Ernst (zand) en in
Lelystad (klei). De voorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn in
1992 negen triticalerassen en twee winterroggerassen in onderzoek. Deze rassen
worden ook door de kwekers onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat in totaal 10 rassen (vijf rogge en vijf triticale). De proeflocaties zijn: 't
Kompas, Kooyenburg,Vredepeel,Vaassen enLelystad.
Naast de normale beproeving wordt er nog een vriesproef en een schotproef
uitgevoerd om informatie over de wintervastheid en de gevoeligheid voor schot van
de verschillende rassenteverkrijgen.
77.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

P.M.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO(Tongeren) en
LandwirtschaftskammerRheinland (Köln-Wahn)

WR

In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op WR in samenwerking met het PIBO te Tongeren en de
Landwirtschaftskammer Rheinland.
78.

Teeltvanbakwaardige wintertarwerassen

H.W.G. Floot

EH

Vergelijking van een aantal, vooral buitenlandse bakwaardige tarwerassen betreffende opbrengst en kwaliteit.
79.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekerwtenencapucijners

A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.G. Floot,K.H.Wijnholds,
E.Th.J. SchoutenenM. Tramper
87.9.14
Het onderzoek van erwten en capucijners bestaat uit twee delen. Het eerste deel
omvat de voorbeproeving. Deze wordt in Lelystad uitgevoerd. In deze voorbeproeving worden ongeveer 15 rassen onderzocht. Deze rassen worden ook door de
kwekers zelf onderzocht.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Hierbij worden ongeveer tien rassen onderzocht op zes verschillende locaties.
Deze locaties zijn: Kollumerwaard, 't Kompas, Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en Lelystad. De capucijners worden alleen op de Van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en in Lelystad beproefd. De rassenworden beoordeeld op de
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raseigenschappen die in de rassenlijst vermeld staan. Van het geoogste produkt
wordt het eiwitgehalte bepaald.
80.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek veldboon

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot
enK.H.Wijnholds

88.9.09

Ook het onderzoek naar veldbonen bestaat uit een voorbeproeving en een
interprovinciale beproeving. De voorbeproeving omvat ongeveer vijf rassen en
wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht.
De interprovinciale beproeving omvat ongeveer acht rassen. Deze worden op vier
verschillende locaties uitgevoerd: Ebelsheerd, 't Kompas, Rusthoeve en Lelystad.
De rassen worden beoordeeld op de eigenschappen die in de Rassenlijst vermeld
worden.
Inhet geoogste produkt worden eiwitgehalte en duizend korrelgewicht bepaald.
81.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden Brink,E.Th.J. SchoutenenM.Tramper,
in samenwerkingmetATO
51.9.05
De voorbeproeving van vlas bevat ongeveer vijf rassen en wordt in Lelystad
uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale serie omvat ongeveer 10 rassen. Deze serie wordt beproefd op de ROC's
Prof. van Bemmelenhoeve en de Rusthoeve. Ook in Lelystad wordt een proef
aangelegd. Tevens worden er proeven aangelegd op vier kweekbedrijven.
De rassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de rassenlijst vermeld
worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit wordt door het ATO in Wageningen bepaald. Bovendien worden er proeven aangelegd om de gevoeligheid voor vlasroest,Fusariumoxysporumenvlasbrand vast testellen.
82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L. vanden Brinken K.H.Wijnholds

50.9.06

De voorbeproeving bestaat uit ongeveer vijf rassen en wordt alleen in Lelystad
uitgevoerd. De kwekers leggen ook proeven met deze rassenaan.
De interproviciale serie zal uit ongeveer tien rassen bestaan. De proeven worden
uitgevoerd in Lelystad en op Kooyenburg.
De rassen worden in grote lijnen op dezelfde eigenschappen beoordeeld als de
vezelvlasrassen. Daarnaast wordt het oliegehalte bepaald.
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83.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwinterkoolzaad

A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L vanden BrinkenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetRWS, BLGGenRIKILT

50.9.04

Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat 14 rassen en wordt uitgevoerd op
Ebelsheerd en De Schreef (RWS). Deze rassen worden ook door de kwekers
onderzocht.
De interprovinciale serie omvat acht rassen. Deze serie wordt beproefd op de
ROC's Ebelsheerd en Kollumerwaard en op De Schreef. Alle rassen worden op
eenvroeg en een laat tijdstip gezaaid. De rassen worden beoordeeld op deeigenschappen die in de rassenlijst vermeldstaan.
Van het geoogste zaad wordt het oliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en de gehalten aan glucosinolaat
door het RIKILT inWageningen.
84.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek karwij

M.L. Zeelenberg

50.9.07

In 1992 is begonnen met een voorbeproeving van twee rassen karwij op ROC
Ebelsheerd. Deze proef wordt in 1993 geoogst. In 1993 zullen 2 proeven met
dezelfde rassen worden uitgezaaid op Ebelsheerd en in Lelystad voor oogst 1994.
Van het geoogste produkt worden olie- en carvongehalte bepaald.
85.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekcichorei

L. vanden Brinken M. Tramper

63.9.04

Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan cichorei zal worden uitgevoerd op
twee proefvelden, n.l. één in Lelystad en één in Colijnsplaat (ROC Rusthoeve). Er
zullen ca. 14rassen onderzocht worden.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven.
86.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden

J.R.vander Schoot en J. Kassies

46.9.11

In 1993wordt er een gazonproef in Brabant aangelegd waarin alle op dat moment
in onderzoek zijnde rassen zullen worden uitgezaaid. Waarschijnlijk komt de proef
bij een zodeteler te Helvoirt.
De rassen van veldbeemdgras en Engels raaigras worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in een (waarschijnlijk bij de NSF in Arnhem) aan te leggen
betredingsproef.
Erworden drie sportveldproeven met rassen van Engels raaigras aangelegd.
De rassen van Engels raaigras worden op hun wintervastheid beoordeeld in

39

kunstmatige vriesproeven.
Tevens wordt eenzouttolerantieproef aangelegd met rassen van roodzwenkgras.
Daarnaast liggen er proefvelden die in 1993 op diverse eigenschappen worden
beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven inWageningen,Arnhem en Lelystad;
- een betredingsproef inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam, Dordrecht en DenHaag;
- een sportveldproef met rassenvan veldbeemdgras inAlmere.
- vriesproeven in Wageningen
87. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbij consumptie-aardappelen
J. E. Geersing, O.Hartsema,R. Wustman,H.W.G.Floot, E.Th.J. Schouten,A.H.J
Rops,P.M.T.M. Geelen (+ KOVAL), H.P. Versluisen M. Tramper, insamenwerking
met CPRO, HLB,ATO,NAK,BLGG,NIKO-TNO, LUW-IVP, CABO, Agrico-Research,
Cebeco Handelsraad, T.Clevers,H. Hendriks,HettemaZonen,PD, C. Meijer,Den
Hartigh,Fobek,Ropta/ZPC, Stet&Slot.
54.9.39
Op acht klei- en vier zandlocaties zullen 43 consumptie-aardappelrassen in
enkelvoud worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast
zullen deze rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (2 lokaties), nitraatgehalte
(2 lokaties), ziekteresistenties (Phytophthora infestans loof (1) en knol (2), schurft
(2), AM-resistentie (1), wratziekte (1), bladrol-, Yn-, X- en A-virus (2), kringerigheid
(2), Fusarium (2) Phoma (2)),AM-tolerantie (1)), op verwerkingskwaliteit; koken (4),
frites(2) en chips (2) en rooibeschadiging en stootblauw. De rooibeschadigingsproef te Wijnandsrade gebeurt in samenwerking met KOVAL
88. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen
J.E. Geersing,O.Hartsema,R. Wustman en K.H. Wijnholds,in samenwerkingmet
HLB, CPRO, PD, BLGG, NAK, Kama, Hettema Zonen, H. Hendriks, T.Clevers,
LUW-IVP, Cebeco Handelsraad,NIKO-TNO, Agrico-research.
55.9.02
Op vier dalgrond- en vier zandlocaties zullen twaalf zetmeelaardappelrassen in
tweevoud worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast
zullen deze rassen worden onderzocht op bewaarbaarheid (2 lokaties), TGA-gehalte (4), nitraatgehalte (2), ziekteresistenties (Phytophthorainfestans loof (1) en
knol (2), schurft (2), AM-resistentie (1), wratziekte (1), bladrol-, Yn-, X- en A-virus
(2), kringerigheid (2), Fusarium (2) Phoma (2)) enAM-tolerantie (1)) .
89. Rassenproef pootaardappelen
H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen

EH/KW/WR

Op Ebelsheerd wordt een aantal rassen ook als pootgoed beproefd.
Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op
pootgoedtijdstip geoogst.
Op Wijnandsrade wordt in samenwerking met KOVAL een aantal rassen
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vergeleken.
90. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksnijmaïs
J.A.M.Groten,J. Kassies,L. vanden Brink,K.H.WijnholdsenP.M.T.M. Geelen,in
samenwerkingmet PR
96.9.28
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (700 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Het officiële onderzoek omvat de volgende onderdelen:
De opbrengstproefvelden:
De eerstejaars-rassen (50) en enkele standaardrassen worden onderzocht op
circa 12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het
PAGV coördineert dit onderzoek enverwerkt de resultaten.
Een 20-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste produkt van
minimaal drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooyenburg, Aver
Heino, Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier
bedrijf (rivierklei).
Een legeringsproefveld op het PAGV te Lelystad, waarin een 40-tal rassen
(rassenlijst-, tweede- en derdejaars) beoordeeld wordt op legeringsgevoeligheid.
Een plantgetallenproefveld op een particulier bedrijf (oostelijk zand), waar een
aantal rassenlijstrassen en een vijftal rassen (derdejaars) bij verschillende
plantgetallen zullen worden onderzocht op de interactie tussen rassen en
plantgetallen.
Een rassenproef met mechanische onkruidbestrijding (ca. 10 rassen). Beoordeling van de invloed van mechanische onkruidbestrijding op rassen en rassenproeven.
91. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en maïskolvenschroot
J.A.M.Groten,J. Kassies,L. vanden Brink,K.H.Wijnholdsen P.M.T.M. Geelen,in
samenwerkingmet PR
98.9.04
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Om toegelaten te worden tot dit onderzoek zullen de
door de kweekbedrijven aangemelde rassen tevens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed moeten doorstaan. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCM
en MKSomvat de volgende onderdelen:
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De opbrengstproefvelden:
Een 25-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt op drie proefvelden
vergeleken met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste
produkt wordt tevens de voederwaarde (in vitro-verteerbaarheid) bepaald
(gescheiden bemonstering korrel enspil).
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooyenburg
en Aver Heino. De eerstejaars rassen worden alleen op Vredepeel onderzocht.
De tweede- en derdejaars rassen worden op alle genoemde ROC's onderzocht. Op twee proefplaatsen zullen per veldje enkele rijen als snijmais worden
geoogst om gegevens te verzamelen betreffende 'dual-purpose' rassen.
Een legeringsproefveld op het PAGV,waarin een 25-tal rassen (eerste-, tweede
en derdejaars) beoordeeld wordt op de legeringsgevoeligheid.
92. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekvoederbieten
J.A.M. Groten,J. Kassies,L vanden Brink,in samenwerkingmetPR

98.9.05

In 1993 zullen er, ten behoeve van het rassenonderzoek voederbieten twee
opbrengstproefvelden worden aangelegd. Eén op het PAGV (klei) en één op ROC
Aver Heino (zand).
Op elk proefveld worden de derdejaars rassen vergeleken met de aanbevolen
rassen van de rassenlijst.
93. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekluzerne
J.A.M. Groten,J. Kassies,L. vanden Brinken H.WG. Floot.

nieuw 98.9.06

In 1993 zal er, ten behoeve van het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek één
rassenproef luzerne worden aangelegd op ROC Ebelsheerd. Op het proefveld
worden eerstejaars rassenvergeleken mettwee standaardrassen (Maya en Resis).
94. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen
J.R.vanderSchoot enJ. Kassies

98.9.07

In 1993 worden er twee proeven aangelegd met rassen van gele mosterd, bladrammenas, Italiaans- enWesterwoldsraaigras en phacelia. Op één proefplaats vindt
eenvroege zaai plaats met gele mosterd,bladrammenas en phacelia.
Eén proefveld ligt op het PAGV (klei) en één op een zandlokatie. De rassen van
gele mosterd en bladrammenas worden, zo mogelijk in samenwerking met het
Bundessortenamt in Hannover, onderzocht op resistentie tegen het bietecysteaaltje.
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95. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
L. vanden Brink,J. Kassies,J.A.M.Groten,H.G.W. Floot,M. Tramperen P.M.T.M.
Geelen,in samenwerkingmet 1RS
56.9.24
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RSuitgevoerd. Er is geen voorbeproeving.
In 1993 worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de rassenlijstrassen onderzocht. Op de proefvelden zal het CPRO
ook het registratie- en kwekersrechtonderzoek uitvoeren. Een beperkt aantal
rassen zal speciaal om die reden in de proeven worden opgenomen. In totaal
zullen er ca. 45 rassen op de proefvelden worden uitgezaaid. De proeflokaties zijn
Lelystad, en de ROC's Rusthoeve, Vredepeel en Ebelsheerd. Het onderzoek aan
rassen met (partiële) resistentie tegen rhizomanie zal worden uitgevoerd door het
1RS.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vollegrondsgroenteteelt
96. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzaaiuien
L Hoekstra

65.9.16

De groepen van directe afzet en de bewaargroep zijn in 1992 geïntegreerd. De
proeven worden aangelegd op twee lokaties; Colijnsplaat en Lelystad.
In totaal zijn er circa 45 rassen in het onderzoek opgenomen. Het bewaaronderzoek en de verwerking van de monsters vindt plaats op ROC Rusthoeve.
97. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekplantuien
L Hoekstra

65.9.17

Rassen die in onderzoek zijn, worden getoetst aan twee standaardrassen. De
proeven worden aangelegd op Noord-Beveland. Opkweek van het uitgangsmateriaal valt ook binnen dit project.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie.
98. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuienop eenBiologisch-dynamisch
bedrijf
L HoekstraenW. Sukkel

65.9.19

Afhankelijk van de resultaten van de rassenvergelijking van eentiental rassen in de
afgelopen twee jaar wordt het onderzoek op een biologisch-dynamisch bedrijf
afgesloten. Resultaten uit dit onderzoek moeten een beter inzicht geven in hoeverre
de rasseninformatie uit de huidige rassenlijst geschikt is om tot een juiste rassenkeuze voor alternatieve teeltwijzen te komen.
99. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitteasperge
F.M.L Kanters, J.G.M. Jeurissenen K.J.Osinga

69.9.05

De proef witte asperge is in 1991 aangelegd op het ROCte Meterik. In 1992is een
tweede proef aangelegd in Valthermond. Het bestaande rassensortiment zal als
vergelijking dienen. De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor
Samenstelling van de Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie.
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100. Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden
P.Boonen, C.Scholten enF.M.L Kanters

MV

In 1990 is een rassenvergelijking van Noord-Europese rassen gezaaid. Deze proef
wordt uitgevoerd in samenwerking met het CGO, de NAKG en EG. Dit om te
komen tot een rassenadvisering en een Europese rassenlijst voor asperge. In het
voorjaar van 1991zijn deze rassen op het produktieperceel uitgeplant.
101. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge
F.M.L.Kanters,M.E.J. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

69.9.06

Er wordt in 1993 cultuur- en gebruikswaarde onderzoek verricht aan groene
asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (viaWestmaas) op
Rusthoeve. Het bestaande rassensortiment dient alsvergelijking.
102. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla
F.M.L Kanters, M.E.J. Vlaswinkel, K.J. Osinga, R.C.F.M.van den Broek, A.J.M.
Embrechts enJ.G.M. Jeurissen
72.9.03
Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege voorjaarsteelt
- bedekt en onbedekt -, zomer- en herfstteelt), onderzoek uitgevoerd op de ROC's
te Breda, Meterik en Zwaagdijk (praktijkperceel te Heemskerk) en op een praktijkperceel te IJsselmuiden. In de vroege teelt wordt geen nieuw vooronderzoek
gestart. In de zomer- en herfstteelt wordt zowel voor- als voortgezet onderzoek
uitgevoerd. Het bestaande rassensortiment zal alsvergelijking dienen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
Er zal in 1993 voor- en voortgezet onderzoek uitgevoerd worden aan de vroege-,
zomer- en herfstteelt van ijssla. De proeven worden uitgevoerd op de ROC's te
Meterik, Breda, Westmaas en Kollumerwaard. Het bestaande rassenlijstsortiment
zal alsvergelijking dienen.
103. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei
F.M.L.Kanters, A.J.M.Embrechts,K.J.Osingaen
J.G.M. Jeurissen

66.9.03

Erzal in 1992vooronderzoek uitgevoerd worden aan de zomerteelt. Het onderzoek
zal plaats vinden op de ROC's te Breda, Meterik, Valthermond en Kollumerwaard
(regioproef). Het bestaande rassenlijstsortiment zal alsvergelijking dienen.
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104. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stamslabonen
A.R.Biesheuvel,H.P.VersluisenK.J.Osinga,in samenwerkingmetATO

89.9.04

Voor- en voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van stamslabonen voor de verse markt en voor de industrie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd
op het PAGV. In dit onderzoek worden nieuwe rassen op twee zaaidata vergeleken
met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel beoordeeld en machinaal
geoogst en getoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring naoogst). De beste rassen
uit het onderzoek van 1992 worden in het voortgezet onderzoek in Westmaas en
Lelystad machinaal geplukt. In Valthermond wordt één, in Westmaas en Lelystad
worden twee zaaitijden beproefd. De opbrengst wordt steeds vastgelegd in relatie
tot de rijpheid van de bonen. Ook in dit onderzoek wordt gelet op de houdbaarheid van de rassen. Of de rassen ook worden verwerkt tot een gesteriliseerd en/of
diepgevroren produkt op het ATO, is nog onduidelijk.
105. Cultuur- engebruikswaarde onderzoekwitlofvoor detrekzonder dekgrond
A.R.Biesheuvel, CAM. Schouten,A.J.M.Embrechts,R.C.F.M. vanden Broeken
H.P.Versluis
73.9.04
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de
vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek
(lofoogst vanaf half december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek vindt plaats op het PAGV en de ROC's te Breda, Creil, Westmaas enZwaagdijk. In het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige
kwaliteit en houdbaarheid van nieuwe witlofrassen in vergelijking met het aanbevolen sortiment.
106. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bijwitlof
A.R.Biesheuvelen G.vanKruistum, in samenwerkingmet CPRO

73.9.14

Inhet rassenonderzoek bij witlof worden vaak grote ras x plaats interacties vastgesteld. Het is onduidelijk welk deel van de witlofteelt hiertoe het sterkste bijdraagt.
Door de witlofteelt op te splitsen in de teelt van de wortels, de bewaring en de trek
en deze drie deelprocessen nader te analyseren door uitwisseling van wortels
tussen proefplaatsen, wordt vastgesteld in welk deel van de witlofteelt de grootste
ras x plaats interactie ontstaat. In 1987/1988 t/m 1989/1990 zijn veldproeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven worden in eenverslag vastgelegd.
107. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekgroenselderij
A.R.Biesheuvel,R.C.F.M. vanden BroekenA.J.M.Embrechts

74.9.01

Voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van groenselderijrassen
in de vroege/zomer- en herfstteelt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's
te Breda en Zwaagdijk. Ter vergelijking wordt het ras Claret gebruikt.
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108. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekknolselderij
A.R.BiesheuvelenH.P.Versluis, in samenwerkingmetATO

62.9.02

In 1993 wordt het onderzoek van 1991 en 1992 afgesloten. De bewaarresultaten
van de rassen zullen in de loop van het jaar beschikbaar komen. Ook de geschiktheid voor industriële verwerking wordt begin 1993onderzocht op hetATO.
109. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wittekool
I.P.M. CommandeurenR.C.F.M. vanden Broek

84.9.12

In 1993 zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de vroege-, zomer-,
herfst- en lange bewaarteelt. Het produkt van de herfstteelt zal (ook) enigetijd worden bewaard.
Bij de vroege-, zomer- en herfstteelt zal gestreefd worden naar 'kilokolen'. De teelt
voor de lange bewaring is gericht op grotere kolen. Verder wordt getracht een
specifieke proef in te richten op een perceel waarbij grote kans is op een aantasting door 'zwart'.
In 1993 zal vooronderzoek plaatsvinden naar de teelt van witte kool voor de
verwerking tot zuurkool.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROCZwaagdijk, in Lelystad (PAGV) en een
nog nader te bepalen derde proefplaats.
110. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekcourgette
I.P.M. CommandeurenJ.G.M. Jeurissen

nieuw 94.9.06

Er zal bij courgette vooronderzoek worden uitgevoerd aan de zomerteelt. Het gaat
hierbij om de teelt van groene courgettes die geschikt zijn voor de Westeuropese
markt. Ter vergelijking zullen de rassen Elite en Senator worden gebruikt. Dit
onderzoek zal plaats vinden op ROC-Meterik. Er zal tevens uitstallevenonderzoek
worden uitgevoerd.
111. Onderzoek naar rasverschillen inhet uitstallevenvanvollegrondsgroenten
I.P.M. CommandeurenF.M.L Kanters

nieuw 99.9.19

In 1993 zal worden gekeken naar de mogelijkheden om uitstallevenonderzoek uit
te voeren bij bladgewassen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar kropsla
en ijsbergsla. Erwordt gebruik gemaakt van bestaande rassenproeven.
112. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekChinesekool
A.R.Biesheuvel,J.G.M. JeurissenenA.J.M.Embrechts

nieuw 80.9.05

Vooronderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van Chinese kool rassen voor
de vroege teelt (met bedekking), de zomerteelt en de herfstteelt (inclusief bewa47

ring). Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's te Breda en Meterik.
113. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek Radicchiorosso
J. Hoek,M.E.T. Vlaswinkel, K.J.OsingaenJ.G.M. Jeurissen

76.9.05

De teelt van Radicchio rosso kent een aantal problemen, waarvan het gebrek aan
uniformiteit en de grote gevoeligheid voor rand het meest belangrijk zijn. Omdat
nieuwe rassen op deze punten aanzienlijk beter zouden presteren dan de huidige
rassen, is besloten om in 1992 weer vooronderzoek te starten bij de vroege-, de
zomer- en de herfstteelt. In 1993 zal het onderzoek bij de genoemde teeltwijzen
worden voortgezet. Daar enkele nieuwe rassen beter bewaarbaarbaar zijn dan de
rassenlijstrassen, zal het produkt van de herfstteelt gedurende vier àvijf weken bewaard worden. Bij alle teeltwijzen zal 'uitstalleven' onderzoek worden uitgevoerd.
Het onderzoek vindt voor alle drie teeltwijzen plaats op de ROC's te Valthermond,
Meterik enWestmaas.
114. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spitskool
J. Hoek,R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

77.9.07

In 1993wordt bij spitskool voortgezet onderzoek verricht bij de overwinterteelt. Het
onderzoek zal plaatsvinden op de ROC's te Westmaas en Zwaagdijk. Aansluitend
aan het veldonderzoek zal 'uitstalleven' onderzoek plaatsvinden.
115. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spinazie
J. Hoek,R.C.F.M. vanden BroekenA.J.M. Embrechts

70.9.04

Er zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd bij teelt voor de industrie in de
voorjaars-, zomer-, en herfstteelt. Aangezien in Nederland inmiddels vier fysio's van
valse meeldauw ('wolf') voorkomen, is het vooronderzoek alleen uitgevoerd met
rassen die tegen deze vier fysio's resistent zijn. Daarnaast zijn rassen opgenomen
die veel in de praktijk geteeld worden, maar alleen resistent zijn tegen de fysio's 1,
2 en 3. In Lelystad en Zwaagdijk zullen de rassen onderzocht worden door het
BLGG op nitraatgehalte. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's te Breda en
Zwaagdijk en op het PAGV.
116. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekrodekool
J. Hoek enR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 81.9.02

Er wordt vooronderzoek gedaan voor de vroege teelt, de zomerteelt en de heilsten bewaarteelt voor de verse markt en tevens voor de industrieteelt. Bij de verse
marktteelten wordt uitgegaan van oogstbare kolen van 800 - 1300 gram ('kilokolen'). In deze teelt zal de plantdichtheid dan ook vrij hoog zijn (50.000 - 57.000
planten per ha.). Voor de industrieteelt mogen de kolen aanzienlijk zwaarder zijn.
De plantdichtheid indezeteelt is ongeveer 25.000 planten per ha.
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117. Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresitentie tussen vollegrondsgroentegewassen
J. Hoek,I.P.M. Commandeur,W. Sukkel, R.C.F.M. vandenBroek
enA.J.M.Embrechts

nieuw 99.9.18

In spruitkool, witte kool, rode kool en prei wordt specifiek onderzoek gedaan naar
resistentieniveau tegen belangrijke (schimmel)ziekten. Daartoe zullen in spruitkool
i.s.m. diverse betrokken kweekbedrijven evenals in 1992 proeven worden aangelegd gericht op witte roest {AlbugoCandida).Verder zal in spruitkool, witte kool en
rode kool onderzoek worden gedaan naar resistentie tegen bladvlekkenziekte
(Mycosphaerella brassicicola). In genoemde proeven zal waar mogelijk kunstmatig
geïnfecteerd worden. Op ROC Zwaagdijk wordt, als regionale proef, een behandeling tegen trips en bladvlekkenziekte achterwege gelaten. Eventuele luisbestrijding
gebeurt met Pirimor. Inprei (ROC Breda) zal onderzoek plaatsvinden naar resistentie tegen roest (Puccinia allii) en bladvlekken (Phytophthoraporri en Alternaria
porri). Hierbij zal kunstmatige infectie met Phytophthora porri uitgevoerd worden.
118. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekpeen
H.J. Hylkema, CAM. Schouten, K.J. Osinga, H.W.G. Floot, J.G.M. Jeurissen en
R.C.F.M. vanden Broek
58.9.09
Vooronderzoek vroege, bedekte fijnepeen:
Er vindt vooronderzoek plaats bij de vroege, bedekte teelt van B-peen. De
proeflokaties zijn de ROC's te Meterik, en Creil. Er wordt zo vroeg mogelijk
gezaaid.
Voortgezet onderzoek waspeen:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats bij A-B peen (waspeen) voor zowel verse
markt (zaaien begin mei en oogsten oktober) als onderdekkersteelt (zaaien
begin mei 1993 en oogsten april 1994). De proeven worden aangelegd op de
ROC's te Rolde en Creil. De proef op het ROC in Creil zal, indien mogelijk,
tevens worden gebruikt voor het onderzoek naar cavity spot.
Vooronderzoek herfstteelt (incl. bewaring) grove peen. Er vindt vooronderzoek
plaats bij de herfstteelt van C-D-peen. De proeflocaties zijn de ROC's te
Zwaagdijk en Kollumerwaard. Erwordt medio meigezaaid.
Op ROC te Kollumerwaard zal een regionale rassenproef met Franse rassen
van (B-C) peen worden uitgevoerd.
119. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbloemkool
H.J.Hylkema,R.C.F.M. vanden Broek,M.E.T. Glaswinkel en H.W.G. Floot
78.9.13
Voortgezet onderzoek zomer- en late herfstteelt:
Er vindt voortgezet onderzoek in bloemkool plaats in de zomer- en late
herfstteelt. De proef wordt aangelegd op de ROC's te Westmaas en Zwaagdijk
en op een praktijkperceel te Andijk. De late herfstteelt zal tevens als regioproef
op ROC Kollumerwaard worden aangelegd.
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Voortgezet onderzoek winterteelt:
Het onderzoek indewinterteelt wordt in 1993afgesloten. Erliggen proevenop
het ROC Zwaagdijk, Rusthoeve (via Westmaas) en bij een particulier te
Vrouwenpolder.
Vooronderzoek vrijsterteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats indevrijsterteelt. Erwordt medio februari uitgezaaid. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Westmaas enZwaagdijk.Alsvergelijkingsrassen worden Plana, Fremont enFloriade gebruikt.
120. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekboerenkool
H.J.Hylkema, R.C.F.M. vandenBroek,H.W.G. Floot
enA.J.M.Embrechts

nieuw 79.9.01

Vooronderzoek struikboerenkool. Er vindt vooronderzoek plaats in de herfsten winterteelt. De proef wordt aangelegd op de ROC's te Ebelsheerd en
Zwaagdijk.
Vooronderzoek maaiboerenkool. Ervindt onderzoek plaats in de maaiteelt.De
proeven worden aangelegd op de ROC's te Breda (onder voorbehoud) en
Ebelsheerd.
121. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekdoperwten
W. Sukkel,I.P.M. CommandeurenH.P.Versluis

87.9.02

Er vindt voor- en voortgezet onderzoek plaats aan donkergroene doperwten in
twee teeltwijzen,teweten:vroeg (zaai half maart) enlaat (zaai begin mei).Bijbeide
teeltwijzen worden de proeven aangelegd op het ROCte Westmaas en op het
PAGV te Lelystad. Als vergelijkingsrassen zullen Waverex en Darfon worden
gebruikt.
122. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekspruitkool
W. Sukkel, I.P.M.Commandeur, M.E.T. Vlaswinkel,J.G.M.Jeurissen, K.J.Osinga
enH.W.G. Floot
83.9.01
Vooronderzoek
Het vooronderzoek zal plaats vinden in de vroege- (zaai begin maart) ende
late teelt (zaai begin april). De proeven zullen worden uitgevoerd via ROC
Westmaas, op het PAGV te Lelystad enop het ROCte Meterik (alleen vroege
teelt).Alsvergelijkingsrassen zullen Oliver, Kundry, Content, Lauris enStephen
worden gebruikt. Hetonderzoek aandenieuw aangeboden rassen zalworden
gecombineerd methetvoortgezet onderzoek.
Voortgezet onderzoek
Voor vergelijkingsrassen en teeltwijzen zie vooronderzoek. De proeven zullen
worden uitgevoerd op de ROC's Westmaas, Kollumerwaard en Meterik (alleen
vroege teelt),hetPAGVte Lelystad enopeenpraktijkperceel te Abbenbroek.
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Tevens zal i.s.m. de Stichting Akkergroente met zeven rassen een regionale proef
worden uitgevoerd op Ebelsheerd.
123. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikermars
W. SukkelenA.J.M. Embrechts

94.9.04

Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de normale teelt van suikemnaïs. Er zal
begin mei gezaaid worden. De proeven worden aangelegd op het PAGV te Lelystad, het ROC te Breda en mogelijk op een praktijkperceel te Kapelle. Als vergelijkingsrassen dienen de aanbevolen rassen uit de rassenlijst.
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3. INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten
*

Onderzoeknaardebedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen
indeteelt en bewaringvanvollegrondsgroenten
(C.F.G. Krameren Cl. Dekker)
01.8.18

*

Ontwikkeling oogstsystemen bij asperge
(J.G.M. Jeurissenen Cl. Dekker)
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3a. Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkhedenvan
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
124. Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden
AT. Krikke, J. Smid enS.R.M. Janssens (LEI)

02.8.04

In de akkerbouw staan de bedrijfsresultaten onder druk. De bedrijven worden in
toenemende mate geconfronteerd met verslechterende marges tussen kosten en
opbrengsteneneenverscherpteregelgeving.Ditheeftaanzienlijkeconsequentiesvoor
debedrijfsopzet, inkomensvorming encontinuïteit. Inditsamenwerkingsproject wordt
een optimalisatiemodel ontwikkeld. Hiermee kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden
en de gevolgen van specifieke maatregelen op bedrijfsniveau worden onderzocht,
rekening houdend met de samenhang in de gehele bedrijfsopzet (onder andere
bouwplan, arbeid, mechanisatie).
Eenaantalonderdelenvanhetmodelisuitgewerkt. Ditjaarzalhet optimalisatiemodel
worden afgerond en vervolgens worden toegepast in een perspectievenstudie voor
het Noordelijk kleigebied en ineen perspectievenstudie geïntegreerde akkerbouw.
125. Onderzoeknaardeontwikkelingsmogelijkhedenvanakkerbouwbedrijveninhet
Noordelijk kleigebied
A.T.KrikkeenA. Bos

02.8.05

Op veel akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied bestaat een belangrijk deel
van het bouwplan uit granen.Door dalende prijzenvan met name granen, maar ook
van andere akkerbouwprodukten, zijn akkerbouwers in dit gebied genoodzaakt de
bedrijfsvoering aante passen.
Het optimalisatiemodel dat in project 02.8.04 wordt ontwikkeld vormt de basis voor
deze perspectievenstudie die samen met de DLV en het Consulentschap voor de
Landbouw wordt uitgevoerd.Erzaleenaantal bedrijfsopzettenworden geformuleerd
die representatief zijn voor de bedrijven in het gebied. Daarnaast zullen de
mogelijkheden ende gevolgenvaneenaantalalternatievenwordenverkend. Daarbij
wordt rekeninggehoudenmetbeperkingendieaandebedrijfsvoeringwordengesteld
uit oogpunt van regelgeving (o.a.milieu).
126. Onderzoek naar de organisatievanbewerkingen bijcomplexebedrijfsorganisaties
H.B.SchoorlemmerenJ. Smid,in samenwerkingIMAG

03.5.17

In aansluiting op de regionale bedrijfsontwikkelingsstudies met behulp van
optimalisatie- en simulatiemodellen, wordt onderzoek verricht naar een betere
afstemming van arbeid en mechanisatie op de behoeften. Hierbij wordt rekening
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gehouden met het gehele complex van bewerkingen, bewerkbaarheid, bewerkingsvolgorde,machinecapaciteit enarbeid.Bijhetonderzoek wordt gebruik gemaaktvan
het simulatieprogramma Orspel van het IMAG.
Afgelopen jaar is dit project voornamelijk gericht geweest op het inwerken in de
problematiek en het documenteren en opbouwen van expertise met betrekking tot
Orspel. Dit jaar zal de documentatie afgerond worden. Tevens wordt een aantal
bedrijfsscenario's voor het Noordelijk kleigebied doorgerekend.
127. Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend model voor investeringsplanningen-selectie
H.B.SchoorlemmerenAT. Krikke

08.5.14

De kosten voor trekkers en werktuigen zijn een belangrijke kostenpost op
akkerbouwbedrijven. De keuze van hetjuiste vervangingsmoment van een machine
vormt een probleem. In 1992 is, na uitwerking van de rekenregels, een
spreadsheetmodelontwikkeldwaarmeedeafwegingomeenmachineopeenbepaald
moment wel of niet te vervangen wordt ondersteund. Het model is op een beperkt
aantal praktijkbedrijven getest. Na het verwerken van de testresultaten en het
aanpassen van het modelzal het project ditjaar worden afgesloten met eenverslag
en een prototype.
128. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven
C.F.G. Krameren C.G.M. Geven

02.8.03

In dit project wordt een (optimalisatie)model ontwikkeld, waarmee de potentiële
mogelijkhedenvanvollegrondsgroentebedrijven opbasisvanbeschikbaretechnischeconomischekengetalleninbedrijfsverbandkunnenwordendoorgerekend.Afgelopen
jaar is door tijdgebrek alleen aandacht besteed aan de vraag op welke wijze
uiteenlopende teeltduur envruchtwisseling kanworden gemodelleerd. In1993zaldit
onderdeel worden afgesloten,waarna het model kanworden aangepast.
129. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerkingvanvollegrondsgroenten
C.F.G. Krameren C.G.M. Geven,in samenwerkingmetLEIen IMAG

03.5.14

In1992 issamenmethet LEIeenverkennende studie uitgevoerd naar de toepassing
vanoogstbandsystemen.MetLEIenIMAGzalwordennagegaanopwelkewijzedeze
studie eenvervolg kan krijgen.Samen met het IMAG is gewerkt aan de eerste fase
vandeontwikkelingvaneenconcurrerendmens-enmilieuvriendelijk systeemvoorde
trek vanwitlof. Beide deelonderzoeken zullen in 1993worden afgesloten.
Dit jaar zal verder aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de plant- en
oogstmechanisatie bij sla en prei.
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130. Ontwikkelingvaneenanalysemethodevoorinrichtingvan produktieprocessen
op het vollegrondsgroentebedrijf
C.G.M. Gevenen C.F.G. Kramer

03.5.16

Afgelopen jaar is een literatuurstudie op het gebied van Logistiek Management
uitgevoerd en is een eerste aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van een analysemethode omeenverdereverbeteringvandeafstemmingvanmechanisatieenarbeid
op het vollegrondsgroentebedrijf mogelijk te maken, passend bij het bedrijf en het
produkt. De methode zal in samenwerking met de DLV op een beperkt aantal
praktijkbedrijven worden getest envervolgens worden aangepast en beschreven.
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3b. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis
van actuele ontwikkelingen indeteelten bewaring
131. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek
A.T.Krikke, A. Bos,J.G.Lamers, A.H.J.RopsenK.H.Wijnholds

nieuw 01.4.24

Op basis van detechnische resultaten wordt een economische evaluatie uitgevoerd
vanhetvruchtwisselingsonderzoek op 'DeSchreef' enindeVeenkoloniën (AGM600)
en van het onderzoek naar intensieve bouwplannen in de Noordoostpolder. In de
bedrijfseconomische evaluatie wordt via het opzetten van bedrijfsbegrotingen
aandacht besteed aan de gevolgen in bedrijfsverband voor onder andere opbrengsten, arbeid,mechanisatie enondernemersinkomenbij eenbepaald bouwplan
en bedrijfsgrootte. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige prijsverhoudingen. In de
loop van 1993zal een begin worden gemaakt met de econonomische evaluatievan
'De Schreef'.
132. Bedrijfseconomische analyse van de teelt en bewaring van AM-resistente
consumptie-aardappelrassen to.v. Bintje
A. Bos enA. Veerman

nieuw 04.7.03

Aansluitend op hettechnisch onderzoek naar optimalisatie vandeteelt, bewaring en
verwerking van nieuwe AM-resistente consumptie-aardappelrassen wordt een
economisch onderzoek gestart naar de financiële effecten van de teelt en bewaring
vanAM-resistente rassent.o.v. Bintje. Inde loopvan 1993zalworden begonnen met
deverzameling en bewerking van de benodigde gegevens.
133. Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwevollegrondsgroenteteeltenenteeltmethoden
C.F.G. Krameren C.G.M. Geven

nieuw 01.0.26

In 1993 zal een begin worden gemaakt met het onderzoek naar de bedrijfseconomische perspectieven vandeteeltvanminibloemkool,radijsenveldsla.Verder
zal in aansluiting op project 76.4.03 (cluster 4d) aandacht worden besteed aan de
vergelijking van zaaien ten opzichte van planten bij de teelt van radicchio rosso.
Hiertoezalvoordeverschillendeteeltsystemeneenaantalsaldoberekeningen worden
opgesteld.
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134. Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen
C.F.G. KramerenJ.Alblas

nieuw 01.4.25

Dalingvanhetgrondwaterpeil ismetnamevoor provinciale overhedenaanleiding om
beperkingen te overwegen of op te leggen aan beregening inde land- entuinbouw.
In 1993 zal een bureaustudie worden uitgevoerd naar de gevolgen van de
beregeningsbeperkingen. Hiertoe is een werkgroep gevormd bestaande uit
medewerkersvanPAGVenIKC.Dewerkgroephoopthaarstudieeind1993tekunnen
afronden.
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3c. Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
135. Economische perspectievenvan geïntegreerde akkerbouw; synthese van 10
jaarOBS
A.T.Krikke, S.R.M. Janssens (LEI), J.G. Groenwold (LEI) en
F.G.Wijnands

01.8.19

Heteconomischonderzoekmetbetrekkingtothetbedrijfssystemen-onderzoek ophet
proefbedrijf OBS bestaat uit twee delen:
- een evaluatie van de in de afgelopen 11 jaar behaalde gewas- en
bedrijfsresultaten, voor zowel het gangbare, geïntegreerde, als het biologischdynamische bedrijfssysteem op basis van de vastgelegde gegevens in de LEIboekhouding en de technische registratie;
- eenperspectievenstudie naardeconsequentiesvangeïntegreerdeakkerbouwten
opzichte van gangbare akkerbouw voor verschillende bedrijfsgroottes. Vanuit de
resultatenvanhetproefbedrijf OBSwordenviaeenmodelstudie,deconsequenties
nagegaanvoor arbeid,mechanisatie enverdere bedrijfsuitrusting ende daarmee
samenhangende bedrijfseconomische resultaten.
Deevaluatieendeperspectievenstudie zullenin1993wordenafgerondenverslagen.
136. Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw
S.R.M. Janssens (LEI)enJ.G. Groenwold (LEI)

01.8.51

In 1990 is door de overheid een uitvoerig programma gestart om geïntegreerde
bedrijfssystemen indeakkerbouwteintroduceren.Inditkaderzijn38studiebedrijven
in administratie genomen, verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden. De
bedrijfseconomische boekhoudingen worden gedurende vier jaar bijgehouden. De
bedrijfsuitkomsten wordenjaarlijks geanalyseerd,waarbijook technische kengetallen
zullen worden betrokken die door anderen in het kader van dit onderzoek worden
verzameld(PAGV,CABO,DLV).Verderzaljaarlijkseenbedrijfsvergelijkend onderzoek
wordenuitgevoerd,waarbijdeuitkomstenvandezebedrijvenwordenvergelekenmet
de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven met een gangbaar bedrijfssysteem. In
aansluitingop heteersteprojectjaar zalin1993eenbedrijfseconomische analysevan
de gegevens over hettweede projectjaar (boekjaar 1991/1992) plaatsvinden.
137. Economische perspectievenvangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
C.F.G. Kramer, C.G.M. Gevenen M. vander Ham

01.8.21

Debedrijfseconomischeaspectenvandeteeltonderinsektengaasenopmulchpapier
zijnenkeledeelgebiedenwaaraan hetafgelopenjaar de nodige aandacht isbesteed.
Verder ismetnameaandacht besteedaandewijzewaaropdeverzameldetechnisch58

economische gegevens van de verschillende proefjaren van het bedrijfssystemenonderzoek opde4ROC-locatiesdoelmatigkanwordenverwerkttenbehoevevande
economische evaluatie.Doorstagnatieindeontwikkelingvaneenhiertoeoptezetten
databanksysteem kon dit niet worden afgerond en zal dit ook in 1993 de nodige
aandacht vragen.Vervolgens zaleen beginworden gemaakt met deopzet voor een
economische evaluatie.
138. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
C.G.M. Gevenen C.F.G. Kramer, in samenwerkingmet LEI

nieuw 03.8.22

In1993zaleenbeginwordengemaakt methetonderzoek naardebedrijfsvoering en
de bedrijfsresultaten van BD/EKO-vollegrondsgroentebedrijven. Naast literatuuronderzoek zullen in overleg met de DLV 15 studiebedrijven worden geselecteerd,
waarvandoorhetLEIeenbedrijfseconomische boekhoudingzalwordenbijgehouden.
Tevenszullenopdezebedrijvenaanvullendetechnischegegevenswordenverzameld
die van belang zijn voor de teelt en de bedrijfsvoering. In overleg met de DLV zal
hiervoor een registratieset worden ontwikkeld.
139. Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- entuinbouwprodukten
J.G. Groenwold (LEI)

03.4.54

In het kader van een marktonderzoek is meegewerkt aan een enquête onder
ecologische en biologisch-dynamische bedrijven. Dit onderzoek heeft tot doel de
produktie,verwerking enafzetvanecologische enbiologisch-dynamische Produkten
inkaartte brengen.Voor 1993zijngeenuitgebreide activiteitengeplandenbeperken
de werkzaamheden zichtot het beantwoorden van ad hocvragen.

59

4. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
* Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de Noordoostpolder op de waterhuishouding, de beworteling en produktie van landbouwgewassen
(A.H.J. Rops,J.Alblas en C.A.M. Schouten)
21.1.52
* Perspectievenvooragrorefinery bijwintertarwe
(A.T. Krikke, A. DarwinkelenH.W.G. Floot)
* Bewaaronderzoek bijChinese koolengroenlof
(C.A.Ph. vanWijk)(onderdeel van groter project)

41.8.13
76.4.03

* Plantafstandenbijde beddenteeltvanrettich
(J.G.M. Jeurissen)

MV

* Deteeltvanlamsoor (Astertripolium L)
(M. Tramper)

RH

Devoormalige clusters:
4a. Perspectieven van "nieuwe" handelsgewassen in de akkerbouw
4b. Teeltperspectieven voor vezelgewassen
4c. Nieuwe afzetmogelijkheden voor granen enzaden,
zijn samengevoegd tot één nieuw cluster (4a). Enkele projecten uit het oude
cluster 4c zijn ondergebracht bijcluster 1e.
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4a. Perspectieven van nieuwe (nonfood) gewassen in
deakkerbouw
140. Oriëntatieoppotentiële nieuwe akkerbouwgewassen
G.E.L Borm

52.0.04

Afzet- en bouwplanproblemen leidentot de vraag naar nieuwe gewassen.
Een nieuwe dimensie biedt de nonfood-regeling van de EGwaarbij op braakliggende gronden nonfood-gewassen mogen worden geteeld. Inhet kader van dit project
zullen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied verder worden gevolgd.
Door capaciteitsproblemen en de onzekerheid met betrekking tot de subsidieregeling voor olievlas zal de voortzetting van het teeltonderzoek aan olievlas (derde
onderzoekjaar) worden uitgesteld tot 1994. Wel zullen de proeven over N-bemesting en groeiregulatie op Kooyenburg en 't Kompas worden afgerond in1993.
141. Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen (Nationaalolieprogramma 52.0.09. EG-VOICI-programma52.0.10)
G.E.L Borm en N. vanDijk

52.0.09
52.0.10
"Nieuwe" olieproducerende gewassen kunnen mogelijk interessante grondstoffen
leveren voor de noonfood-industrie. Tedenken valt aan de produktie van coatings,
vernissen, smeermiddelen, cosmetica en dergelijke.
In het kader van het EG-VOICI-programma, worden samen met het CPRO, CABO,
ATO, Cebeco en enkele verwerkende industrieën de mogelijkheden onderzocht van
akkermoerasbloem, Crambe en bekergoudsbloem.
In het kader van het Nationaal Olieprogramma worden met de reeds vermelde en
nog enkele andere onderzoeksinstellingen de perspectieven van andere olieproducerende gewassen onderzocht.
Inhet kader van deze projecten worden de volgende proeven uitgevoerd:
* Crambe
- ziektebestrijding (Lelystad);
- mechanische onkruidbestrijding (Lelystad, Kooyenburg);
- chemische onkruidbestrijding/opbrengsteffecten (Lelystad, Kooyenburg);
- stikstofbemesting (Ebelsheerd, Kooyenburg, 't Kompas);
- opkomst in relatietot zaaidiepte/onthullen zaad (Lelystad, Kooyenburg)
- zaaizaadhoeveelheid en rijenafstand (Lelystad, Kooyenburg);
- zaaitijdstippen (Lelystad, Kooyenburg)
* Bekergoudsbloem
- stikstofbemesting (Lelystad, Kooyenburg);
- zaaizaadhoeveelheid, rijenafstand enzaaitijd (Lelystad, Kooyenburg);
* De uitgebreide herbicidescreening en het onderzoek naar de mechanische
onkruidbestrijdingsmogelijkheden in deze NOP/VOICI-gewassen is afgesloten
en wordt verslagen. Ook wordt de verslaggeving van het afgesloten teeltonder61

zoek ingoudsbloem, Euphorbia en akkermoerasbloem afgerond.
142. Vergelijking carvonproduktievandilleenkarwij
H.J.vande MheenenJ.G.N.Wander, in samenwerkingmetATO

52.7.12

De laatste jaren zijn in het kader van het kruidenonderzoek veelbelovende resultaten met betrekking tot de opbrengst en carvon-percentage bij dille bereikt. Gezien
het eenjarig karakter van dille is de teelt eenvoudiger en goedkoper waardoor het
een aantrekkelijk alternatief voor karwij zou kunnen zijn. Daartoe worden in 1993
voor het derde jaar op twee locaties (PAGV en Ebelsheerd) de zaad- en carvonopbrengst van twee dille- en twee éénjarige karwij-selecties en een tweejarig karwijras
vergeleken bij vier oogsttijden. Het inhoudstoffen-onderzoek van de monsters zal
door het ATOworden uitgevoerd.
Door de gunstige resultaten met dille zullen diverse meer op de zaadproductie
gerichte dille-herkomsten worden vergeleken met betrekking tot de zaadproduktie,
het carvongehalte en devroegrijpheid.
143. Verbetering oogstzekerheid enkwaliteitcarvonproducerende gewassen
J. Wander

50.4.05

Het areaal karwij is de laatste jaren gering van omvang. Door concurrentie vanuit
Oost-Europa stagneert de afzet op de traditionele markt. De prijs voor het zaad is
zeer slecht. Nieuwe toepassingen van de etherische olie (kiemremming, fungicide)
maken de teelt van het gewas weer perspectiefvol. Olie uit dille bevat ongeveer
dezelfde bestanddelen als karwij-olie. Dille heeft ten opzichte van karwij het voordeel dat het eenjarig is. Het nadeel van de combinatie van de teelt met een dekvrucht is er dan niet. In 1992 is literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is
besloten om de volgende proeven aante leggen:
- dekvruchtenonderzoek winterkarwij: erwten (rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid), zomergerst (rijenafstand en stikstofbemesting), veldbonen, olievlas, sojabonen en open land zaai (zaaitijden);
- plantaantal: in modelmatige proeven wordt enerzijds het effect van het plantaantal in augustus (na oogst van de dekvrucht) op de worteldikte nagegaan en
anderzijds het effect van het plantaantal in december (met één worteldikte) op
de opbrengst. Ineen latere fase van het onderzoek zal het effect van deworteldikte op de opbrengst bekeken worden;
- oogstmethoden dille en winterkarwij: tijdstippen van maaidorsen enzwadmaaien
van dille en omtreksnelheid dorstrommel bij dille en winterkarwij in verband met
zaadbeschadiging/vervluchtiging olie.
144. Oogstmethoden bijteunisbloem
M. Tramper
Door de onregelmatige rijping van de zaaddozen kunnen bij de oogst van teunisbloemen grote zaadverliezen optreden. De gebruikelijke methode van binderen/op62
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hokken en na een droogperiode dorsen wordt in verband met de arbeidsbehoefte
steeds meer vervangen door zwadmaaien/opraapdorsen. De invloed hiervan op het
oogstverlies en het gehalte aan gamma-linoleenzuur zal op ROC Rusthoeve worden nagegaan.
145. Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen
H.J. vander Mheen

52.0.07

De kruidenteeltsector heeft belang in uitbreiding van het gewassensortiment, zeker
nu door de veranderingen in Oost-Europa nieuwe mogelijkheden in de markt zijn
geopend. Op oriënterende schaal worden teeltmogelijkheden van een viertal kruiden beproefd.
Op basis van de positieve resultaten van het onderzoek naar mechanische oogst
van bloemen zal in samenwerking met VNK de teelt van kamille op praktijkschaal
worden opgezet enbegeleid.
146. Teelt-enoogstoptimalisatie bijcichoreivoorde produktievaninuline
CE. Westerdijk

63.8.03

Bij de suikerindustrie en in de praktijk bestaat belangstelling voor de cichoreiteelt
voor de produktie van inuline. In 1992 is hiertoe een verwerkingsfabriek en een
teelt van 2600 ha gestart die voor 1993 met 800 ha zal worden uitgebreid. De teelt
van het gewas toont voor een deel overeenkomsten met de witlofwortelteelt en de
suikerbietenteelt, maar er zijn ook verschillen. Indit project zal worden getracht de
teelt, de oogst en de bewaring voor dit doel te optimaliseren. In 1993wordt daarbij
onderzoek gedaan naar:
- effect stikstof- en kalibemesting op de opbrengst en kwaliteit (Rusthoeve);
- zaaitijd- en oogsttijdeffect op verloop van opbrengst en gehalte tijdens rijpingsperiode (Kollumerwaard);
- invloed rijenafstand, plantaantal, vlakveldsteelt en ruggenteelt op opbrengst,
kwaliteit en oogstmechanisatie (Westmaas);
- invloed van tussenopslag op het erf op verliezen aan wortel- en inulinegewicht
en inulinegehalte.
147. Optimaliseringvandeteeltvanhennep alsgrondstof voorde papierindustrie
H. vander Werf (LUW) en W.C.A. vanGeel (gezamenlijkproject
metLUW-LandbouwplantenteeltATO en CABO)

51.7.03

In 1990 is een integraal onderzoeksprogramma "Hennep als akkerbouwgewas en
als grondstof voor de papierindustrie" gestart waarin alle betrokken instituten, LUW
en PAGV participeren. Hierin krijgt met name de verwerkingstechnologie aandacht
omdat dit vooral bepalend is voor het perspectief van hennep. In dit kader zal het
PAGVsamen met LUW-Landbouwplantenteelt en CABO onderzoek doen naar:
- de invloed van de zaaitijd op de groei en opbrengst;
- de verbetering van de oogstzekerheid door beperking en bestrijding van Botry63

tis en Sclerotinia-aantasting;
- de verbetering van de kwaliteit door verhoging van het bastvezelgehalte onder
andere via het plantverband, het aantal en vooral de homogeniteit van de
planten;
- de invloed van stikstofbemesting en groeiregulatoren op de opbrengst enkwaliteit.
148. Deteeltvan Miscanthusvoor industriëleverwerking
A. Darwinkel,W.C.A. vanGeel,H.W.G. FlootenK.H.Wijnholds,
in samenwerkingmet CABO en BTG/TH Twente

51.7.04

Het meerjarig, bamboe-achtig gewas Miscanthus gigantheum robustus kan door
zijn hoge opbrengstpotentie en geringe vatbaarheid voor bodempathogenen
interessant zijn om te telen als vezelproducent voor papier, bouw- en constructiematerialen en als energiegewas. De vraag is of in ons klimaat deze opbrengstpotentie benut kan worden. Daartoe zijn in 1991 gegevens over groei,ontwikkeling en
lichtonderschepping gemeten in een proefveld in Ter Apel en door het CABO
verwerkt in een groeimodel.
In 1992 werden op 't Kompas en op Ebelsheerd proeven aangelegd met microplanten (via meristeem-cultures opgekweekt) en rhizoomplanten bij twee plantdichtheden. Naast de aanslag wordt met name gelet op groei en produktiviteit in de
eerstejaren. Dit onderzoek wordt in 1993voortgezet.
Verder worden de mogelijkheden van een herfstinplant van microplanten (herfst
1992) onderzocht bij wel/niet afdekken met stro.
Aandacht wordt besteed aan het voorbehandelen van te planten rhizomen ter
verbetering van deaanslag.
In samenwerking met en gefinancierd door BTG worden drie bemestingsproeven
(WR,VPen Lelystad) uitgevoerd in het kader van een Europees project.
149. Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en
gras
CE. Westerdijk en D.A.vander Schans,in samenwerkingmet
"Dorschkamp", PRenNMI

97.4.01

De mogelijkheden voor de teelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijn in
discussie. Door de lange groeiduur (15-25jaar) geeft houtteelt geen verlichting van
de bouwplanproblematiek, hetgeen de mogelijkheden beperkt. Anderzijds is het
rendement op dit moment nog niet concurrerend met graanteelt. Dit rendement is
mogelijk duidelijk te verbeteren door tijdens de beginjaren tussen de boomrijen
gras of akkerbouwgewassen te telen. Over de mogelijkheden hiervan zijn in ons
klimaatsgebied weinig gegevens. In een proef op het landgoed "Eese" worden de
aspecten van zo'n mengteelt onderzocht bij twee plantverbanden (5 m en 11 m
rijenafstand) en drie tussengewassen (bieten en maïs,alleen bij 11m, en gras).
Het PAGV zal hierin de invloed van de bomen op de opbrengst en kwaliteit van
bieten en maïs nagaan en de knelpunten bij de praktische uitvoering van deze
teelten analyseren.
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150. Mogelijkhedenvoor devlasteelt inde Veenkoloniën
K.H.Wijnholds

KP

In de Veenkoloniën is op basis van initiatieven voor alternatieve verwerkingsmogelijkheden belangstelling voor de teelt van vlas. Er is echter weinig bekend over de
optimale teeltwijze op deze gronden. Daartoe wordt onderzoek verricht naar de
optimale stikstofgift in combinatie met groeiregulatie. Dit onderzoek richt zich zowel
op vezelvlas (voor zaaizaadwinning) als olievlas. Het ATO zal kwaliteitsanalyses in
monsters verrichten in het kader van het vlasproject Zuidoost-Drenthe.
151. Teeltvan gierstmelde voor de industriële verwerking
A. Darwinkel,W.C.A. vanGeel enK.H.Wijnholds,insamenwerking
metAVEBE, NIKOen CPRO

52.0.13

Gierstmelde (Chenopodiumquinoa)is een gewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden, namelijk alszetmeelproducentvoor de zetmeelindustrie en als leverancier
van hoogwaardige eiwitten voor de voedingsindustrie.
In een gezamenlijk project met AVEBE, NIKO en CPRO worden de potentiële teelten verwerkingsmogelijkheden onderzocht. Dit project wordt mede gefinancierd uit
herstructureringsgelden. Het PAGV richt zich op de opbrengstpotentie, de beinvloeding van de kwaliteit door teeltmaatregelen en op de teeltknelpunten. De
kwaliteitsanalyses worden door NIKO en AVEBE uitgevoerd. Op basis van het
onderzoek in 1991 en 1992worden de volgende proeven aangelegd:
- beproeving van verschillende selecties;
- invloed van oogsttijd en N-gift op zaaduitval, schotgevoeligheid en verwerkingskwaliteit;
- invloed van rijenafstand (in verband met schoffelen), zaaidichtheid en N-gift op
opbrengst en kwaliteit ('t Kompas en Ebelsheerd);
- invloed van verschillende oogstwijzen op het indrogen van het zaad en de
zaaduitval;
- groei-analyse bij enkele gewastypen viazaaidichtheid en N-gift;
- screening van mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding.
152. Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden
W. vanDijk,K.H.Wijnholdsen G.Veninga (HLB),
in samenwerkingmetNIKO ENAVEBE

98.4.08

In het Veenkoloniale gebied wordt gezocht naar nieuwe gewassen in het bouwplan
die zowel uit financieel- als uit bodemgezondheidsoogpunt aanvaardbaar zijn.
Korrelmaïs kan mogelijk als een dergelijk gewas worden aangemerkt. Door de
minder gunstige klimatologische omstandigheden in Noord-Nederland houdt de
teelt van korrelmaïs eenzeker risico in. Op ROC 't Kompas worden de mogelijkheden om met behulp van teeltvervroeging deze risico's op rendabele wijze te verminderen, onderzocht. Als vervroegingsmethode is gekozen voor inzaai onder folie
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en planten van maïs van een vroeg en een laat ras. Uit de voorlopige resultaten
kan worden afgeleid dat inzaai onder folie een zekerder methode is om een maisgewas te vervroegen dan het planten van maïs. In het onderzoek krijgt de erosiebestrijding eveneens aandacht. Het onderzoek is onderdeel van een herstructureringsproject waarin tevens bewaar- en verwerkingsmogelijkheden worden onderzocht.
In overleg met het CGO zal in dit kader ook een proef worden aangelegd waarin
voor enkele typische korrelmaïsrassen de mogelijkheid voor opbrengst via deltazaai en een hogere plantdichtheid wordt nagegaan.
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4d. Onderzoek naar produktverbreding van vollegrondsgroenten
153. Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen
C.A.Ph. vanWijk, J.G.M. Jeurissen,A.J.M.Embrechts. R.C.F.M. van
den Broek,CR de Moei,J. LigthartenC.A.M. Schouten

76.4.03

Ter verlaging van de teeltkosten komt ter plaatse zaaien bij radicchio steeds meer
in gebruik. Voor de herfstteelt is ter plaatse zaaien redelijk mogelijk. Problemen
geven de vroege- en zomerteelt in verband met schot. Ter onderkenning van de
mogelijkheden is in 1992 te Meterik en Zwaagdijk op meerdere tijdstippen en
Lelystad gedurende het hele groeiseizoen zowel ter plaatse gezaaid als geplant
met perspotplanten. Ter onderkenning van de jaarinvloed wordt de proef in 1993te
Meterik voortgezet. In Lelystad wordt bewaaronderzoek hervat in verband met de
komst van beter bewaarbare rassen.
Onder dit project worden enkele bewaarmethoden bij Chinese kool beproefd te
Lelystad. Het betreft bewaring van een nat geoogst en vervolgens al dan niet
vooraf drooggedraaid produkt. Deze in 1992 gestarte proef zal afhankelijk van de
resultaten in 1993voortgezet worden.
Optimalisatie van de produktie van roodlof. Zowel de produktie van het lof als van
de wortels blijft bij dit gewas ver achter bij die van witlof. Getracht zal worden door
middel van teeltvervroeging de wortelproduktie, en daarmee hopelijk ook de produktie van het lof te verbeteren. Proefplaats: ROC DeWaag.
Toetsing van de verwerkingskwaliteit van stamloze broccoli met het ras Roxie en
eventuele andere rassen. De teelt van het produkt vindt te Lelystad plaats, de
verwerking wordt door het ATO-DLO uitgevoerd.
Het bewaaronderzoek knolvenkel wordt afgesloten met een artikel in het Jaarboek
1992/1993.
Insamenwerking met de afdeling bedrijfssynthese zal een bureaustudie uitgevoerd
worden naar de teeltkundige en economische perspectieven van de vollegrondsteelt van radijs en veldsla (01.0.26).
154. Onderzoek naar alternatieven voor chemische gewasbescherming bij kleine
vollegrondsgroenten
C.A.Ph. vanWijk, J.Jonkers,R.Meier enJ.T.K. Poll

nieuw 76.3.07

In 1993 wordt een bureaustudie uitgevoerd naar alternatieve bestrijdingsmethoden
in verband met het steeds minder beschikbaar komen van gewasbeschermingsmiddelen voor de kleinegewassen.
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155. Teettmethodenter verbetering van opbrengst en kwaliteit van groene asperges bijgebruik vanmannelijkehybriden
J.T.K. Poll,M.E.T. Vlaswinkel, R.C.F.M. vanden Broeken K.J.Osinga

69.4.03

Uit marktonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn voor export van
groene asperges vooral naar Engeland, de Scandinavische landen en zelfs Duitsland. Omdat groene asperges minder grondsoort-gebonden zijn en er belangstelling bestaat in diverse regio's, is door samenwerking van het PAGV en deze regio's
een aantal proeven aangelegd om inzicht te verschaffen in teelttechnische- en
kwaliteitsaspecten.
- Vezeligheidsbepaling wordt uitgevoerd in samenwerking met het ATO-DLO.
Gedurende de komende jaren zal in samenwerking met het CBT de kwaliteit in
een aantal verpakkingen onderzocht worden, omdat uit PAGV-onderzoek gebleken is dat "natte" bewaring (snijvlak aspergestengel op vochthoudend materiaal)
de versheidten goede komt.
Verder zal in deze proef aan de hand van de temperatuurgegevens van bodem
en lucht getracht worden om de eerste oogstdatum te voorspellen en de optimale lengte van de oogstduur te bepalen.
- Invloed van de plantdichtheid op de opbrengst en kwaliteit. De proef op ROC
Zwaagdijk is afgesloten. In Westmaas ligt een proef met vier plantdichtheden,
waarbij vooral gelet wordt op de mogelijkheden van onkruid-, ziekte- en plaagbestrijding.
- Het voorkómen van nachtvorstschade. Deze proef wordt uitgevoerd op ROC 't
Kompas. Hier zullen maatregelen te voorkóming van schade door nachtvorst
beproefd worden. Deze maatregelen zijn beregening en foliebedekking. De
aangeplante hybriden zijn Backlim en Gijnlim. Ook wordt gekeken naar de
bovengrondse groeisnelheid afhankelijk van lucht- en grondtemperatuur.
- Het effect van aanaarden op het omvallen van stengels. In 'open' teeltgebieden
blijken de stengels van groene asperges gevoelig voor het omwaaien tijdens
het groeiseizoen. Op het ROC Westmaas en op het PAGV te Lelystad zijn
proeven aangelegd om het effect van aanaarden te bestuderen. Tevens wordt
in Westmaas nog het effect van chrysantengaas tegen het omwaaien onderzocht. In Lelystad zal ook het arbeidsaspect tijdens de oogst worden bestudeerd.
- Aanplant van groene asperge op zware zeeklei. In 1990 is een proef van start
gegaan op ROC Kollumerwaard op zware grond. Om het vastlopen van de
paden tussen de asperges tegen te gaan, zal met behulp van stro onderzocht
worden of het probleem te vermijden is. Verder zal uitgezocht worden welke
plantdiepte geschikt isvoor dit type grond (10of 20 cm diepte).
- Vergelijking eenjarige planten met kluitplanten bij groene asperge (Westmaas).
Eenjarige planten zijn fysiologisch een jaar ouder dan kluitplanten en zullen
misschien daardoor in het eerste oogstjaar een hogere produktie geven. In het
onderzoek te Westmaas wordt de invloed van het plantmateriaal (eenjarige
planten of kluitplanten) op de opbrengst en kwaliteit van groene asperge nagegaan. Deobjecten zijn in 1991 en 1992geplant.
- Interactie plantmateriaal en plantdiepte. In Westmaas wordt de invloed van het
plantmateriaal (eenjarige planten, perspotplanten, paperpotplanten) en de plant68

diepte (10 cm, 20 cm) op de opbrengst en kwaliteit van groene asperges
nagegaan.
156. Forcerenvanasperge
J.T.K. Poll,P. Boonen enJ.G.M. Jeurissen

69.4.02

De nadruk bij het onderzoek in Lelystad concentreert zich nuvooral op devergelijking tussen het gebruik van twee- en driejarige pollen en de ontwikkeling van de
pollen op verschillende grondsoorten. Tevens worden enkele nieuwe hybriden
zoals Thielim beproefd. Monsters van geforceerde asperges worden onderzocht op
de mate vanvezeligheid door hetATOals onderdeel van de kwaliteitsaspecten.
157. Onderzoek naarteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels
CAPh. vanWijkenJ.G.M. Jeurissen

94.4.05

Onder dit project zijn in 1992 te Lelystad proeven uitgevoerd met de teelt van
aubergine, meloenen en courgette onder kleine plastic tunnels in vergelijking met
een buitenteelt. Na economische evaluatie zal het onderzoek in 1993 voortgezet
worden met de meest perspectiefrijke gewassen.
Behalve in lage tunnels zal de teelt ook in de hogere wandeltunnels te Meterik
uitgevoerd worden. In 1992 bleken de wandeltunnels onvoldoende stormbestendig.
In 1993 zullen de mogelijkheden van vruchtgewassen en knolgewassen worden
onderzocht. Getracht wordt een rendabel teeltplan voor de tunnel te ontwikkelen.
158. Verbetering van de weggroei van jong plarrtmateriaal van rabarber na uitplanten inhetveld
J.G.M. Jeurissen,J. Ligthart,CAPh. vanWijk

75.4.04

Door de toenemende forcering blijft de behoefte aan plantmateriaal voor teelt van
éénjarige pollen bij rabarber groot. De traditionele vermeerderingsmethoden en
meristeem-cultuur geven onvoldoende soelaas voor een snelle vermeerdering. Beproefd zal worden of hergebruik van geforceerd materiaal mogelijk is door een
goede verzorging van het materiaal na de forcering. Verder worden nieuwe stekmethoden beproefd. De proeven worden uitgevoerd op ROC Meterik en ROC
Zwaagdijk. In 1992 is te Zwaagdijk geforceerd materiaal opnieuw buiten uitgezet
voor hergroei en tweede forcering. Dit in vergelijking met niet geforceerd stekmateriaal. In 1993 zal deze cyclus herhaald worden. In Meterik wordt het effect van
koude op het uitlopen van de stekken onderzocht.
159. Kleinegewassen,teeltoriëntatie
J.G.M. Jeurissen enJ. Kleuskens

MV

Binnen dit project wordt een aantal nieuwe of onbekende gewassen onderzocht op
hun teelttechnische mogelijkheden. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van
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teeltinformatie waardoor telers de teelt van deze gewassen kunnen oppakken.
160. Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen
CA.Ph. vanWijk, C.A.M. SchoutenenM. Tramper

94.4.01

Het onderzoek met suikermaïs wordt afgesloten met een artikel in het Jaarboek
1992/1993.
161. Verlatingbijcourgette
M.E.J. Vlaswinkel

ZW

Natweejaar veldonderzoek wordt het project metverslaggeving afgesloten.
162. Produktverbreding enmilieuvriendelijketeelt
J. LigthartenR.C.F.M. vanden Broek
Het project assortimentsverbreding is in 1992verbreed naar de invulling van milieuvriendelijke teelt. Voortgang van het project in 1993 is onzeker. Aspecten die
mogelijk aandacht krijgen zijn:
- signalering witlof-mineervlieg naar Belgisch voorbeeld
- koolsoorten-zaadcoating tegen koolvlieg.
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4e. Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding, beworteling en produktievangewassen
163. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische bodemvruchtbaarheid
J.AlbiasenJ. vanderZande

10.1.03

Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Dit jaar wordt het proefveld beteeld met vier gewassen (samenwerking met
Vakgroep Grondbewerking van de LUW).
164. Invloedvan de beworteling op het instand houdenvan de structuur vande
ondergrond
J.Alblas en D.A.vander Schans

21.4.02

De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk
effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt zich de vraag op de bijdrage die
gewassen kunnen leveren bij het instand houden van losgemaakte grond. Op een
losgemaakte enkeerdgrond te Westerhoven zijn gedurende twee jaar zes (voedergewassen geteeld. In het voorjaar van 1990 is een bodemverdichting aangebracht, waarna van 1990 t/m 1992 maïs als toetsgewas werd verbouwd. Aandacht
wordt geschonken aan bewortelingsintensiteit en vochtvoorziening na een aantal
voorvruchten.
165. Verruimingvan de gewaskeuze op zware kleidoor het lichter makenvande
bouwvoor
A.H.J.Rops,J.Alblas,J.G.LamersenA. Bos,insamenwerking
metStaringCentrum

21.1.53

Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het
mogelijk om met een bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor de
teelt van bepaalde gewassen gewenst is.Ook isop deze zware grond het aantalte
telen gewassen beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten, is
in 1988 een proef op ROC De Kandelaar aangelegd waarbij door middel van
mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met circa 20 en 35%afslibbare delen.
Op deze objecten zijn na een oriënterend jaar in 1990 een één op vier en een één
op zes bouwplan aangelegd. Hierbij worden verschillende gewassen vergeleken
om na te gaan in hoeverre op deze wijze mede door een ruimere gewaskeuze
(bloembollen, groenten) het bedrijfsresultaat kanwordenverbeterd.
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166. Invloedvan het losmakenvande ondergrondvanzavel-en kleiplaatgronden
opvochtvoorziening,bewortelingenproduktievan landbouwgewassen
M.Tramper enJ.Alblas

21.1.51

In 1993wordt één proef op ROC Rusthoeve voortgezet waarbij het effect van altijd
spitten ten opzichte van altijd ploegen op de gewasopbrengst en de verdichting
van de ondergrond wordt nagegaan.
167. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbeweging
A.H.J.Rops,J.Alblas en C.A.M. Schouten,insamenwerking
metStaringCentrum

21.1.54

De doorlatendheid van de lichte zavelgrond in het westen van de Noordoostpolder
is beperkt als gevolg van de storende lagen tot beneden de drains. Een eerder
uitgevoerd onderzoek met grondbewerkingen tot 70 cm diepte geeft de indruk dat
de vochtafvoer is verbeterd maar deze moet nog als onvoldoende worden beoordeeld. Na advies van het Staring Centrum wordt een onderzoek uitgevoerd met het
mengen van de ondergrond. Hierbij zal worden nagegaan of de watertoe- en
afvoer zalworden verbeterd en welke invloed deze bewerking heeft op de teelt van
de gewassen. Na de aanleg in 1992 zullen in 1993 de eerste gewassen op dit
perceel worden geteeld.
168. Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening
D.A.vander Schans,in samenwerkingmetPR,CABO en SC

nieuw 98.4.11

De onttrekking van grondwater voor beregening van grasland wordt steeds meer
aan banden gelegd. Hiermee komt de produktie van ruwvoer uit gras in gevaar en
moet er naar alternatieven worden gezocht. In 1992 is er door een werkgroep van
onderzoekers van PAGV, PR, CABO en SC een inventarisatie van de problematiek
gemaakt. Daaruit is een projectvoorstel geformuleerd. In 1993 wordt er begonnen
met het aanleggen van een viertal proefvelden op zandgronden. Op elk proefveld
worden de mogelijkheden van zes voedergewassen (Engels raaigras, rietzwenkgras, luzerne,voederbieten, snijmaïs en graan) vergeleken. De proefvelden worden
op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen aangelegd. De grassen
en de snijmaïs worden tevens onder een aantal niveaus van N-voorziening geteeld.
De gegevens die in dit onderzoek worden verkregen, worden vergeleken met
simulatiestudies die door de DLO-instituten worden uitgevoerd. Behalve aan de
gewasproduktie zal er veel aandacht aan de vocht- en de N-huishouding worden
besteed. Omdat de grassen en de luzerne pas in 1993 worden ingezaaid start het
onderzoek in 1994.
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5. VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten

Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen
(A.Veerman enP.M.T.M. Geelen)
54.3.30
Onderzoek naar onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen
(J.G.Lamers)

28.4.01

Onderzoek naar de zetfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige
teelten
(Th.HuiskampenJ.G. Lamers)
28.4.09
Samenstelling van een kennisoverzicht over vruchtwisseling bij vollegrondsgroenten
(Th.Huiskamp)
28.4.15
Pythiumbestrijding bij spinazie
(A.J.M. EmbrechtsenM.E.T. Vlaswinkel)

NB/ZW
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5a. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op
hetgewasen opdebodem
169. Vruchtwisselingsonderzoekinverband met bouwplanvernauwing
H.RVersluis, H.W.G. FlootenJ.G.Lamers

28.4.50

Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn in 1976 op ROC Westmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op de langere
termijn, nate gaan. Indeze proeven zijnvoor een deel met grondontsmettingtwee, drie- en vierjarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse aspecten zoals
opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten, onkruiden
en stikstofreactie werden bestudeerd (in samenwerking met PAGV, IB, PD). Nu na
12jaar de rotaties minimaal drie cycli hebben doorlopen, zijn de proeven afgesloten. Van de proef op Feddemaheerd (28.4.50 KW) is eind 1991 het verslag verschenen. In 1993 zullen de resultaten van de proef te Westmaas (28.4.50 WS)
verder worden bewerkt en ineen eindverslag worden samengevat.
170. Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkoloniale grond
K.H.Wijnholds,in samenwerkingmetHLBen PAGV

28.4.58

Een mogelijke beperking van grondontsmetting heeft niet alleen gevolgen voor het
optreden van aardappelcysteaaltjes in het fabrieksaardappelgebied maar ook voor
het optreden van andere aaltjes die nu door de grondontsmetting weinig kansen
kregen. De vruchtopvolging krijgt dan een belangrijke betekenis. In een tweetal
vruchtwisselingsproeven (ROC 't Kompas en ROC Kooyenburg) worden verschillende systemen van vruchtopvolging vergeleken met betrekking tot de aaltjespopulaties, de bodemgezondheid, de opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid. In de
proeven worden vijf rotaties bij verschillende intensiteiten van grondontsmetting
vergeleken. Diverse instellingen (HLB, PAGV, CABO) verrichten deelonderzoek en
werken samen in een begeleidingsgroep.
Het oude proefveld AGM 600wordt afgesloten met verslaglegging (28.4.53).
171. Onderzoek naar hetvoorvruchteffect vanpeulvruchtenvoor aardappelen
J.G. Lamers,M. Tramper, H.P Versluis enJ.Alblas

28.3.13

Het effect van vlinderbloemigen op aardappelen en vice-versa werd in diverse
vruchtwisselingsproeven onderzocht. Vooral de rol van Verticilliumdahliae bij deze
interactie werd nagegaan. Enkele precieze determinaties van de betrokken Verticilliumsoorten dient nog uitgevoerd teworden.
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172. Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door
toepassingvanbraak
J.G. Lamers,Js. RoosjenenK.H.Wijnholds

28.4.14

Op 't Kompas is het effect van braak in plaats van granen/peulvruchten op de
opbrengst van fabrieksaardappelen nagegaan. Het eindverslag hiervan zalter hand
worden genomen. Tevens wordt een verslag gemaakt van eerder onderzoek naar
de bestedingsmogelijkhedenvan het noordelijke wortelknobbelaaltje.
173. Zelfverdraagzaamheid vanwintertarwerassen
H.W.G. Floot

EH

Bij continuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt
toegepast, zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met
betrekking tot de zelfverdraagzaamheid. Dit zal op Ebelsheerd in een proef worden
onderzocht waarbij naast continuteelt van enkele rassen ook afwisseling van ras of
gewas wordt opgenomen.
174. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
NOPop de bodemstructuur ende oogstzekerheid vangewassen
A.H.J.Rops,C.A.M. SchoutenenJ.Alblas

28.4.56

De indruk bestaat dat in het westen van de Noordoostpolder door de intensieve
bouwplannen de gewassen vaker (gedeeltelijk) mislukken. Een achteruitgang van
de bodemstructuur en het optreden van ziekte-aantastingen en/of nog andere
onbekende oorzaken zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om hierin meer
inzicht te krijgen, is in 1986 in samenwerking met het Staring Centrum, LBO en het
PAGV een onderzoek gestart. In dit onderzoek worden meer en minder intensieve
bouwplannen met elkaar vergeleken. Verschillende belangrijke aspecten van de
teelt, water- en luchthuishouding en dergelijke worden nauwlettend gevolgd. Ook
zullen na een aantaljaren de bedrijfseconomische resultaten worden berekend.
Gezien de bevindingen in de eerste zes jaar is met de betrokken instellingen
nagegaan of bepaalde wijzigingen moesten worden aangebracht. Dit heeft ertoe
geleid dat in 1992 onder andere de vruchtopvolging iets is aangepast en dat in
meer bouwplannen dierlijke organische mest zalworden toegepast.
175. Vruchtwisselingsproblemen bijsnijmaïs
W. vanDijk enJ.G. Lamers,in samenwerkingmetPRen CABO

96.4.22

Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke
aanwijzingen dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden
en bodemverdichting, aanzienlijke opbrengstderving kan geven. Hierbij speelt het
optreden van wortelverbruining (schimmelaantasting) een rol,zoals een bemonstering op vele percelen in 1986 heeft bevestigd. Sinds 1987 wordt door het PAGV in
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samenwerking met het PR, CABO en LUW onderzocht in hoeverre negatieve
effecten als gevolg van continuteelt van maïs kunnen worden voorkomen door
wisselbouw (maïs/gras).
Uit de resultaten van de afgelopen jaren bleek dat onderbreking van de continuteelt met een aantaljaren gras leidde tot een opbrengstverhoging van 4tot 5%. Dit
kon echter in geen van de jaren in verband gebracht worden met de mate van
aantasting door wortelverbruining. Na gras was de mate van aantasting niet minder
ernstig. Na het onderzoeksjaar 1993zal een tussen-evaluatie plaatsvinden op basis
waarvan zalworden besloten of voortzetting van het onderzoek zinvol is.
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5b. Beheersing van plantparasitaire nematoden in het
bouwplan
176. Debeheersing vanhet aardappelcysteaaltje in het bouwplan
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing,in samenwerkingmet HLB, IPO,
CABO, e.a.

33.3.10

Indit project wordt door middel van veld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse
aspecten van het aardappelcysteaaltje (aca) gewerkt.
Elementen zijn:
Bestrijding van besmettingshaarden door de teelt van aardappelen als "lokgewas"
en andere vangplanten. Dit onderdeel zal dit jaar door verslaglegging worden
afgerond.
Mogelijkheden van vroege detectie. Ten behoeve van dit onderzoek wordt geparticipeerd in een samenwerkingsverband van IPO, PAGV,HLB, NAKenPD.
Gezamenlijk wordt in Friesland,Zeeland en de Veenkoloniën een aantal parameters
betreffende de vorm enverdeling van AM-besmetting vastgelegd.
Deze parameters dienen als basis voor rekenmodellen waarmee de optimale
bemonsteringshoeveelheden en -patronen kunnen worden berekend, wanneer een
AM-besmetting bij een bepaalde grootte met een bepaalde zekerheid dient te
worden opgespoord. Dit jaar komt voor de kleigronden een prototype van het
bemonsteringsmodel gereed.
Bepaling van partiële resistentie en tolerantie van consumptierassen. Via vergelijking van pot- en veldproeven wordt nagegaan in hoeverre potproefgegevens
representatief zijn voor develdsituatie.
Daarnaast leveren deze proeven parameters en relaties die worden benut voor de
begeleidingssystemen ter beheersing van bodempathogenen (03.4.10).
177. Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitalitertsbepaling voor aardappelmoeheidsonderzoek
I G . Galen-van BeersenL.P.G. Molendijk, insamenwerking
metHLB

nieuw 33.3.13

De in het MJPG geformuleerde doelstelling: "Beperking en efficiënter gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en een beter gebruik van de beschikbare resistentie
in aardappelrassen" maakt het noodzakelijk dat de telers tijdig goede kwalitatieve
en kwantitatieve informatie krijgen wat betreft de aard en de omvang van eventuele
besmetting met aca, Globoderarostochiensis en/of Globodera pallida.
Binnen dit project wordt, in samenwerking met het HLB te Assen, gewerkt aan de
ontwikkeling van een betrouwbare rassenkeuzetoets waarmee per perceel de soort
en het type aca bepaald kan worden alsmede de graad van resistentie van een
aantal aardappelrassen daarop. Eveneens wordt gewerkt aan de verbetering van
de huidige vitaliteitsbepaling van de cyste-inhoud.
77

178. Rijerrtoepassing van granulaten bij de teelt van consumptie-aardappelen op
AM-besmette kleigronden
L.P.G. Molendijk enJ.F. Houwing

nieuw 33.3.16

Sinds 1992 is er een toelating van de rijentoepassing van een aantal granulaten in
aardappelen. De volveldse toepassing is op de kleigronden altijd afgeraden in
verband met de inwerkproblemen en de korte werkingsduur op gronden met een
hogere pH.
Nagegaan wordt of rijentoepassing van granulaten op kleigronden het effect van
partieel resistente rassen kanvergroten en in hoeverre schade kan worden voorkomen.
179. Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.1

Dit deel van het programma omvat onderzoek naar het verloop van de mate van
besmetting van de grond onder praktijkomstandigheden, het onderzoek naar
verspreiding van het aaltje en bemonsteringstechnieken en het onderzoek naar
mogelijkheden van bestrijding van aardappelopslag in vruchtwisselingsverband.
Ook valt onderzoek naar bepaalde aspecten van de populatiebiologie van Globodera rostochiensis en Globodera pallida onder dit project. Het epidemiologisch
onderzoek vraagt in 1992envolgende jaren een hogere onderzoeksinspanning. Dit
vindt zijn oorzaak in de benodigde extra aandacht voor a. de bedrijvenproef, b. de
begeleiding van de geïntegreerde bedrijven en c. het project 'Halvering grondontsmetting' in Overijssel en Drenthe. In elke provincie wordt op een tiental bedrijven/percelen geteeld volgens het in HLB 89-1 beschreven systeem. Ook is extra
tijd begroot voor onderzoek naar voorkoming van aardappelopslag (1.1.4.)
180. Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB1.2

Dit project omvat onderzoek door middel van lab- kas- en veldproeven naar verschuiving in de samenstelling van de pathotypen-populatie onder invloed van een
meer of minder intensief gebruik van resistente rassen, evenals onderzoek naar
verspreiding van de verschillende typen over hetgebied.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de effecten in vruchtwisselingsverband van de teelt van Pa-02 resistente rassen (onder andere Elles en Darwina)
op verschuivingen in pathotypesamenstelling.
181. Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB1.3

Hiertoe behoren ondermeer de volgende onderdelen:
Het onderzoek naar effectiviteit tegen het aca van bestaande en potentiële nemati78

ciden en hunformuleringen.
Het probleem van de versnelde afbraak, dat ook op de Noordoostelijke zand- en
dalgronden is geconstateerd. In verband hiermee worden twee oude doseringsproeven met 1,3-DDen Monam nog steeds voortgezet (spitinjecteur).
Een belangrijk facet van de chemische bestrijding wordt gevormd door de 'methodieken' waarmee de middelen worden toegediend. Het onderzoek naar effecten
van toepassing van granulaten in de rij wordt op praktijkpercelen voortgezet. Het
onderzoek naar methodieken van inwerken van granulaten als hoofdgrondbehandeling isafgerond.
In verband met de problematiek rond de adaptie vraagt de toepassingstechniek
van de fumiganten opnieuw aandacht (spitinjecteur). In dit verband wordt de volgende vier jaar aandacht besteed aan de veiligheid van de toepasser en omwonenden en wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de emissie verder
te beperken.
182. Voorkomen enbestrijdenvan aardappelopslag
A.H.J.Rops

nieuw KL

Aardappelopslag is op de meeste akkerbouwbedrijven een regelmatig terugkerend
probleem. Uit het oogpunt cyste-vermeerdering is dit ongunstig. Omdat de thans
gebruikte systemen niet de verwachte resultaten opleveren, wordt nagegaan of dit
mogelijk met een andere vruchtopvolging kan worden verbeterd. Met behulp van
een demonstratieproef zal in eerste instantie worden nagegaan wat de invloed is
van de uitgevoerde grondbewerking en het te telen volggewas op het aantal
opslagplanten in het volggewas. Daarna zal op een met cysten besmet perceel
getracht worden de cyste-vermeerdering van beide systemen vast testellen.
183. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB

Wordt in 1993normaal voortgezet. Dit project omvat het onderzoek naar:
de effecten van organische bemesting;
het onderzoek naar voorkomen en effecten van natuurlijke vijanden van
Globoderarostochiensis en Globoderapallida;
mogelijkheden van bestrijding met vangplanten, dat wordt afgerond met een
verslag;
wekstofonderzoek; de effecten van mogelijke toepassingen hiervan zullen in
belangrijke mate worden bepaald door de periodiciteit in de lokbaarheid van
het aaltje en de persistentie van de wekstof in degrond;
doding van ziekteverwekkers inzeefgrond door middel van inundatie.
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184. Andere aaltjesaantastingen
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB2.1

De populatiedynamica van Meloïdogyne hapla wordt onder andere bestudeerd in
vruchtwisselingsverband. Ook zal meer aandacht nodig zijn voor andere soorten
dan Meloïdogyne hapla. In het kader van terugdringing van het gebruik van fumiganten is ook nodig dat meer kennis wordt vergaard omtrent de effecten van
onder andere groenbemestingsgewassen op andere soorten aaltjes.
185. Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
P.A.C. Koot,L.P.G. Molendijk, E.Th.J. Schouten,A. Bos,A.H.J.Ropsen
CAM. Schouten

33.3.12

In verband met de vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen,
ontstaat er op de lichte zavelgronden in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
een behoefte naar alternatieve methoden voor de beheersing van het vrijlevend
wortelaaltje (Paratrichodorus teres). Op ROC De Waag en ROC Van Bemmelenhoeve zijn in verband hiermee bouwplanproeven aangelegd. Behalve de proefvelden op de twee genoemde proefboerderijen lopen er ook proeven op praktijkpercelen.
Met deze proeven wordt onderzocht wat het effect kan zijn van het minder vaak
grondontsmetten. Bovendien wordt onderzocht of met de keuze van een groenbemester en de toediening van organische stof er mogelijkheden bestaan het aaltje
tebeheersen.
186. Bestrijding van Paratrichodorus teres(vrijlevend wortelaaltje) met intensieve
grondbewerking ende bruikbaarheidvangranulaten
P.A.C. Koot,LPG. Molendijk,A.H.J.Rops,C.A.M. Schoutenen
E.Th.J. Schouten

nieuw 33.3.15

Ter aanvulling van het project 33.3.12 worden er op de proefboerderijen De Waag
en Van Bemmelenhoeve in 1993 proeven aangelegd met granulaten. In diverse
gewassen wordt de werking van verschillende granulaten op het aaltje onderzocht.
De relatief hoge pH van de Trichodorus-gevoelige gronden zorgt voor een snelle
afbraak van de granulaten. De belangrijkste vraag bij dit onderzoek is daarom of
de granulaten voldoende werkzaam zijn tegen het aaltje. Een andere vraag is of er
alternatieven te vinden zijn voor het granulaat Temik. De toelating van dit middel
staat namelijk ter discussie.
Uit vorige onderzoeken is bekend dat met grondbewerking een verlaging van de
aaltjespopulatie kan worden verkregen. In dit op te zetten onderzoek zal dan ook
worden bekeken welke grondbewerking op deze gronden mogelijk is, hoe deze
moet worden uitgevoerd en wat de effecten zijn op de aaltjes. Deze proeven zullen
op praktijkpercelen worden opgezet inde Wieringermeer.
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187. invloedvangroenbemesters op hetoptredenvanTrichodorus primitivus
H.W.G. Floot

nieuw KW

In een veldproef zullen diverse groenbemestingsgewassen vergeleken worden op
hun waardplantgeschiktheid voor T.Primitivus.
188. Nematologische ondersteuning van het Bedrijfssystemen-onderzoek en
project experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw
L.P.G. Molendijk enY. Hofmeester

33.3.11

In het bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de
uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de
bodemgezondheidssituatie onder controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering
van twee monitor-plekken per perceel wordt de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten voor de bedrijfsvoering
vastgesteld.
Dit jaar zullen voor Borgerswold de data van 1986tot en met 1990worden geanalyseerd enverslagen envoor Vredepeel de datavan 1989tot en met 1992.
Ook op de 'introductie-bedrijven' (29.8.23) wordt via jaarlijkse bemonsteringen het
verloop van de aaltjessituatie vastgelegd. Om hetverloop van de situatie te kunnen
evalueren,wordt een centrale registratie opgezet.
189. Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjesinbouwplannen metdicotylegewassen
LPG. Molendijk

33.3.07

De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop
van Meloïdogyne hapla en Meloïdogyne chitwoodi gedurende de gewasloze periode, en het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en uiteindelijke schade.
Het waardplantgeschiktheidsonderzoek en het schaderelatie-onderzoek is nu
ondergebracht in project 33.3.14.
190. Populatiedynamica van Meloïdogyne spp. en perceelsgerichte schadedrempelsbijakkerbouwgewassen
E.Brommeren L.P.G. Molendijk iin samenwerkingmet
IPO,CPRO, IPC, AHoF, HLBenPD

nieuw 33.3.14

Gebrek aan betrouwbare informatie over de mate van waardplantgeschiktheid van
en schaderelaties voor akkerbouwgewassen en groenbemesters, het verloop van
aaltjespopulaties in gewasloze periodes, maakt een goed advies met betrekking tot
de bestrijding vanMeloïdogyne chitwoodi op niet chemische wijze onmogelijk. Ook
voor het Noordelijk Wortelknobbelaaltje, Meloïdogyne hapla, zijn met name de
schaderelaties voor de meeste akkerbouwgewassen nietbekend.
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In het kader van dit project zullen de mate van waardplantgeschiktheid van gewassen en rassen voor Meloïdogyne hapla en Meloïdogyne chitwoodi worden gemeten. Het effect van de voorvrucht en de teelt van groenbemesters op de winteroverleving zal worden bepaald. Tenslotte zal de kwantitatieve en kwalitatieve relatie
tussen Meloïdogyne hapla enMeloïdogynechitwoodi wordenvastgelegd.
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5c. Beheersing van bodemziekten in de vruchtwisseling bijvollegrondsgroenten enakkerbouw
191. Bestuderingvandefactorendiede symptoomexpressie en ontwikkelingvan
Rhizomanieinhetveldbeïnvloeden
LW.Ebbers

34.3.11

Dit additioneel gefinancierde onderzoek wordt in 1993 afgesloten met een eindverslag.
192. Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 4

Het onderzoek naar bestrijding en voorkoming van Rhizoctonia solani vindt zijn
voortgang in het project 'Groenrooien en onderdekken'. Naast het effect opRhizoctonia solani wordt in het kader van dit project aandacht besteed aan andere
belangrijke knolziekten.
193. BeheersingvanVertillium dahliae ineenrotatiemetaardappelen
J.G. Lamers,in samenwerkingmetLUW en IMAG

nieuw 34.4.16

Op het PAGV zal een onderzoek starten in samenwerking met de LUW-Fytopathologie en het IMAG om na te gaan, wat de potentiële mogelijkheden zijn van een
aangepaste loofbehandelingsmethode ter beheersing van Vertillium dahliae. De
loofbehandeling bestaat uit een looftrekmachine met zij-afvoer, die het loof over de
grond verspreidt. Door de aardappelstengels vroegtijdig in contact te brengen met
de microflora van de grond,wordt voorkomen dat de microsclerotiën van Vertillium
zich kunnen vormen. Daarmee kan de bodembesmetting wellicht laag blijven en
kunnen opbrengstdepressies tegengegaanworden.
194. Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband (biologischebestrijding)
M. Gerlagh(IPO) ,A.H.J.RopsenC.A.M. Schouten

WG

Op de lichte zavelgronden hebben de bedrijven met intensieve bouwplannen nogal
eens een schade door een Sclerotinia-aantasting in veel gewassen. Hoewel dit
door een chemische bestrijding kan worden voorkomen, is dit uit het oogpunt van
milieuhygiëne ongunstig. Er zijn teveel gewassen die hierdoor kunnen worden
aangetast en zouden moeten worden bespoten. Bij een laboratoriumonderzoek bij
het IPO bleken enkele antagonisten een positief resultaat te geven betreffende de
bestrijding van de Sclerotinia. Deze middelen worden nu op praktijkschaal getoetst
in een bepaalde vruchtopvolging van de gewassen pootaardappelen, witlof, peen
enbonen.
83

195. Onderzoek naar de effecten van teelt- en cultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen inde intensievevollegrondsgroenteteett
A.J.M.Embrechts

28.4.12

In Breda is vanaf 1988 onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het afvoeren van
gewasresten op het optreden van smet.
Deze invloed bleek aanwezig te zijn. Indien de gewasresten afgevoerd werden,
nam de kans op smet af. Invloed op de kwaliteit was echter de eerste jaren nog
niet aangetoond. Daarom loopt het onderzoek nog zeker tot eind 1993.
Ook worden indit onderzoek de mogelijkheden van eenonkruidbrander nagegaan.
196. Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge
J.T.K. Poll

32.4.07

In het kader van een samenwerkingsproject met de LUW, Rikilt en ROC NoordLimburg worden door het PAGV potproeven uitgevoerd om na te gaan of het
mogelijk is een biotoets te ontwikkelen om de geschiktheid van het perceel voor
een herinplant te bepalen. In 1993 wordt in het voorjaar een proef uitgevoerd in de
kas in Lelystad. Dit samenwerkingsproject wordt voortgezet onder projectnummer
69.4.07
197. Geïntegreerde bestrijdingFusarium oxysporumf.sp. asparagi in asperge
J.T.K. Poll,J.G. Lamers,P.H.M. Boonen, C.Scholtenen
J. Jeurissen,in samenwerkingmetLUW

nieuw 69.4.07

In navolging van het project "Oorzaken van herinplant bij asperge" wat uitgevoerd
is in samenwerking met de LUW (vakgroep Fytopathologie) en de proeftuin NoorLimburg is een nieuw samenwerkingsproject van start gegaan.
Bepaling van de schaderelatie tussen Fusarium en asperge.
Op de proeftuin in Meterik wordt een grote proef aangelegd waarbij door middel
van kunstmatige infectie vijf verschillende niveaus van besmetting worden gerealiseerd. In 1993 worden hierop Fusarium-vrije planten geplant. Gedurende een
aantal jaren zal het effect van de besmetting op de ontwikkeling van het gewas en
de produktie worden gevolgd.
Bepaling effect van oprooien wortelresten bij herinplant
Op de proeftuin in Meterik wordt een proef aangelegd waarbij de wortelresten na
het einde van de teelt wel en niet zullen worden verwijderd. Dit zou theoretisch een
effect moeten hebben op de mate van Fusariumbesmetting van de grond. In 1994
zal hierop een herinplant plaatsvinden. Van deze aanplant zal gedurende enkele
jaren de ontwikkeling en de produktie worden gevolgd.
Teeltvan Fusarium-vrije planten
Op de proefboerderij inValthermondwordt een proef aangelegd om in een gebied
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dat vrij is van Fusarium oxysporum f.sp. asparagi planten op te kweken. Deze
planten moeten volledig vrij zijn van Fusarium. Door middel van kunstmatige besmetting zullen ook besmette planten worden gekweekt. Op de proeftuin in Meterik
zal gezocht worden naar een methode om Fusarium-vrije planten te kweken in een
besmet gebied. In 1994 zullen de gekweekte planten worden uitgeplant op een
produktieveld om het effect vanfusariumbesmettingvast te kunnenstellen.
Door het PAGV zal in Lelystad een aantal middelen getest worden op hun werkzaamheid tegen Fusarium in plantmateriaal om verspreiding van de ziekte tegen te
gaan.
198. Wratziekte (fysio2)
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 4.2.2

Deteelt van resistente rassen is tot op heden de enige effectieve bestrijdingsmogelijkheid. Echter: tussen 'resistent' en 'zeer vatbaar' zijn rassen beschikbaar die,
gezien de in het laboratorium verkregen toetsresultaten wel als vatbaar zijn aangemerkt, maar te velde (ook bij zware besmettingen) praktisch geen of weinig (kleine)
wratten vormen. Onderzoek wordt verricht naar de effecten van de teelt van resistente en minder vatbare rassen op de besmettingsgraad van de grond. Dit onderzoek kan pas dan goed worden aangepakt als het ingediende project 'Bestrijding
envoorkomen van wratziekten (Synchytrium endobioticum)' wordt gehonoreerd.
199. Bestrijding bobbelbladvirus bijsla (ijssla)
M.E.T. Viaswinkel

ZW

Gebruik makend van kunstmatige besmetting wordt geprobeerd om een methodiek
te ontwikkelen,die schade door bobbelbladvirus kan beperken.
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6. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten
*

Optimalisatie geïntegreerde teeltwijze van akkerbouwgewassen in het Zuidwestelijk kleigebied.Gedeeltelijke voortzetting onder cluster 7a
(M. Tramper)
39.8.50

*

Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbestrijding bij suikerbieten op wind- enwatererosiegevoelige gronden
(CE. Westerdijk enP.M.T.M. Geelen)
56.8.23
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6a. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw
200.

Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking

F.G. Wijnands,W. Haagsma enA.T. Krikke

39.8.20

In dit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBS te Nagele. Daar wordt sinds 1979een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld
en met elkaar vergeleken, te weten: een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf en een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf.
In 1992 is een start gemaakt met een vernieuwde opzet voor de komende vijf jaar.
Het gangbare bedrijf is vervangen door een experimenteel bedrijf waar ruimte
geboden wordt voor verdergaande proeven op deelterreinen (gewasbescherming,
bemesting, rassenkeuze). Het BD-bedrijf is ontmengd tot een puur akkerbouwvollegrondsgroentenbedrijf. Het geïntegreerde bedrijf zal voortgezet worden, zij het
met meer nadruk op de economische resultaten dan tot nu toe. Het onderzoek op
het experimentele bedrijf wordt ingevuld in nauw overleg met de teelt- en discipline
onderzoekers binnen en buiten het PAGV. In 1993 zal een evaluatie over 11 jaar
OBS opgesteld en gepubliceerd worden; zowel op teelttechnisch als economisch
terrein.
201.

De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op hetveenkolonialebouwplan

J. Boerma,Y. Hofmeester, A. Bos enS.R.M. Janssens (LEI)

39.8.09

Het onderzoek rond dit project is mede georganiseerd in werkgroepen op het
gebied van de nematologie en de onkruidbeheersing. Dit project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO). In 1991 is de opzet van dit project vernieuwd. In
het gangbare bedrijfssysteem (1:2 aardappelen) wordt enerzijds meer nadruk
gelegd op economische perspectieven en anderzijds op verdergaande beperkingen in milieubelasting. In 1993 zal tevens een evaluatie van de eerste vijf jaar van
dit project worden opgesteld en gepubliceerd; zowel op teelttechnisch als op
economisch terrein. Na het startjaar 1991,was 1992 het eerste jaar dat volledig
volgens de nieuwe opzet verliep. Ook voor 1993 is het de bedoeling de teelten
conform de beschrijvingen per bedrijfssysteem zoals vastgelegd in PAGV-verslag
nr. 146 te laten verlopen. Pas na meerdere jaren kunnen de nieuwe systemen op
hun doelstellingen op zowel economisch als milieukundig terrein worden getoetst.

87

202.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied

Y. Hofmeester, B. Kroonen-Backbier, M. Kroonen, A. Bosen
S.R.M. Janssens (LEI)

39.8.22

In de afgelopen vier jaar zijn op proefboerderij Vredepeel door middel van het
bedrijfssystemen-onderzoek drie geïntegreerde systemen variërend in bouwplanintensiteit ontwikkeld en vergeleken met een voor het gebied gangbaar bedrijfssysteem. Op basis van de resultaten, beleidsontwikkelingen (MJPG) en het onverwacht
voorkomen van een schadeverwekker (M.chitwoodi) die de proefopzet verstoort, is
besloten de onderzoeksopzet met ingang van 1993te wijzigen. Er zal een paarsgewijze vergelijking worden gemaakt van een bedrijfssysteem dat aan de MJPG-2000
doelstellingen voldoet en een verdergaand geïntegreerd systeem (voortbouwend
op de bestaande gangbaar-geïntegreerd vergelijking met identiek bouwplan). Daarnaast zullen twee bedrijfssystemen worden opgezet met vergelijkbaar, maar geheel
ander bouwplan dan de voorgaande twee systemen, waarvan er één geïntegreerd
en één ecologisch benaderd zal worden. De exacte invulling ervan is nog punt van
overleg. Duidelijk is wel dat de aanpak van het probleem-aaltje (M. chitwoodi) als
ook de economische potenties van de systemen zwaarwegend zijn.
Dit is eensamenwerkingsproject van ROCVredepeel en het PAGV.
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6b. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
203. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda
M. vander Ham,J.A.J.M. RoversenW. vanGurp

39.8.24

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Brabant wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Noord-Brabant een geïntegreerd
en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking
op economische- als op teelttechnische en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, werden vier
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling, ontwikkeld
en met elkaar vergeleken. Prei en aardbeien zijn de hoofdgewassen die in alle vier
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden ijssla en
bospeen in het onderzoek betrokken. Proefstation Wilhelminadorp heeft bij dit
project de onderzoeksinbreng bij de aardbeien.
204. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik
M.vander Ham,B. Kroonen-BackbierenM. vander Bürgt

39.8.25

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Limburg wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Limburg een geïntegreerd en
duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op
economische- als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, worden drie
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling ontwikkeld en
met elkaar vergeleken. Prei en kropsla zijn de hoofdgewassen die in alle drie
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden peen,
broccoli en Chinese kool in het onderzoek betrokken.
205. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Westmaas
M. vander Ham,J.A.J.M. RoversenE. Steijsiger

39.8.26

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Westmaas wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Zuidwest-Nederland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel
betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om
een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering
worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling
ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Spruitkool en ijssla zijn de hoofdgewassen
die in alle vier opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen
worden groenselderij,spinazie en knolvenkel in het onderzoek betrokken.
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206. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk
M. vander Ham,M.H.Zwart-Roodzant enF. Kreuk

39.8.27

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Zwaagdijk wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel-kleigrond in Noord
Holland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als opteelttechnische- en ecologische
aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde
benadering worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas van vollegrondsgroente is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen worden
vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het
LBOte Lisse heeft bij dit project de onderzoeksinbreng bij de bloembollen.
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6d. Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk
207. Experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw
F.G. Wijnands, J. Boermaen G.J.vanDongen

39.8.23

Het voornaamste doel van dit project is (voor bedrijfsleven en overheid) nate gaan
wat de potentiële reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. De potentiële reikwijdte bedoelt aantegeven:
de praktische haalbaarheid voor de ondernemer;
de mate waarin de doelstellingen geïntegreerde akkerbouw gerealiseerd worden.
Dit is nate gaan door een maximale inzet van kennis en ervaring vanuit onderzoek
envoorlichting te combineren met een optimale begeleiding.
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 regiospecifieke bedrijfsscenario's met een brede inzetbaarheid. Deze zijn onmisbaar voor een bredere praktijkintroductie.
De verdergaande optimalisatie verloopt viavervolgonderzoek zowel met betrekking
tot deelaspecten als met betrekking tot de synthese ervan in het bedrijfssystemenonderzoek (Vredepeel, OBS, Borgerswold).
In het kader van dit vierjarig project neemt in een vijftal regio's een totaal van 38
bedrijven deel aan een planmatige omschakeling naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met CABO en LEI. Verder is dit
project onderdeel van een breder programma voor introductie van geïntegreerde
akkerbouw, waarbij intensief samengewerkt wordt met de voorlichting (IKC-AGV,
DLV).
208. Optimalisatie van de teelt vanwintertarwe binnen het geïntegreerde bedrijfssysteem
A DarwinkelenH.P. Versluis

41.8.16

Meer dan bij andere gewassen staat de rentabiliteit van de tarweteelt binnen het
geïntegreerde teeltsysteem onder druk. Beperkingen aangaande het gebruik van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leiden tot (te) grote opbrengstverliezen. In dat kader werd in 1992 aandacht besteed aan het gebruik van kalkstikstof,
lage dosering van herbiciden en rassenmengsels.
In 1993vindt voortzetting van het onderzoek plaats met:
- verbetering van de slagingskansen van een mechanische onkruidbestrijding
door kort na de winter jonge onkruidplanten te doden door middel van toepassingen van kalkstikstof en een lage dosering herbicide (KR PAGV). Deze proeven vinden in nauw overleg plaats met project 36.3.12;
- beperking van de ziektegevoeligheid door het uitzaaien van rassenmengsels.
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Daarin wordt ook de invloed van mengsels op kwaliteit onderzocht (PAGV,WS).
209. Perspectief vangeïntegreerde tarweteettinhet noordelijk kleigebied
H.W.G. Floot

41.4.56

Op basis van de onderzoekservaringen op de OBS zullen op Kollumerwaard op
praktijkmatige schaal een aantal rassen en rassenmengsels bij een geïntegreerde
en gangbare wijze worden geteeld.
Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan welke rassen het meest tolerant zijn voor een lagere input.
210. Onderzoek naar mogelijkhedenvoor beperkingvanschade door ganzen
C.Kristelijnen H.W.G. Floot,in samenwerkingmetRIN, FtWS en CLM

39.3.51

Op de proefboerderij Kollumerwaard is 45 ha grond beschikbaar voor toetsingsonderzoek naar geïntegreerde akkerbouw, waarvan een deel speciaal bestemd
wordt voor onderzoek naar ganzenschade. Dit onderzoek geschiedt onder leiding
van het RIN.Aspecten die aandacht krijgen:
Effect van ganzenbegrazing en -betreding op de gewasopbrengst.
De gewas/perceelskeuze van ganzen in relatie tot hetvoedselaanbod.
Mogelijkheden van groenbemesters/gewasresten als alternatief voedselaanbod
en inpassing hiervan in het bouwplan.
Effect van verlating op de perceelskeuze.
Bij dit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van kooiproeven.
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6e. Erosiebeperkende teeltsystemen
211. Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw inZuid-Limburg
P.M.T.M. Geelen

15.1.50

Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburgvormt eentoenemend probleem. ROC
Wijnandsrade tracht in diverse gewassen teeltsystemen te ontwikkelen, die de
erosiegevoeligheid van deze teelten tegengaan. Specifieke teeltproblemen worden
in deelonderzoek onderzocht. De Universiteit van Amsterdam doet in deze proeven
waarnemingen, om de effectiviteit van de ontwikkelde systemen op afspoeling van
grond en water tetoetsen.
In snijmaïs worden diverse teeltmethoden met elkaar vergeleken. Met behulp
van Wischmeierplots worden hier gedurende het gehele jaar afstromingsmetingen in gedaan. Ook met een regensimulator worden in deze proef de diverse
systemen getoetst. Met behulp van braakvelden wordt de K-factor onder
Nederlandse omstandigheden bepaald.
Insuikerbieten en aardappelen gebeurt soortgelijk onderzoek als insnijmaïs. In
deze gewassen worden geen Wischmeierplots aangelegd.
In suikerbieten wordt het effect op de onkruidbestrijding nagegaan bij de teelt
in een bodemconserverend gewas. Het doodspuiten van de bodembedekker
en de besparing op na-opkomstbespuitingen zijn in dit onderzoek opgenomen.
Deteelt in een bodemconserverend gewas vraagt een aangepaste bemesting.
Insuikerbieten wordt dit aspect bestudeerd.
Erosie ontstaat vaak in wielsporen. Hier is de grond verdicht en wordt het
water bovengronds afgevoerd. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er
bestaan om sporen op te heffen.
Op een aantal praktijkbedrijven worden ontwikkelde systemen in snijmaïs en
suikerbieten onder praktijkomstandigheden getest.
212. Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het
veldachtergebleven stro,opde opbrengstvanhetvolggewas op lössgrond
P.M.T.M. Geelen

27.2.52

Naar waarde en kwaliteit van groenbemesters is reeds veel onderzoek gedaan. Dit
onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de herfst wordt geploegd. Lössgrond wordt in het voorjaar geploegd.
- In dit onderzoek wordt nagegaan, welke groenbemester het geschiktst is onder
deze omstandigheden. Hiertoe worden rogge, gras, een vlinderbloemige en een
groenbemester met penwortel vergeleken met een braak-situatie.
- Ook de waarde als bodembedekker is hierbij van belang. Het effect van het
onderploegen van stro op de opbrengst en de stikstofhuishouding van de
grond wordt in deze proef nagegaan.
Het onderzoek wordt in samenwerking met het CABO op Wijnandsrade uitgevoerd.
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213. Vergelijkingtussenspittenen ploegenoplössgrond
P.M.T.M. GeelenenJ.C.vande Zande

WR

Op Wijnandsrade is nagegaan of vanuit een oogpunt van watererosiebestrijding
spitten te verkiezen is boven ploegen. De resultaten worden in 1993verslagen.
214. Onkruidbestrijding inbodembedekkende teelten
P.M.T.M. GeelenenJ.C. vande Zande

WR

De onkruidbestrijding in de op erosiebestrijding gerichte teeltsystemen met een
bodembedekker in de winter geeft nogal eens problemen. Mechanische bestrijding
past niet goed in dit systeem. Nagegaan wordt of de onkruidstrijker bij de toepassing voor de onkruidbestrijding door en in een bodembedekker perspectief heeft.
215. Effect van verschillende groenbemesters, grondbewerking en teelttechniek
opwater- enwinderosiegevoelige gronden
CE. Westerdijk enP.M.T.M. Geelen

nieuw 56.1.25

Dit project is een follow-up van regio- en PAGV-proeven. Op water- en winderosiegevoelige gronden geeft een volvelds grondbewerking of zaaibedbereiding een
verhoogd risico voor de opkomstzekerheid en het gerealiseerde plantaantal van de
suikerbieten. Het 'braak' liggende veld moet beschermd worden tegen wind en
water en dat is mogelijk door in het najaar een groenbemester te zaaien of de
stoppel dusdanig (weinig) te bewerken dat het stro bovenop blijft liggen. De in
regio-proeven en PAGV-proeven onderzochte bodembedekkers leveren nog niet
het beoogde resultaat of zijn een bron van problemen voor de geplande bietenteelt.
216. Voorkomingwinderosie inwaspeenenanderefijnzadige gewassen
K.H.Wijnholds

nieuw KP

Met het aanstaande verbod op de toepassing van drijfmest tegen winderosie in het
voorjaar is het zoeken naar geschikte en betaalbare alternatieven urgent. Er wordt
een demonstratieproef aangelegd waarin enkele nieuwe systemen met bestaande
wordenvergeleken.
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7. REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten
*
*

Bestrijdingvande nerfmineervlieg inbladgroenten
(A.EsterenM.E.T. Vlaswinkel)
Zwart inkroten
(M.H.Zwart-Roodzant, R.Meier enJ.A.Schoneveld)

35.3.11
57.3.04

*

Perspectief van het Lage-Doserings-Systeem-methode bij de onkruidbestrijdinginsuikerbieten
(RM.T.M. Geelen,H.W.G. Floot, H.RVersluis enA.H.J.Rops)
56.3.20

*

Chemische bestrijdingvanduistinwintertarwe
(H.W.G. Floot)

EH/KW

Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien
(A.H.J. Rops)

KLVWG

*
*
*

Onkruidbestrijding inArtemesïa annua
(K.H.Wijnholds)

KB

Onderzoek naar een methode omSclerotinia-aantasting vanwitlofop hetveld
tevoorkomen
(R.Meier)
34.3.06
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7a. Optimalisatie van de onkruidbestrijding
217. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen
R.Y. van der Weide, J. Jonkers, A. Darwinkel, J.K. Ridder,D.A. van der Schans,
R.D. Timmer, CE. Westerdijk,L Hoekstra, H.W.G.Floot, RM.T.M.Geelen,A.H.J.
Ropsen K.H.Wijnholds,voorsuikerbieten,in samenwerkingmet1RS
36.3.12
Gezien de noodzaak het herbicidengebruik te reduceren, is een bredere inzet
gewenst van mechanische onkruidbestrijding eventueel in combinatie met lagere
doseringen herbiciden. Dit kan aanpassing van de teeltwijze (plantverband, zaaitijden etc.) vereisen. Het bedrijfssystemen-onderzoek voor de akkerbouw heeft met
name op het gebied van de onkruidbestrijding in teelt en bedrijfsverband behoefte
aan een krachtige ondersteuning met deelonderzoek. Sinds de start van dit project
in 1990, werken onderzoekers van de ROC's, TOA, TOB en nu ook TOG samen
om diverse aspecten van de geïntegreerde onkruidbestrijding te onderzoeken. In
1993 worden de proeven waarin verschillende onkruidbestrijdings-systemen vergeleken werden in aardappelen, erwten, mais en veldbonen afgesloten. Wel wordt er
nog meer gedetailleerde kennis verzameld over het nachtvorstrisico bij mechanische onkruidbestrijding in aardappelen ('t Kompas), en de noodzakelijke frequentie
van eggen in mais (Wïjnandsrade). Nieuw zijn de onderzoeken naar de mogelijkheden om bespuitingen via het lage doseringssysteem in suikerbieten te vervangen
door een egbehandeling (OBS en Vredepeel). Onderzoek naar de gevoeligheid
van uien voor eggen wordt ook gestart (OBS).Verschillende systemen van mechanische onkruidbestrijding in de stamslabonen worden vergeleken (Vredepeel en
PAGV). De mogelijkheden in koolzaad (Ebelsheerd), wintertarwe (Kandelaar en
Kollumerwaard) en zomergerst (Kollumerwaard en OBS) krijgen wederom de
aandacht.
218. Vermindering van het herbicidegebruik door verbeteringvan detoepassingsmethode
R.Y. vander Weide,H.W.G. Floot,in samenwerkingmet de PD

36.3.11

Als één van de maatregelen ter vermindering van het verbruik van herbiciden
(tweede hoofdlijn van het MJPG) wordt de toepassing van verlaagde doseringen
aangedragen. In diverse gewassen (onder andere suikerbieten, peulvruchten en
wortelen) is gebleken dat door een gedeelde toepassing van laag gedoseerde
herbiciden op zeer gevoelige kiemplanten van onkruiden het bestrijdingseffect
verbeterd, de selectiviteit verhoogd en de hoeveelheid middel gereduceerd kan
worden. Uit Deens onderzoek is bekend dat aanzienlijke besparingen kunnen
worden verkregen door de dosering aan te passen aan de omstandigheden (aanwezige soorten,grootte van het onkruid en omgevingsomstandigheden). Binnen dit
project werd tot nu toe inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
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van lage doseringssystemen. Daar waar toepassingen reeël leken, werd (verder)
onderzoek in afzonderlijke projecten uitgevoerd. In 1993 wordt een bezoek gebracht aan onderzoekers in Flakkeberg in Denemarken die veel onderzoekservaring inbouwden in een computerprogramma dat de agrariër adviseert over de te
hanteren (lagere) doseringen van onkruidbestrijdingsmiddelen in zomer- en wintertarwe afhankelijk van de situatie ter plaatse. Om te onderzoeken in hoeverre hun
ervaringen ook voor Nederlandse situaties toepasbaar zijn, worden op Ebelsheerd
en Kollumerwaard regioproeven aangelegd met doseringsreeksen op verschillende
tijdstippen toegediend in wintertarwe. Ook T. Rotteveel van de P.D. verzamelt
hiertoe op diverse locaties in Nederland informatie. Verder wordt op Heino een
proef aangelegd waar met behulp van doserings-reeksen op onkruid van verschillende grootte, de mogelijkheden voor aangepaste doseringen in mais onderzocht
worden. Doseringen van eventuele bespuitingen ter aanvulling van het eggen in de
mais kunnen met behulp van deze kennis geoptimaliseerd worden.
Het bedrijfssystemen-onderzoek voor de akkerbouw heeft met name op het gebied
van de onkruidbestrijding in teelt en bedrijfsverband behoefte aan een krachtige
ondersteuning met deelonderzoek. Hiertoewerd in 1990 een project gestart, waarin
onderzoekers van de ROC's, TOA en TOB in nauwe samenwerking diverse aspecten van geïntegreerde onkruidbestrijdingsmethoden bestuderen. Dit project zal in
1993 voortgezet worden, waarbij op verschillende locaties proeven zullen worden
uitgevoerd in aardappelen ('t Kompas, Rusthoeve, Wijnandsrade, van Bemmelenhoeve en PAGV), erwten (PAGV en Vredepeel), wintertarwe ('t Kompas en Ebelsheerd), koolzaad (Ebelsheerd), maïs (Aver-Heino, Cranendonck, Wijnandsrade en
PAGV), stamslabonen (Vredepeel), suikerbieten (PAGV), veldbonen (PAGV), kruiden (PAGV) en graszaad ('t Kompas). Bij de proef in aardappelen op 't Kompas
wordt met name ook aandacht besteed aan net nachtvorstrisico en de gevolgen
van de teelt in doodgespoten rogge (winderosiebestrijding). In totaal 21 proeven
zullen verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken getoetst en vergelekenworden,waarbij gekeken wordt naar de bestrijdingseffecten en deteelttechnische aspecten. Aan de hand van de resultaten uit veld- en literatuuronderzoek
zullen geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen worden ontwikkeld, die op
praktijkschaal in bedrijfsverband binnen het bedrijfssystemen-onderzoek getoetst
kunnenworden.
219. Ontwikkelingvaneeneconomische enduurzame mechanischeonkruidbestrijdinginmais
R.Y. vander Weide,DA. vander Schans,in samenwerkingmet
CABO en LUW-VPO

nieuw36.3.17

Uit onderzoek werd duidelijk dat éénjarig onkruiden in mais vaak zonder opbrengstreductie, mechanisch bestreden kunnen worden. Gezien de noodzaak het herbicidengebruik te reduceren en de problemen met resistente onkruiden in mais, is
een bredere inzet van mechanische onkruidbestrijding in mais gewenst. Daartoe
dient onderzocht te worden of de economische haalbaarheid vergroot kan worden
door het aantal werkgangen te verminderen, door de intervallen tussen de bewerkingen te vergroten of door gebruik te maken van schadedrempels (CABO). Daar
zaadproduktie van de onkruiden niet geheel voorkomen wordt, moet verder wor-
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den vastgesteld of verschillende bestrijdingsstrategiën ook op de langere termijn
haalbaar zijn. Gedurende een meerjarig experiment op in eerste instantie één
locatie (Heino) worden verschillende bestrijdingsstrategiën vergeleken op duurzaamheid en economische haalbaarheid. LUW-VPO doet aanvullende waarnemingen naar het populatieverloop van het onkruid zwarte nachtschade.
220. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrijdingsmethoden
R.Y. vander Weide, J.C. vande lande, in samenwerkingmet
LUW-VPO en Grondbewerkingenhet CABO

nieuw 36.3.16

Hoewel mechanische onkruidbestrijding perspectief biedt, resteren er een aantal
punten die nader onderzoek vereisen.Zo is het aantal werkgangen hoog enzijn de
resultaten slechts gedeeltelijk overdraagbaar naar andere gewassen en situaties.
Om vragen betreffende de bedrijfszekerheid beter te kunnen beantwoorden, het
aantal proeven in nieuwe situaties te beperken en het aantal werkgangen tot een
minimum te reduceren, is inzicht vereist in het bestrijdend effect op verschillende
soorten en groottes onkruid en de selectiviteit in gewassen bij verschillende werktuiginstellingen en omgevingscondities (grondstructuur en weer). Het eerste jaar
wordt voornamelijk op eggen gericht. Gegevens uit literatuur en ervaringen in de
praktijk worden geïnventariseerd. LUW-VPO onderzoekt wanneer en hoelang een
aantal onkruiden in hun witte draden-stadia zijn. CABO levert aanwezige proefgegevens over de snelheid van de aanvangsgroei van een aantal onkruiden bij verschillende temperaturen. Op Heino en het PAGVwordt een aantal typen onkruiden
en gewassen op verschillende diepte gezaaid en op verschillende tijden met verschillende instellingen geëgd. Daarbij zullen de effecten van het eggen op de
grondstructuur ook aandacht krijgen (LUW-Grondbewerking).
221. Effecten ureumtoevoeging aanherbiciden
K.H.Wijnholds

KP

Toevoegingsmiddelen aan herbiciden kunnen de effectiviteit verbeteren. In het
kader van het streven naar beperking van het herbicidegebruik kan dit perspectiefvol zijn. De invulling van dit onderzoek (gewas, middelen) gebeurt in nauw overleg
met het CABO.
222. Onderzoek naar technische aspecten aan werktuigen voor de mechanische
onkruidbestrijding
J.C. vande lande, in samenwerkingmetLUWen1RS

17.5.09

Onderzoeken van de effectiviteit van de verschillende werktuigparameters en het
effect vanverschillende bodemparameters op de onkruidbestrijdende werking.
Komen tot een keuzecriterium voor optimale werktuigafstelling en tijdstip van
optimale werking. Gebruiken van de uitkomsten van detailonderzoek (in grondbak
van de vakgroep Grondbewerking) voor werktuigafstellingen voor veldproeven
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(effect werksnelheid en tandhoek bij onkruideggen). Evenals in 1992, zal ook in
1993 een veldproef in suikerbieten op het PAGV uitgevoerd worden, waarbij twee
eg-instellingen envijf rijsnelheden onderzocht zullenworden.
223. Toepassing van Lage-Dosering-Systeemvoor onkruidbestrijding inaardappelen
E.Th.J. SchoutenH.RVersluis, K.H.WijnholdsenA.H.J.Rops

BEM/WS/KP/KL

Voortzetting regioproeven op ROC Prof. van Bemmelenhoeve en ROC Westmaas gericht op bestrijding na-opkomst met zeer lage doseringen in enkele
rassen die gevoelig zijn voor Sencor.
Voortzetting regioproef op ROC Prof. van Bemmelenhoeve en ROC Westmaas gericht op vergelijking van een aantal Strategien via combinatie van
verlate rugopbouw, mechanische bestrijding en Lage-Dosering-Systeem.
Op ROC 't Kompas wordt het Lage-Dosering-Systeem in combinatie met
onderblad-spuitapparatuur onderzocht als alternatief voor mechanische bestrijding inverband met de daarbij optredende risico's voor nachtvorstschade
en wortelbeschadiging. Daarbij is het onderzoek vooral gericht op kleefkruid
als probleemonkruid.
224. Mechanische onkruidbestrijdinginwintertarwe
M. Tramper

RH

Voortzetting regioproef over optimale tijdstippen/gewasstadia voor eggen intarwe.
225. Bestrijdingdriedeligtandzaad inaardappelen
K.H.Wijnholds

nieuw KP

Het onkruid driedelig tandzaad vormt een groeiend probleem in het Noordoostelijk
zand/dalgebied. Bestrijdingsmogelijkheden in bieten zijn beperkt en in aardappelen
onbekend. In een proef in aardappelen zal een aantal middelen/combinaties wordenvergeleken.
226. Mechanischeonkruidbestrijding inWesterwolds raaigras
H.W.G. Floot

nieuw KW

Na het wegvallen van dinoterb is de zaadteelt van Westerwolds raaigras op de
overgangsgronden in het Noorden als gevolg van het voorkomen van perzikkruid
problematisch. Om de mogelijkheid van mechanische bestrijding nate gaan,is een
rijenafstanden-proef met/zonder schoffelen aangelegd, waarbij het effect van ruimere rijenafstand op de opbrengst van belangis.
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227. Bestrijding kamille in Engels raaigras
M.Tramper

nieuw RH

Proef metvoorjaarsbestrijding van kamille in Engels raaigras.
228. Onkruidbestrijding inde graszaadteelt
R Baltus (NGC)enR.Y. vander Weide

36.3.14

Het hoofdprobleem in dit project is de tarwe-opslagbestrijding in de graszaadteelt.
Vooral langzaam groeiende grassen, zoals veldbeemdgras, kunnen moeilijk in
open land geteeld worden en worden daarom vaak onder dekvrucht wintertarwe
geteeld. Tot nutoe werd de tarwe-opslag bestreden met TCA, maar dit herbicide is
per 1 november 1991 verboden. In dit project wordt naar alternatieven voor TCA
gezocht.
De lage dosering- en screeningsproeven op het PAGV worden voor 1992/1993
voortgezet. Ook de mechanische tarwe-opslag-bestrijdingsproef in veldbeemdgras
wordt voortgezet. Naast de rijenafstanden 25 cm en 50 cm wordt dit jaar ook de
rijenafstand 37,5 cm in de proef opgenomen. Op 37,5 cm wordt de triltandschoffel
gebruikt en op 25 en 50 cm de rijenborstel. Het borstelen en schoffelen wordt bij
een aantal objecten gecombineerd met eggen. Er wordt dit jaar een opbrengstbepaling bij de hiervoor genoemde proeven uitgevoerd.
Het opbrengstdervende effect van verruiming van de rijenafstand in Engels raairas
zal door de afdeling TOA verder worden onderzocht.
Op de Rusthoeve wordt de volveldsborstelproef voortgezet. De rolbezem gaf in
1991/1992 het beste resultaat. Deze borstel wordt in 1992/1993verder uitgetest op
effectiviteit in de tarwe-opslagbestrijding in veldbeemdgras. In dezelfde proef wordt
ook gekeken naar het effect van het borstelen op de opbrengst van het veldbeemdgras zonder concurrentie van detarwe-opslag.
De kalkstikstofproef wordt niet voortgezet, wegens te weinig perspectief.
Een ander probleem is de ruwbeemdbestrijding in de graszaadteelt. De zaden van
ruwbeemdgras hebben haartjes waardoor deze zaden vaak moeilijk uit te schonen
zijn. Op de Van Bemmelenhoeve worden de twee chemische bestrijdingsproeven,
met bestrijding in het najaar en/of voorjaar, in veldbeemdgras en Engels raaigras
voortgezet voor 1992/1993.
229. Onkruidbestrijding inuien
L.Hoekstra

65.3.05

Op de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve, De Waag en Rusthoeve zullen onkruidbestrijdingsproeven in zaaiuien worden aangelegd. In deze proeven zullen de
resultaten van voorgaande jaren nader worden onderzocht. Het project is hoofdzakelijk gericht op de vervanging van difenoxuron in de na-opkomst onkruidbestrijding.
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230. Geïntegreerde onkruidbestrijdingzaaiuien
L.Hoekstra

65.3.15

De vergelijking van de teelt van uien in een afwijkend plantverband wordt voortgezet. Door mechanische onkruidbestrijding en rijenbespuiting wordt de inzet van
herbiciden gereduceerd. Het project wordt uitgebreid met een tweede proefplaats.
Proefplaatsen zijn Lelystad en Colijnsplaat.
231. Onkruidbestrijding invlas
M. Tramper

RH

Bestrijding van varkensgras vormt een groot probleem. De meeste middelen tegen
dit onkruid geven schade aan het gewas. Op ROC Rusthoeve worden enkele
nieuwe middelen getoetst enwordt het effect van eggen nagegaan.
232. Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen
J. Jonkers en diverseregionale onderzoekers

36.3.06

Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in.
Daarbij komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding.
Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder
belasting voor het milieu, bestrijding van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden
en het tegengaan van resistentie. Ook de toepassingstechniek van de herbiciden is
van belang.
Een deel van dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van toepassingen na
opkomst van het gewas en heeft betrekking op het Lage-Dosering-Systeem (herhaalde toepassing van lage doseringen incombinatie met een hulpstof). Uit resultaten van 1989 t/m 1992 bleken enkele toepassingen perspectief te bieden. In 1993
wordt dit onderzoek voortgezet. Afhankelijk van probleem en gewas zal het onderzoek zowel op het PAGV als op de ROC's worden uitgevoerd. Proeven zijn aangelegd in asperges (Noord-ümburg), groene asperges (Zwaagdijk, 't Kompas),
schorseneren (Vredepeel), stamslabonen (PAGV, 't Kompas, Vredepeel), kool
(Zwaagdijk), kroten (Zwaagdijk) en prei (Meterik).
233. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen
J. Jonkers

36.3.07

Regelmatig worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Om deze gewassen te
kunnen telen,is ook hier eengoede onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek
is vooral gericht op de toepassing van middelen die in grotere gewassen reeds zijn
toegelaten. Tevens wordt waar mogelijk gekeken naar gedeelde toepassingen of
Lage-Dosering-Systemen. Het onderzoek in 1993 wordt uitgevoerd in knolvenkel
(Zwaagdijk, Valthermond, Meterik).
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234. Invloedvan ruimererijenafstandbij laatgezaaide conservenerwten
A.H.J.Rops

nieuw KL

Om de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding te vergroten, worden
conservenerwten op een ruimere rijenafstand gezaaid. De indruk bestaat echter dat
bij bepaalde rassen door later zaaien de opbrengst wordt gedrukt. In een proef
met enkele rassen,zaaitijden en rijenafstanden zal dit worden nagegaan.
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7b. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondseschimmelziektenindeakkerbouw
235. Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora in aardappelen
J.K.Ridder en C.B.Bus

54.3.36

De mate van loof- en knolbescherming tegen Phytophthora zal in het onderzoek
worden vastgesteld. Het onderzoek is gericht op de loofbescherming (drie proeven) en op knolbescherming (twee proeven).
In het onderzoek ten aanzien van loofbescherming wordt onderzocht welke combinaties van behandelingen (middelen, doseringen en interval van bespuitingen)
voldoende bescherming bieden bij een vatbaar en minder vatbaar ras. Plaatsen:
ROC's Kollumerwaard, 't Kompas en Rusthoeve.
In het onderzoek ten aanzien van knolbescherming wordt onderzocht in welke
mate verschillende combinaties van middelen/doseringen de knol beschermen
tegen Phytophthora. Plaatsen: PAGVen ROC Kollumerwaard.
236. Epidemiologie van Phytophthorainfestans en effect hierop van fungiciden en
klimaatomstandigheden
H.T.A.M. Schepers

nieuw 34.3.15

Fungiciden zorgen naast de bescherming van het loof ook voor een bescherming
van de knol. Daar er lang niet altijd een goede correlatie wordt gevonden tussen
de bescherming van het loof en de bescherming van de knol, zouden specifieke
eigenschappen van de preventieve fungiciden zoals reductie van de sporulatie en
sporendodende werking op/in de grond in relatie met de klimaatomstandigheden
mogelijk een verklaring kunnen geven voor het al dan niet optreden van knolaantasting.
In een tweetal proeven op het PAGV en ROC De Waag zal gedurende het gehele
groeiseizoen in detail de epidemie in het loof, de vorming van sporen op het loof
en de aanwezigheid van sporen op/in de grond worden gevolgd in behandelde en
onbehandelde veldjes. Technieken om levensvatbare sporen op het blad en in de
grond aante tonen,zullenworden getoetst op bruikbaarheid.
237. Bestrijdingvan blad- en aarziekten in granen
H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen

nieuw EH/WR

In Noord-Duitsland en Denemarken zijn positieve resultaten bereikt bij de bestrijding van blad- en aarziekten in tarwe door vroege en frequente toepassing van
fungiciden in sterk verlaagde doseringen. Gezien de kans op resistentie-ontwikkeling is daarbij een aantal condities gewenst. In een tweetal proeven zal de effectiviteit en de mogelijke middelbesparing worden nagegaan van verlaagde doserin-
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gen/spuitfrequenties van enkelefungiciden.
Het onderzoek naar nieuwe fungiciden ter bestrijding van Septoria en Fusarium in
tarwe isafgesloten.
238. Bestrijdingvandonkerevlekkenziekte inerwten
R.D.Timmer

87.3.09

Het onderzoek in Lelystad naar het perspectief van het meezaaien van een geringe
hoeveelheid zomergraan ter ondersteuning van het erwtegewas, zal in 1993 worden afgesloten met een verslag van de resultaten in het PAGV-Jaarboek
1992/1993.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbespuitingen tegen de donkere
vlekkenziekte is al eerder afgesloten. De resultaten zijn te vinden in het PAGVJaarboek 1991/1992.
239. Onderzoek naar beperking van het optreden van en schade door verbruiningsziekte inkarwij
A. Evenhuis, in samenwerkingmetIPO

52.3.11

Het onderzoek naar de verbruiningsziekte zal zich in 1993 in de eerste plaats
richten op het belang van de potentiële inoculumbronnen. De overleving van de
schimmel in of op het zaad, in gewasresten, op andere gewassen in het bouwplan
en op dicotyle onkruiden zullen door middel van kas- en veldproeven onderzocht
worden. In samenwerking met IPO-DLO zal getracht worden een snelle toets te
ontwikkelen om zaadbesmetting te kunnen bepalen. Tevens zal verder gewerkt
worden aan de bepaling onder welke omstandigheden de schimmel zich in het
veld vermeerderd en verspreid. Aan isolatie van de schimmel uit de grond wordt
verder gewerkt. De mogelijkheden voor de ontwikkeling van een biotoets worden
verkend.
In de tweede plaats is een aantal proeven erop gericht de schade door M. acerina
te beperken. In veldproeven wordt getracht verbruining in karwij te beperken door
het aanpassen van de stikstofgift en de plantdichtheid. In een praktijkperceel komt
een proef met betrekking tot bestrijding van de ziekte door middel van volleveldsbespuitingen met Rovral.Zaaizaadontsmetting krijgt aandacht.
In samenwerking met CPRO-DLO zal een eerste selectieronde op het voorkomen
van resistentie tegen verbruining gedaanworden.
Tenslotte zal gewerkt worden aan een beschrijving van de wortelaantasting.
240. Sclerotiniabestrijding inkoolzaad
H.W.G. Floot

nieuw EH

Door de dalende rentabiliteit van koolzaad wordt de vraag naar goedkope middelen en beperking van de middeleninzet urgent. Op ROC Ebelsheerd zullen diverse
fungiciden en doseringen worden vergeleken.

104

7c. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondseschimmelziekteninde vollegrondsgroenteteelt
241. Incidenteel planteziektekundig onderzoek
R.Meier

34.3.03

Dit project, waarin met name diagnostisch onderzoek werd verricht, wordt afgesloten, dan wel deels voortgezet onder andere projecten.
242. Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen
R.Meier

34.3.04

Door onderzoek wordt getracht omvoor de meest schadelijke schimmelziekten een
gelegaliseerde toepassing van reeds, in andere gewassen toegelaten fungiciden,te
verkrijgen.
243. Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor
chemische bestrijding van onkruiden en schimmels inde vollegrondsgroenteteelt
J.T.K. Poll,H.H.H. Titulaer, J. Jonkers,R.Meier, A.J.M. Embrechts,
K.J.Osinga,R.C.F.M. vanden BroekenM.E.T. Glaswinkel

99.4.16

Terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen is urgent als onderdeel van het
MJP gewasbescherming.
Onderzocht zal worden welke bodembedekking perspectieven biedt. In 1991 is
gestart met een aantal proeven met het gewas ijsbergsla op de ROC'ste Breda en
Westmaas en met het gewas prei op de ROC'ste Breda enValthermond.
In 1993 zal op Valthermond een proef met radicchio en prei worden uitgevoerd, op
het PAGV in Lelystad en in Zwaagdijk zal het gebruik van stro als bodembedekker
in groene asperges worden beproefd.
244. Bestrijdingvan Phytophthoraspp.bijdetrekvanwitlof opwater
A.C.M.Jansen,G.vanKruistum, R.Meier, A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek

73.3.18

Uit het onderzoek is het middel met de werkzame stof dimethomorph (niet toegelaten) naar voren gekomen als een goed bestrijdingsmiddel tegen een Phytophthoraaantasting. Zolang er echter nog geen zicht is op een toelating van dimethomorph
zullen andere methoden moeten worden onderzocht. In samenwerking met de
ROC's zijn de mogelijkheden van een behandeling vóór opslag van de wortels met
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enkele chemische middelen nagegaan. Dit jaar zullen deze proeven herhaald
worden. Ontsmetting van het proceswater door ozonering op het milieu-voorbeeldbedrijf is gestart. Andere methoden van ontsmetting zoals met perazijnzuur en
middelen op basis van waterstofperoxide worden onderzocht. Het lopende project
stopt ditjaar en zalworden gepubliceerd in het Jaarboek.
245. Bestrijdingvan Erwinia-bacteriën bijdetrekvanwitlofopwater
A.C.M.Jansen,G.vanKruistum,CAM. SchoutenenH.RVersluis

73.3.19

Inmiddels is bekend dat meestal Erwinia-bacteriën verantwoordelijk zijn voor de
natrot-aantasting die kan ontstaan tijdens de trek en in de bewaring van het lof. De
bacterie komt algemeen voor en is sterk afhankelijk van omstandigheden zoals
temperatuur en luchtvochtigheid. Op de ROC's te Creil en Westmaas is een aantal
teeltmaatregelen nader onderzocht. Dit jaar worden deze proeven herhaald waarbij
tevens het effect van calciumchloride onderzocht wordt. Veel is nog niet bekend
over het precieze ziekteverloop en aantasting door natrot lijkt dan ook vaak onvoorspelbaar. Veel aspecten van het ziekteverloop moeten nog worden onderzocht. Om dit in breder verband te doen is contact gezocht met Frankrijk en
België. Het lopende project stopt ditjaar en zalworden verslagen in het Jaarboek.
246. Beperking infectiedoor natrotbacteriënbijwitlof
G. vanKruistum

nieuw 73.3.21

In verschillende veld-, bewaar- en forceerproeven zullen op het PAGV in overleg
met en onder begeleiding van LUW-vakgroep Fytopathologie, de volgende deelaspecten worden bestudeerd:
invloed van teeltfactoren op de gevoeligheid vanwortels voor infectie;
invloed van rooiomstandigheden en bewaarcondities op het natuurlijke infectieniveau van witlofwortels;
overleving en snelheid van afname van bacteriepopulaties tijdens wortelbewaring;
effect van de minerale samenstelling en het koolhydraatmetabolisme van
witlofwortels op de relatieve groeisnelheid van natrotbacteriën;
invloed van de forceertemperatuur en de beschikbaarheid van water (osmopotentiaal vanvoedingsoplossing) op de relatieve groeisnelheid;
invloed van antagonisten op de ontwikkeling van natrotbacteriën tijdens
bewaring entrek.
Waar mogelijk zal het onderzoek worden afgestemd op het PAGV-project: 73.4.20.
Teelt, bewaring en trek kunnen voor een deel worden gecombineerd. Voor dit
onderzoek is samenwerking gezocht met België en Frankrijk en is EG-subsidie
aangevraagd.Wanneer EG-financiering uitblijft, vervalt dit project.
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247. Bestrijdingvan BotrytisenStemphylium inasperge
J.G.M. Jeurissen

MV

In 1993 wordt in Meterik onderzoek gestart om de bestrijding van Botrytis en
Stemphylium te optimaliseren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een plantenveld
om reeds binnen éénjaar gegevens te kunnen verzamelen. Er wordt gekeken naar
mogelijkheden van nieuwe middelen maar ook naar het tijdstip en de middelenkeuze van reeds toegelaten middelen. Dit onderzoek is een voortzetting van de proef
bestrijding van roest en Phytophthora in asperge die in het werkplan van 1992
vermeld was.
248. Bestrijdingvan bladvlekkenziekte ingroenselderij door zaadbehandeling
A.J.M. Embrechts

nieuw NB

Bladvlekkenziekte (Septoriaapiicola) kan bij groenselderij met het zaad overgaan.
Zaadbehandeling met thiram is niet afdoende. Mogelijk wordt in 1993 op proeftuin
Noord-Brabant een proef uitgevoerd met verschillende zaadbehandelingen.
249. Bestrijdingvalsemeeldauw inaugurk
A.J.M. EmbrechtsenJ.G.M. Jeurissen

NB/MV

Het onderzoek wordt afgesloten met een artikel in het Jaarboek.
250. Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van Botrytis-aantasting bij
stamslaboon
J.J. Neuvelen K.J. Osinga

89.8.11

In het kader van milieubescherming is een verminderde inzet van onder andere
fungiciden noodzakelijk. Bij stamslaboon is het gebruikelijk dat tweemaal een
fungicide tegen Botrytis cinerea en Sclerotinia sclerotiorum wordt ingezet in de
periode van de bloei en de vruchtzetting. In veldproeven is nagegaan of deze
bespuitingen achterwege gelaten zouden kunnen worden als men een droger
micro-klimaat zou kunnen scheppen door een ruime rijenafstand en een ruime
plantdichtheid. Deze veldproeven zijn uitgevoerd in Lelystad (1990, 1991 en 1992)
en op ROC Westmaas (1991 en 1992) met de rijenafstanden 37,5, 50 en 75 cm en
de plantdichtheden 15,20,30 en 40 planten per m2.
In 1993 zal in Lelystad een proef worden opgezet met dezelfde objecten waarbij
een gevoelig ras wordt gebruikt, een windscherm rondom het proefveld wordt
geplaatst en frequent licht wordt beregend, dit om de risico's van een flinke Botrytis-aantasting te leren kennen.
In 1993 zal evenals in 1992 op zandgrond op het ROC te Rolde in een praktijktunnel een proef worden opgezet met drie plantdichtheden (15, 20 en 30 planten per
m2) en drie stikstofbemestingesniveaus (50-Nmineraal, 100-Nmineraal en 150 Nmineraal).
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251. Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren
P.M.T.M. Geelen

VP

Op ROC Vredepeel wordt in een veldproef nagegaan hoe groot de schade is die
door witte roest inschorseneren wordt veroorzaakt.
252. Bestrijdingvan roest inpreimet een minimum aantaltoepassingen vanfungiciden
R.Meier, A.J.M. Embrechts, J.G.M. JeurissenenJ.de Kraker

34.3.13

Het gewas prei kan door een aantal schimmels worden aangetast. De aantasting
wordt zichtbaar door een scala van bladvlekken, die de kwaliteit van het gewas
ongunstig beïnvloeden. Door wegval van het breedwerkende fungicide captafol is
de roestschimmel Puccinia allii weer een groot probleem geworden.
Nu Corbel eentoelating heeft gekregen,zal nog onderzocht worden of eenfungicide-toepassing alleen op het tijdstip dat de schimmel zichtbaar actief is, de kwaliteit
van de prei voldoende waarborgt.
Getracht wordt een ondergroei-gewas te vinden dat geen concurrentie geeft op de
prei maar wel effectief is ter bestrijding van papiervlekken in prei. Gezocht wordt
naar grassoorten en klavertypen.
Tevens wordt aandacht besteed aan het ziektevrij opkweken van plantmateriaal.
Wellicht dat een enkele toepassing vanfungicide op het plantenbed, de prei op het
produktieveld langer vrijwaart van roestaantasting.
253. Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten
vanprei
A.J.M. Embrechts

NB

In een onderzoek dat inmiddels een aantal jaren loopt, wordt nagegaan wat de
invloed van de plantmethode op de groeisnelheid, kwaliteit en gevoeligheid voor
ziekten is.Aspecten die onderzocht worden zijn soorten ruggen enaanaarden.
254. Invloed van het niveau van de stikstofvoorziening op aantasting door schimmelziektebijprei
J. de KrakerenA.J.M.Embrechts

66.3.06

Na het teeltseizoen 1992/1993 zal het onderzoek met verslaglegging worden
afgesloten.
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255. Onderzoek naar de mogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprot inuien
C.L.M. de Visseren R.Meier

65.3.13

Het onderzoek in de kas is in 1992 afgesloten. In 1993 wordt geen onderzoek
verricht in het kader van dit project. Voor 1994worden veldproeven voorbereid.
256. Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
het neveneffect hiervanopkoprot
C.L.M, de VisserenL Hoekstra

65.3.10

De veldproeven, waarin de werking van fungiciden ter bestrijding van bladvlekkenziekte in eerstejaars plantuien wordt onderzocht, worden te Lelystad en Colijnsplaat
voortgezet. Evenals in hetvoorgaande jaar zullen de middelen getoetst worden met
twee verschillende spuitintervallen. In de proef van Lelystad zullen ook waarnemingen worden verricht ten behoeve van het geleide bestrijdingssysteem van bladvlekkenziekte.
257. Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte
inzaaiuien
C.L.M. de Visser

65.3.11

In 1993 zullen in het kader van dit project geen veldproeven meer worden uitgevoerd. De resultaten van de periode 1988-1992 zullen verslagen worden. Medewerking zalworden verleend aan een introductieproject van het bladvlekken-adviessysteem. Tenslotte zal literatuuronderzoek worden verricht naar valse meeldauw,
omdat deze ziekte de afgelopen jaren steeds duidelijker naar voren komt. Nagegaan zal worden in hoeverre literatuurgegevens de mogelijkheid bieden het bladvlekken-adviessysteem uit te breiden met valse meeldauw.
258. Beperkingvanwitteroest inspruitkoolmetfungicidenenmindergevoelige/resistenterassen
R.Meier, M.E.T. Viaswinkel, W. Sukkel

34.3.12

Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige
toepassingstechniek. Tevens wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen
relatief makkelijk te meten klimaat-parameters (temperatuur en luchtvochtigheid) en
het optreden vanwitte roest.
259. Beperkingvanschermrotbijbroccoli
J.J. Neuvel,CR de Moei, K.J. OsingaenR.C.F.M. vanden Broek

nieuw 78.3.14

Schermrot van broccoli kan grote schade veroorzaken. Het wordt veroorzaakt door
de bacterie Pseudomonas marginalis, maar ook de bacterie Erwiniacarotovora is
109

erbij betrokken. Deziekte komt met name ineen natte periode naar voren.
Hetveldonderzoek van 1993 is gericht op toetsing van rasverschillen in samenhang
met het gewastype (Lelystad, ROC Zwaagdijk en ROC Valthermond); op het ROC
te Zwaagdijk zal bovendien een proef worden uitgevoerd in een kas. Daarnaast zal
in Lelystad een veldproef worden uitgevoerd met het scheppen van een droger
micro-klimaat door afsnijden van bladeren en droogblazen van de schermen met
behulp van een spuitmachine met luchtondersteuningsapparatuur. Indeze proef zal
ook worden nagegaan welk effect een Mg-bespuiting heeft op het ontstaan van
schermrot.
260. Effect vanteettmaatregelen bij Chinese kooiop de gevoeligheid voor ziekten
enplagen
R.C.F.M. vanden Broek
In het kader van het project produktverbetering en milieuvriendelijke teelt is in 1992
op ROC Zwaagdijk aandacht besteed aan teelt op ruggen, grondbedekking en
afdekking met insektengaas op Chinese kool. De gevoeligheid voor natrotbacterie
en schade door de koolvlieg kan mogelijk beperkt worden. Het onderzoek wordt in
1993voortgezet.
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7d. Optimalisatie van de bestrijdingvan plagen
261. Incidenteel entomologisch onderzoek
A. Ester, A.J.M.Embrechts, M.E.T. Vlaswinkel en C.A.M. Schouten

35.3.08

Diagnostisch onderzoek aan insektenplagen in akker- en tuinbouwgewassen,
waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
Uievliegbestrijding in prei door middel van met insekticide gecoat zaad met enkele
insekticiden en doseringen wordt voortgezet (NB-regio).
In een oriënterende proef worden de mogelijkheden van gecoat preizaad met
insecticiden ter bestrijding van tripsen (Jhrips tabaci en Frankliniella occidentalis)
onderzocht. Het doel van dit onderzoek is, om het gewas prei tot juli/augustus vrij
van tripsaantasting te houden.
Het onderzoek aan zaad- en grondbehandeling met enkele insekticiden tegen
bladluizen in ijsslawordt op de locatie PAGVvoortgezet.
Eind 1993 zal dit project worden beëindigd, waarbij enkele onderdelen als nieuwe
projecten geformuleerd en alszodanig voortgezet zullenworden.
262. Beperking inzet insecticiden inde suikerbietenteelt
H.W.G. Floot

EH

Getoetst wordt of bij de bestrijding van bodeminsekten (miljoenpoten, bietekevertje)
ook bij een zware aantasting kan worden volstaan met een zaadbehandeling (pil)
ten opzichte van Curater granulaat-toepassing.
263. Bestrijdingvan het gerstevergelingsvirus in granen
R.D.TimmerenA. Darwinkel

40.3.01

In 1989 en 1990 zijn vele Nederlandse graantelers geconfronteerd met een flinke
aantasting van hun gewas door het gerstevergelingsvirus (Barley Yellow Dwarf
Virus). De gunstige omstandigheden voor bladluizen en de zachte winters waren
een directe oorzaak van de sterke uitbreiding van het virus, dat door bladluizen
wordt overgebracht. In het najaar van 1990 is door het PAGV, in overleg met het
IPO, onderzoek gestart naar de schade die het virus kan doen, en de mogelijkheden die er zijn om een aantasting tegen te gaan. Dit onderzoek zal in 1993 worden
voortgezet. Op een drietal ROC's (Rusthoeve, van Bemmelenhoeve en Wijnandsrade) zijn proeven aangelegd met wintertarwe of wintergerst waarin in het najaar op
verschillende tijdstippen bladluisbestrijdingen zijn uitgevoerd. Dit gebeurt zowel in
een vroeg gezaaid gewas (eind september/begin oktober) als in een later (eind
oktober) gezaaid gewas. In deze proeven wordt de aanwezigheid van bladluizen
vastgelegd met behulp van vangbakken, zuigval (Rusthoeve) en veldtellingen. Ook
zalworden vastgesteld welk percentage van de bladluizen met het virus is besmet.
Een opbrengstbepaling zal uiteindelijk moeten aangeven hoeveel schade het virus
heeft gedaan.
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264. Chemische bestrijdingvanluisinijssla
A.J.M. Embrechts

NB

Bestrijding van luis bij ijsbergsla is een groot probleem. Indien de bestrijding gedurende de eerst fase van de teelt niet goed lukt, is het onmogelijk het gewas in het
bolstadium vrij te krijgen van luis. In een proef wordt een aantal chemische middelen gescreend op hun werking tegen luis. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar
de middelen met een zogenaamde repellende werking.
265. Bestrijdingvanaspergekever
J.G.M. Jeurissen

MV

Bij de bestrijding van plagen in asperge zijn de aspergevlieg en aspergekever de
belangrijkste insekten. Inde witteteelt geeft de kever weinig problemen doordat de
middelen tegen de aspergevlieg de kever eveneens doden. Inde groene teelt is de
kever een groot probleem. In 1993 zal de aandacht daarom gericht worden op de
groene teelt, mits er perspectieven zijn.
266. Bestrijdingvantripsinprei
A. Embrechts

NB

Bij Koppert is door middel van laboratoriumsproeven gevonden dat de schimmel
Verticilliumlecanii een bestrijdende werking tegen Thripstabaci heeft. Veldproeven
(bij het IPO) hebben tot dusver geen effect aangetoond als gevolg van de lagere
relatieve luchtvochtigheid onder veldomstandigheden. Op Proeftuin Noord-Brabant
zal gezocht worden naar teeltmaatregelen die een praktijktoepassing van Verticillium mogelijk maakt.
In een proef wordt nagegaan of bij preirassen een zekere mate van waardplantresistentie bestaat. Indien enige waardplantresistentie aanwezig is, zal de trips zich
minder snel kunnen ontwikkelen,zodat de populatie op een lager niveau blijft. Voor
de proef worden rassen gebruikt die uitverschillende ouderlijnen afkomstig zijn.
267. Verbeteringvande bestrijdingvantrips inuien
L Hoekstra

65.3.12

Het onderzoek wordt afgesloten met een artikel in het Jaarboek.
268. Onderzoek naar de bestrijdingvantripsinsluitkool
R.C.EM, vanden Broek
De proef met chemische bestrijding is na drie jaar onderzoek afgesloten. De proef
met biologische bestrijding met een schimmelpreparaat dat bij signalering van de
trips inde kool gespoten wordt, wordt op ROCZwaagdijk voortgezet.
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269. Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en
sluitkool
J.G.M. Jeurissen enR.C.F.M. vanden Broek,in samenwerkingmetIPO

MV/NH

In Meterik wordt het effect van ondergroei met klaver op de tripspopulatie in prei
bestudeerd. Een probleem bij de uitvoering van dit onderzoek is de concurrentie
naar eentype klaver dat kleiner blijft of een ander teeltsysteem.
Het onderzoek op ROCZwaagdijk met ondergroei in sluitkool wordt afhankelijk van
de beschikbaarheid van een goede klaversoort in 1993beperkt voortgezet. In 1992
is gebleken dat de ondergroei invloed heeft op de trips, maar dat de gewasconcurrentiete groot was.
270. Spintbestrijding inprei
J.G.M. Jeurissen

MV

Spint vormt in warme zomers soms een probleem in prei. Indien er zich problemen
voordoen zal in overleg met het PAGV een proef in de praktijk aangelegd worden.
Het gaat hierbij om hettoetsen van chemische middelen.
271. Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de worteMieg,
Psila rosae, inpeen
JA. Schoneveld enA.Ester, in samenwerkingmet de
Plantenziektenkundige Dienst

58.3.10

Het middelengebruik voor de bestrijding van de worteMieg kan door toepassing
van zaadcoating aanzienlijk worden beperkt. Om het middelengebruik voor de
tweede (gewas) behandeling te beperken, zal getracht worden een geleide bestrijding te ontwikkelen.
In 1993 zal het toetsen van het signaleringssysteem en het verschijningsmodel
worden voortgezet op de meest risicovolle plaatsen.Tevens zullen bedrijven die het
systeem alwillen gebruiken, begeleidworden.
Zo mogelijk wordt de effectiviteit van enkele middelen en toepassingswijzen onderzocht in een proef op hetPAGV.
272. Bestrijding worteMieg in knolselderij door zaadbehandeling en/oftraybehandeling
H.P. Versluis

nieuwZW

Onderzoek zal worden gestart naar de mogelijkheid om voor bestrijding van de
worteMieg in knolselderij de benodigde hoeveelheid middel terug te dringen. De
toenemende toepassing van kluitplanten biedt wellicht de mogelijkheid dit via
traybehandeling of zaadbehandeling te realiseren.
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273. Geleide bestrijding van koolgalmug in bloemkool
R.C.F.M. vanden Broek,samenmetmedewerkersPlantenziektenkundige Dienst
nieuw NH
Op ROCZwaagdijk wordt aansluiting gezocht bij het project van de Plantenziektenkundige Dienst naar de signalering van de koolgalmug. Aan hand van de waarnemingen zal bij bepaalde drempelwaarden een bestrijding worden uitgevoerd. De
signalering geschiedt met de witte vangbakken en niet zoals in 1992 met behulp
van de trechters.
274. Optimalisatie van de kooMiegbestrijding
A. Ester, R.C.F.M. vanden Broek, A.J.M.Embrechts, CR deMoei,
H.RVersluis enM.E.T. vlaswinkel

35.3.06

Het onderzoek naar het moment van een kooMiegbestrijding in spruitkool met
behulp van een signaleringsveldje bloemkoolplanten met eilegvallen is metverslaglegging afgesloten.
Ook het onderzoek naar de bestrijding van de made van de koolvlieg in bloemkool
en spruitkool viazaadcoating met insekticiden wordt met verslaglegging afgesloten.
Het onderdeel op proeftuin Breda waarbij een aantal middelen en combinaties van
middelen gescreend werden ter bestrijding van de koolvlieg in Chinese kool wordt
met eenverslaglegging afgesloten.
Op ROCWestmaas zal nog eens gekeken worden naar de werking van de coating
bij een zeer vroege planting van spruitkool. Dit zal worden gedaan bij zowel losse
planten als kluitplanten.
275. Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding
A. Ester, A.J.M.Embrechts,R.C.F.M. vanden Broek,C.F.G. Kramer
enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.10

Bestrijding van bladluis en nerfmineervlieg in ijssla met behulp van verschillende
maten in diameter van insektengaas als alternatief voor een chemische bestrijding
wordt met verslaglegging afgesloten.
276. Beheersingvan naaktslakken
A. Ester, A. Darwinkel,J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen,
CR de Moei en H.W.G.Floot

35.3.12

In proeven in winterkoolzaad en wintertarwe zal in voor- en najaar de populatieopbouw van slakken in de verschillende objecten (behandelingen) met behulp van
slakkenvallen (matjes van Bayer) engrondmonsters gevolgd worden (EH).
In de nazomer van 1993 zal het onderzoek naar beperking van slakkenschade in
koolzaad (EH) worden voortgezet in het volggewas wintertarwe. Na de oogst van
het koolzaad zal tevens de werking van verschillende grondbewerkingen en van
114

enkele chemische behandelingen (granulaat en zaadbehandeling) op de slakkenpopulatie en de slakkenschade nagegaan worden.
Voortzetting in 1993 van het onderzoek naar de bestrijding van slakken in suikerbieten op erosiegevoelige gronden van Zuid-Limburg. De mogelijkheden van cultuurmaatregelen, methiocarb en kalkstikstof worden voor en na het zaaien onderzocht. Met slakkenvallen zullen de populaties in de verschillende objecten gevolgd
worden (WR).
Als nieuw element binnen dit project zullen in 1993 de perspectieven onderzocht
worden van het spuiten van "natuurlijke" afweermiddelen op het gewas spruitkool.
Het doel van dit onderzoek is, om het gewas spruitkool vanaf het moment van de
eerste aanwezigheid van spruitjes te beschermen tegen slakken in de plant. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het "Rothamsted Experimental
Station" in Engeland. Deze proefvelden worden medio augustus en oktober aangelegd op ROC Ebelsheerd en op de Engelse proefboerderij te Harpenden.
Tevens zal in een veldproef getracht worden om een bestrijdingsstrategie in spruitkool te ontwikkelen op basis van een combinatie van bestaande middelen en
tijdstippen (WS).
In laboratorium- en kasexperimenten zullen diverse chemische en biologische
preparaten op enkele soorten naaktslakken beproefd worden (PAGV); onder
andere alszaadbehandeling van wintertarwe.
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7e. Optimalisatie van de toediening van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
277. Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe spuittechnieken
R. Meier, A.H.J.Rops,H.RVersluis, J.C. vande lande, A.J.M. Embrechts,
M. vanIJzendoornenH.W.G. Floot, in samenwerkingmetandere
proefstations enDLO

34.3.14

In diverse veldproeven zal de gangbare spuittechniek vergeleken worden met de
spuittechniek met luchtondersteuning/luchtmenging, waarbij doseringseffect en
verschillende spuitintervallen onderzocht worden.
Phytophthora infestans in aardappelen (De Kandelaar, Kollumerwaard en
Oostwaardhoeve)
roest in graan (Westmaas)
Botrytisaclada in uien (PAGV)
Puccinia porri in prei (Noord-Brabant)
Onkruid inwintertarwe (De Kandelaar) als regioproef
Botrytis intulp en lelie (DeWaag)
Project mede in het kader van onderzoeksfonds MJPG en in nauwe samenwerking
met andere proefstations (met name LBO en PFW), IMAG-DLO, SC-DLO enCABODLO
278.

Ontwikkeling van meettechnieken ten behoeve van onderzoek toedieningstechniekvan gewasbeschermingsmiddelen

J.C. vande lande, in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.3.06

In verschillende gewassen doen van detailonderzoek naar verdeling en massabalans van gespoten middelen als gevolgvan:
verschillende technieken
conventioneel
conventioneel en luchtondersteuning
luchtmenging
verschillende afstellingen:
effect druppelgrootte (dop)
effect luchtdruk
effect rijsnelheid
Dit onderzoek zal voornamelijk worden uitgevoerd op de zogenaamde spuitbaan
op hetPAGV.
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279.

Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spuitvloeistoffen in
hetgewasinrelatietotdetoedieningstechniek

J.C.vande Zande,in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.5.07

Inventariseren van de mogelijkheden van beeldverwerkingstechnieken voor het
kwantificeren van druppelverdelingen zoals nu vastgelegd op watergevoelig papier.
Zoeken naar mogelijkheden van in situ metenvan druppelgrootte-verdelingen.
Operationeel maken van een eventueel geschikt systeem voor de verwerking van
grote aantallenwaarnemingen.
280.

Effectvantoedieningstechniek op dedrift-emissieinde gewasbescherming

J.C.vande Zande,in samenwerkingmetIMAG-DLO

17.5.08

Ontwikkelen en evalueren van meettechnieken voor het meten van drift.
In de praktijk op verschillende locaties met diverse technieken, doppen, watergiften
en ondersteuningssystemen drift meten op een baan naast een gespoten zwad en
in een aangrenzende sloot direct naast het spuitzwad. Proeven op de locaties
PAGV (uien, spruitkool), De Kandelaar (wintertarwe, aardappelen) en Oostwaardhoeve (aardappelen).
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8. OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN
VERMINDERING VAN EMISSIES VAN
NUTRIËNTEN
Afgesloten projecten

*

Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest inde
akkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
(H.Hengsdijk,H.H.H. TitulaerenAT. Krikke)
26.2.09

*

Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere kleigronden,
deeffectenop bewerkbaarheid,berijdbaarheid enstructuurvande bodem
(G.J.M, vanDongen,J.C.vande lande enJ.Alblas)
26.3.11

*

Fosfaatbemesting graszaadgewassen
(J.G.N.WanderenP. Ehlert-IB)

*

*

Invloedvande pHop de groeienkwaliteitvangewassen
(P.M.T.M. GeelenenK.H.Wijnholds)

46.2.08
VP/KP

Onderzoek naar de mogelijkheden vanverbetering van de stikstofbenutting bij
desuikerbietenteelt
(CE. Westerdijk)
56.2.21
Mogelijkhedenvoor deteeltvangroenbemesters onder bladrijkewintertarwe
(H.PVersluis en K.Hindriks)
WS/BEM

*

Onderzoek naar de invloedvanstikstofbemesting op de opbrengst enkwaliteit
bijdiversespruitkoolrassen
(H.P. Versluis)
83.2.51

*

Stikstofbemesting bijknolvenkel
(K.J.Osinga)
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KP

8a. Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt
281. Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
vande grondende opbrengst enkwaliteitvande gewassen
E.Th.J. Schouten

27.2.53

In dit meerjarige proefveld ligt sinds 1933 een strook waarop geen organische
bemesting wordt toegepast. In de loop der jaren zijn hier zes stroken met diverse
vormen van organische bemesting toegevoegd. De zes vormen van organische
stof-voorziening worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en
de opbrengst en kwaliteit van de gewassen. In 1993 wordt de werking van de
organische bemesting op suikerbieten getoetst.
282. Gebruikswaardevandierlijkemestinhetveenkolonialebedrijf
K.H.Wijnholds

nieuw KP

De meerjarige proeven op ROC 't Kompas worden door de regio in iets gewijzigde
vorm voortgezet waarbij zowel varkens- en kippedrijfmest wordt gebruikt.
Door ROC 't Kompas wordt tevens het effect van chloor, zoals dat bij voorjaarstoepassing van dierlijke mest wordt gegeven, op de opbrengst en het onderwatergewicht van zetmeelaardappelen nagegaan. Voor de acceptatie van mest speelt een
mogelijk risico voor chloorschade eenrol.
283. Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot gewasgroeienmeststofbenutting
W. vanDijk

96.2.27

Voor een hoge meststofbenutting is het nodig dat de omvang en het toedieningstijdstip van de bemesting zijn afgestemd op de gewasbehoefte. Daarnaast moeten
meststoffen tevens op een plaats worden aangeboden waar de maïsplant deze
spoedig kan onderscheppen. Op maïsland lijkt daarom gestreefd te moeten worden naar een plaatsing van de meststof waarbij enerzijds vervluchtiging beperkt
blijft en anderzijds een snelle onderschepping door wortels mogelijk wordt gemaakt.
Bovendien is het niet ondenkbaar dat door een betere plaatsing van de mest
bespaard kan worden op de fosfaat- en stikstofrijenbemesting. Voorkomen dient
echter te worden dat dergelijke aanwendingstechnieken de structuur van het
zaaibed nadelig beïnvloeden.
In geen van de onderzoeksjaren is een duidelijk betere benutting gevonden bij
ondiepe aanwending van mest na ploegen. Waarschijnlijk spelen factoren als
vervluchtiging bij eente ondiepe aanwending en een slechte verdeling in de breed119

te door de ruime tandafstand van de bouwlandinjecteur hierbij een belangrijke rol.
Het onderzoek op ROC Aver-Heino zal daarom in gewijzigde vorm worden voortgezet om ondiepe aanwending van mest verder te optimaliseren.
284. Voorjaarstoediening vandierlijkemest ingranen
A. DarwinkelenM. Tramper

nieuw 40.2.01

Gebruik van dierlijke mest is uit kostenoogpunt interessant hetgeen zeker in de
graanteelt van belang is. In proeven zal een aantal bemestingssystemen met 0 tot
100%dierlijke mest worden vergeleken. In Lelystad zal dit inwintertarwe enzomergerst gebeuren en op ROC Rusthoeve in de teelt vanZeeuwse Vlegel-tarwe waarbij
alleen dierlijke mest mag worden gegeven.
Als toedieningswijzen worden bij wintertarwe een zodebemester en sleepslangenmachinevergeleken; bijzomergerst wordt de bouwlandinjecteur ingezet.
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8b. Optimalisering van defosfaat- en kalibemesting en
andere bemestingsaspecten
285. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei
A.H.J.Rops,in samenwerkingmetIB

KL

Op dit meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen worden
in 1993 stamslabonen geteeld. Er blijkt behoefte aan meer gegevens over de
invloed van fosfaattoestand en fosfaatbemesting op de groei en opbrengst van
stamslabonen.
286. Kalihoeveelhedenproefvelden
E.Th.J. Schouten

25.2.52

Op de Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en in Wieringerwerf (sinds
1959) wordt in een kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor
en het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. Sinds enige
jaren wordt in de herfst een laagsgewijze grondbemonstering uitgevoerd. Op deze
wijze wordt een indruk gekregen van het verloop van het kaligehalte in het profiel
en van de mate van uitspoeling. In 1993 zal op deze proef suikerbieten worden
geteeld.
287. Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel enH.RVersluis

25.2.08

Op het P-en K-toestanden-proefveld te Lelystad zal dit jaar het gewas stamslabonen geteeld worden. De opname en afvoer van de nutriënten zal gemeten worden
bij een optimale stikstofbemesting. De K-toestandenproef te Westmaas wordt
opgebouwd door het toedienen van een kalibemesting voor de hoogste niveaus.
De lagere niveaus worden uitgeput. Het testgewas is voorlopig gras, dat frequent
gemaaid zalworden.
De P- en K-toestanden-proeven uit het verleden zullen verwerkt worden. Voorlopig
zal het P en K onderzoek op een laag pitje worden voortgezet. Mogelijk zal het
fosfaatonderzoek vanaf 1993 meer aandacht krijgen. Samen met het IB-DLO zal
aan een betere onderbouwing van het fosfaatadvies in de vollegrondsgroenteteelt
worden gewerkt. Recentelijk is aan het IB-DLO meegedeeld, dat dit vanuit DWT
financieel gesteund zalworden.
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288. Invloedvankorrelmaïsstro op de kalibehoefte van zetmeelaardappelen
K.H. Wijnholds

nieuw KP

In een proef wordt nagegaan hoeveel kali er met korrelmaïsstro achterblijft en wat
de beschikbaarheid isvoor het volggewas aardappelen.
289. pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestandenvandegrond
P.M.T.M. Geelen

25.2.53

Delaatstejaren is in het lössgebied algemeen de kalktoestand van de bodem sterk
verhoogd. Het kali-advies is hierbij maar beperkt aangepast.
In deze proef wordt nagegaan, welke kalitoestand gewenst is voor een optimale
opbrengst op lössgrond, bij eenverhoogde pH.
Nagegaan wordt bovendien of de hoeveelheid kali, die nodig is om het kaligehalte
te doen stijgen,overeenkomt metde advieshoeveelheid.
Dit onderzoek wordt afgesloten. In 1993wordt eenverslag gemaakt.
290. Magnesiumbemestingbijwitlof
CAM. Schouten

WG

Het onderzoek wordt afgesloten met een artikel in het Jaarboek 1992/1993.
291. Toetsingvande landbouwkundigewaardevang.f.t -compost
V. de KokenJ.Alblas

26.2.12

Inde komende jaren is eensterk groeiend aanbod van compost van groente-,fruiten tuinafval te verwachten. Dit betekent dat het voor afnemers/gebruikers en producenten belangrijk is dewaarde van de compost te kennen.
Detoetsing zalworden uitgevoerd:
op vier proefvelden met stikstoftrappen op drie g.f.t.-hoeveelheden. Twee
proeven met akkerbouwgewassen (ROC 't Kompas en ROC Prof. van Bemmelenhoeve) en twee proeven met groentegewassen (ROC Westmaas en ROC
Meterik).
op twee proefvelden op kalkarme zavelgronden in Groningen (ROC Kollumerwaard) en éénte Lelystad (zie cluster 4e project 10.1.03),waar de effecten van
de compost op de bodemstructuur worden bekeken.
Het onderzoek wordt betaald door de VAM.Het project loopt tot medio 1996.
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8c. Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van de nitraatuitspoeling en verbetering van de
produktkwaliteit
292. Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door middelvanrijenbemesting
H.H.H. Titulaeren CD. vanLoon, in samenwerkingmetNMI

25.2.10

In samenwerking met het NMI,TOA en ROC's zal een onderzoek opgezet worden
naar verbetering van de stikstofbenutting van aardappelen door middel van rijenbemesting. Gekozen is voor aanleg van proeven op loss (Wijnandsrade), zware zavel
(Westmaas) en lichte zavel (De Waag). De teeltwijze is als die voor consumptieaardappelen met dienverstande dat op ROC DeWaag ook een pootaardappelteelt
zal plaats hebben. Dit onderzoek zal in 1993 worden voortgezet en daarna worden
afgesloten.
293. Toepassingvanvloeibarestikstof (AHL) inaardappelen
P.M.T.M. Geelen

25.2.12

Nagegaan wordt of de stikstofbemesting in het gewas aardappelen geheel of
gedeeltelijk met vloeibare stikstof kan worden uitgevoerd en wat hiervan de invloed
op de kwaliteit van de aardappelen ende stikstofbenutting is.
294. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes
H.W.G. Floot

KW/EH

Bij een aantal rassen wordt bij enkele N-giften/delingen het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes en de opbrengst bepaald om tot een normlijn voor een bemestingsadvies te komen.
Op de zware klei (EH) wordt nagegaan of de huidige N-gift, die vooral gericht is op
voldoende bladontwikkeling, niet omlaagkan.
295. OptimaleN-giftvoor consumptie-aardappelenopsterkmineraliserendegronden
A.H.J.Rops

KL

De kwaliteit van consumptie-aardappelen op de sterk mineraliserende gronden in
Zuidelijk Flevoland is in het algemeen maar matig. Dit komt vooral tot uitdrukking in
hetvrij lage onderwatergewicht.
Ineen onderzoek binnen het gebied zal worden nagegaan of en in welke mate het
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advies moet worden aangepast. Hiervoor zal in 1993 weer op een bedrijf een
stikstoftrappenproef worden aangelegd. Daarbij zal ook weer de snelle nitraat-bladanalyse als hulpmiddel voor de bepaling van de optimale stikstofvoorziening worden getoetst. Ook over de nalevering zullen in de nateelt (suikerbieten) bepalingen
worden uitgevoerd; dit mede omdat ook de kwaliteit van suikerbieten op deze
gronden veelal achterblijft.
296. Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling
inbladsteeltjes
CD. vanLoon enJ.F. Houwing

55.2.01

Voor de opbrengst en kwaliteit vanfabrieksaardappelen is eenjuiste N-voeding van
het gewas belangrijk. De vaststelling van de optimale bemesting is echter niet
eenvoudig. Het nitraatgehalte in bladstelen lijkt hierbij een bruikbaar hulpmiddel te
zijn. In de eerste fase van dit onderzoek is een normlijn voor het gehalte in de
bladsteeltjes vastgesteld. Deze normlijn zal nu op een viertal plaatsen worden
getoetst. Dit zal behalve op de ROC's 't Kompas en Kooyenburg plaats vinden op
twee praktijkbedrijven.
297. StJkstofrijenbemestingbijsuikerbieten
H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,E.Th.J. SchoutenenM. Tramper,
in samenwerkingmet1RS

KW/KL/BEM/RH

De proeven in dit kader zijn afgesloten. De resultaten worden begin 1993 door het
1RSin een gezamenlijk eindverslag samengevat.
298. Invloedverteringgraszaadstoppels opvolggewas
M. Tramper

nieuw RH

Graszaadstoppels verteren moeilijk en kunnen een storende laag geven die de
volgteelt benadeelt. De kennis over het verteringsproces ontbreekt; gaat dit beter
bij een hergroeiend gewas dat gefreesd wordt of zit het meer in de tijd? Bevordert
glyfosaat de vertering of niet? Inde proef zalworden nagegaan hoe de stoppel het
best vernietigd kanworden.
299. Invloedvandiversegroenbemesters opvolgvrucht aardappelen
E.Th.J. Schouten

nieuw BEM

De laatstejaren komen groenbemesters als gele mosterd en bladrammenas steeds
meer in de belangstelling te staan. Dit gaat ten koste van grasgroenbemesters. In
deze proef wordt de invloed van deze 'nieuwe' groenbemesters met elkaar vergeleken door ze in/na wintertarwe te zaaien en vervolgens de opbrengst van een
volggewas aardappelen tetoetsen.
Deproef heeft een oriënterend karakter.
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In de toekomst kan de proef worden uitgebreid met verschillende ploegtijdstippen
(najaar en voorjaar), om zo na te gaan in hoeverre verschuiving van het ploegtijdstip uitspoeling van N-mineraaltegen gaat.
300. Beperking van de stikstofurtspoeling bij corrtinuteelt van snijmafs door combinatie metwintergewassen
W. vanDijk,in samenwerkingmet CABO enSC

96.2.24

Sinds 1988 doen PAGV, CABO en SC op ROC Aver-Heino gezamenlijk onderzoek
naar de bijdrage die wintergewassen kunnen leveren aan de benutting van voedingsstoffen door een beperking van de uitspoeling. Hierin worden zowel ondervruchten (gras) als stoppelgewassen (rogge) voor dat doel op hun waarde beoordeeld. Speciale aandacht krijgen de langetermijn-effecten op de N-huishouding. Uit
de resultaten van voorgaande jaren kan worden geconcludeerd dat wintergewassen onder bepaalde voorwaarden de uitspoeling kunnen verminderen. Door het
late oogsttijdstip van maïs zullen onder gemiddelde weersomstandigheden de
effecten beperkt zijn. Het onderzoek zal in ieder geval tot en met 1993 worden
voortgezet. Van de onderzoeksjaren 1988-1990 is inmiddels een onderzoeksverslag
verschenen.
301. Wortelgroei enstikstofbenutting bijmaïs
D.A.vander SchansenW. vanDijk,in samenwerkingmet CPRO

96.2.25

Onder invloed van lage temperaturen in het voorjaar verloopt de beginontwikkeling
van maïstraag. Dit is éénvan de belangrijkste oorzaken van een slechte stikstofbenutting door maïs.Verbetering van de stikstofbenutting is dan ook van belang voor
het perspectief van deteelt. In dit project wordt onderzocht of een aantalteeltmaatregelen zoals plantverdeling, bemestingsniveau, zaaitijdstip en rassenkeuze, van
invloed is op de benutting van de aangeboden stikstof. Op ROC Cranendonck en
op het PAGV-proefbedrijf liggen proefvelden met N-trappen en rijenafstanden. Op
ROC Aver-Heino ligt een proefveld met N-trappen, zaaitijden en rassen. De resultaten van de eerste twee jaar van onderzoek wijzen in de richting van een interactie
tussen de hoogte van de kunstmest N-gift en de mineralisatie van N uit de organische stof in de bodem; 1992 was het laatste jaar van veldonderzoek. In 1993 vindt
de eindrapportage plaats.
302. Effecthoogte N-rijenbemesting op opbrengst en N-benuttingbijmaïs
W. vanDijk,in samenwerkingmetIB

96.2.29

Toediening van stikstof in de rij kan een mogelijkheid bieden de stikstofbenutting
bij maïste verhogen. Insamenwerking met het IBwordt onderzocht in hoeverre de
benutting van stikstof hierdoor kan worden verbeterd en hoeveel stikstof maximaal
in de rij kan worden toegediend zonder gewasschade. In 1993worden de proeven
uitgevoerd op twee locaties, Lelystad (kleigrond) en Heino (zandgrond). Het onderzoek tot nu toe laat zien dat maïs positief reageert op een rijenbemesting. Wel
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bleken de effecten op kleigrond wat sterker uitte vallen dan op zandgrond.
303. Stikstofnawerkingvankorrelmaisstro
IV.vanDijk

98.2.09

Bij de teelt van MKS, CCM en korrelmaïs blijven aanzienlijke hoeveelheden stro op
het land achter. Daar de teelt van deze maïsvormen de laatstejaren is toegenomen
enwellicht in de toekomst nog belangrijker zal gaan worden, is het zinvol om nate
gaan welk deel van de in het stro aanwezige stikstof beschikbaar komt voor het
volggewas. Deze stikstof zal dan immers in mindering gebracht kunnen worden op
de N-gift. In het onderzoek zal tevens een object worden opgenomen waarin het
stro pas in het voorjaar wordt ondergewerkt om na te gaan of verliezen op deze
wijze (deels) kunnen worden voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een
zandgrond op ROCVredepeel. In 1993 kunnen voor het eerst stro-effecten worden
getoetst.
304. N-mineraalveranderingen inde bodem entijdbijverschillen inplaatsingvan
stikstofmeststof
J.Alblas,H.H.H. Titulaer, RM.T.M. GeelenenH.RVersluis

25.211

Bij sommige gewassen is de stikstofbehoefte van het gewas om een goede produktie te leveren beduidend groter dan de afvoer met het produkt. Het overschot
kan uitspoelen. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen (proj.
25.2.10) wordt nagegaan hoe de minerale N-gehalten in en onder de aardappelruggen verloopt. Tevenswordt nagegaan hoe na de aardappeloogst de resterende
stikstof in het profiel is verdeeld. Dit wordt gevolgd tot en met de oogst van het
volggewas tarwe. Het onderzoek wordt uitgevoerd te Nuth,Wijnandsrade en Westmaas.
305. Bemestingvan vollegrondsgroentegewassen
H.H.H. Titulaer,M.E.T. Vlaswinkel, A.J.M. Embrechts, R.C.EM, van den Broek,
J.G.M.Jeurissen en KJ.Osinga
25.2.07
De nadruk zal gelegd worden op de verdere ontwikkeling van het Stikstofbijmestsysteem (NBS). Het vergaren van N-opname-curven van diverse gewassen, zoals
spinazie, kropsla en prei staat hierbijcentraal.
Het NBS-systeem bij prei is hoofdzakelijk gebaseerd op Duits onderzoek. De
bodemomstandigheden en teeltwijzen zijn echter niet gelijk aan de omstandigheden in Nederland. Daarom wordt een toetsing van dit systeem uitgevoerd. Het
onderzoek, dat in 1989 is gestart, wordt voortgezet in 1993. In 1993 zal ook worden gekeken naar mogelijkheden van stikstofbemesting door middel van bladvoeding.
Daarnaast zal getracht worden met behulp van bestaande N-opname-curven de Nopname-curven van nog niet onderzochte maar wel erop lijkende gewassen te
construeren aan de hand van enkele puntbemonsteringen.
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Parallel aan het NBSzal een kalibijmestsysteem (KBS) ontwikkeld worden.
Het fertigatie-onderzoek zal worden voortgezet met courgette. De resultaten van
het fertigatie-onderzoek bij augurk zullen ineenverslag worden vastgelegd.
Dit project zal in 1993worden afgesloten.
306. Beheersing nutriëntenstromen inde vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer

25.2.09

In het kader van het aanvullend onderzoeksplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie (GPP) wordt samen met CABO, IBen LUW gewerkt
aan een onderzoek naar de nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt. Het
doel is om door een beheersing van de nutriëntenstromen de kwaliteit van het
produkt te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen. De resultaten
van het meer fundamentele onderzoek zullen verder in het praktijkgericht onderzoek uitgewerktworden.
307. Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS
ende naleveringvanstikstof uitoogstresten vandiversegewassen
H.H.H. Titulaer

25.2.13

In nauwe samenwerking met de Universiteiten van Hannover (D) en Gent (B) enhet
Portugese Nationale Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek wordt in het kader
van het EG-programma CAMAR een onderzoek uitgevoerd om de water- en stikstofbenutting in de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De looptijd van dit additioneel bekostigde project is drie jaar (1992 t/m 1994). Vooralsnog zal gebruik
worden gemaakt van reeds bestaande proeven. In 1993 zal ongeveer 2 ha witte
kool geplant worden met het doel het verloop van de stikstof na de oogst in de
oogstresten en de bodem te volgen. Onderzocht zal worden, door welke maatregelen de stikstofemissie beperkt kan worden. Er zal getracht worden een en ander
in nauwe samenhang met project 25.2.09 uittevoeren.
308. Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing vanRhizobium-bacteriën bijstamslaboon
J.J. Neuvel

89.2.10

Met vier Rhizobium entstoffen, respectievelijk NPPL afkomstig van AGC Ltd. te
Cambridge (UK), Nitragin afkomstig van LiphaTech Inc. te Milwaukee (USA), een
produkt afkomstig van de Landbouwuniversiteit te Wageningen en een produkt
afkomstig van de Landbouwuniversiteit te Uppsala (S),zijn vanaf 1990vijf veldproeven uitgevoerd met stamslaboon. Gebleken is dat met toepassing van een Rhizobium-entstof ongeveer 50 kg N per ha bespaard kan worden op de stikstofbemesting. Van de onderzochte entstoffen bleek NPPLde meest geschikte te zijn.
Het onderzoek wordt in 1993afgerond met eenverslag.
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309. Onderzoek naar detoepassingvan hetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien
C.L.M, de Visser

65.2.14

Het NBS zal in 1993 worden beproefd op drie lokaties, nl. Lelystad, Nagele en
Wieringerwerf. Net als in 1992 zal onderzocht worden of de efficiëntie van de
startgift, zijnde de stikstofbehoefte van het gewas in de periode tussen opkomst en
het vier-blad-stadium,verbeterd kanworden door een rijenbemesting. Dezerijenbemesting zal in vloeibare vorm naast de rij worden toegediend. Aan deze bemesting
zal ook fosfaat worden toegevoegd, omdat aangetoond is dat uien in de jeugdfase
vooral aanfosfaat gebrek hebben.
310. Optimaliseringvandestikstofbemesting bijspitskool
R.C.FM, vanden Broek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk zal in 1993 een stikstoftrappenproef worden uitgevoerd bij
spitskool om te onderzoeken in hoeverre het huidige bemestingsadvies aangepast
moet worden. De indruk bestaat dat het huidige advies met name voor bewaarteelt
te hoog is.
311. Stikstofbemestingswijze bijkoolgewassen
A.P. Everaarts en CR de Moei

77.2.06

Inveldproeven zal het effect van een volveldstoepassing van Nworden vergeleken
met die van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool,
broccoli ensluitkool.
Het onderzoek met sluitkool zal bij een bewaarteelt worden uitgevoerd. De uitvoering van het onderzoek gebeurt zowel op het PAGV als op praktijkpercelen. Het
onderzoek bij spruitkool met het ras Kundry (vroege teelt) wordt uitgevoerd op het
PAGV.Deverkregen gegevens van bloemkool en broccoli worden verslagen.

128

9. TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA
Afgesloten projecten
* Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteem voorgranen.
(A.Grunefeld,A.Darwinkel, R.D.Timmer, R.F.I, van Himste(SNAK), P.C.deJong
(SIVAK) enA.J. Scheepens (SIVAK)
03.8.02
* Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoorsuikerbieten.
(W.A. Dekkers, CE. Westerdijk, P.C. deJong (SIVAK) enR.F.I. vanHimste (SIVAK)
03.8.03
* Toetsingadviesmodule onkruidbestrijding insuikerbieten.
(H.W.G. Floot,CABO en LUW)

FH
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9a. Ontwikkelingvaninformatica-toepassingenvoorhet
overdragen van teelttechnische informatie
312. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teettbegeleidingssysteem voor
aardappelen
W.A. Dekkerse.a.,in samenwerkingmetATC

03.8.20

In een voorstudie is de haalbaarheid van een teeltbegeleidingssysteem voor
aardappelen duidelijk aangetoond. Daarom zal er in het kader van dit project
begonnen worden aan de informatie-analyse en het technisch ontwerp voor een
teeltbegeleidingssysteem aardappelen.
313. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen
A. Grunefeld, A.P.Everaarts, C.P.de Moei,R.F.I, vanHimste (ATC)
enM.G.M. Koomen (ATC)

03.8.11

Metditprojectwordtgetrachtextraimpulsentegevenaande informaticatoepassingen
in de vollegrondsgroentesector, vanuit de ervaringen met de teeltbegeleidingssystemen voor granen en suikerbieten. Op basis van een in 1990 verrichte
voorstudie naar de mogelijkheden van teeltbegeleidingssystemen in de vollegrondsgroente is uiteindelijk gekozen voor de gewassen spruitkool en bloemkool.
In1992ishetfunctioneelontwerpafgerondenisbegonnenmethettechnischontwerp
en het bouwen van het systeem KOBAS. De eerste onderdelen zijn uitgeleverd aan
de klankbordgroepen. In 1993 worden de resterende onderdelen gebouwd en zal
KOBASworden getest door de klankbordgroepen.
314. Ontwikkelingvaneeninformatiesysteemvoor gewasbeschermingsmiddelen
W.A. DekkersenR.Y. vander Weide, in samenwerkingmetATC

03.3.04

In 1990werd de voorstudie naar de haalbaarheid van een informatiesysteem voor
gewasbeschermingsmiddelen afgerond. De uitgangspunten van dit rapport worden
gebruikt voor de ontwikkeling van een uniform informatiesysteem voor
gewasbeschermings-middelen voor de landbouw met als basis het informatiemodel
"Open Teelten". Het doel is de huidige informatiesystemen te vervangen door een
nieuwsysteem dat op eensnelle manier de informatie over bestrijdingsmiddelen aan
gebruikers (ook teeltbegeleidingssystemen) ter beschikking stelt. Indien de financiering van het project rond is,zullen de werkzaamheden kunnen beginnen.
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315. Kennisonderhoudvan teettbegeleidingssystemen
A. Grunefeld,W.A. Dekkers,E.Bouma,A. Darwinkel, R.D.Timmer, CE.Westerdijk
enA.J. Scheepens (SNAK)
09.0.09
Deteeltbegeleidingssystemen BETAenCERAbevindenzichineen overgangstraject
vanafsluitenvan deontwikkelingsfase naar commerciële vermarkting. Op grond van
deresultaten diezijnbehaald inhetproefjaar isduidelijk geworden dattechnischeen
inhoudelijkeaanpassingen nodigzijn.In1992isbegonnendemetdeaanpassingvan
de functionele en technische ontwerpen voor BETA en CERA, tegelijkertijd met de
ontwikkeling van KOBAS.Deeindprodukten zullenopnieuwworden getest.Tenslotte
zullennormbestandenwordenonderhouden;hiervoorwordenwerkgroepensamengesteld op initiatief van het ATC. In 1993 zal de inhoudelijke verslaglegging over de
ontwikkeling van management-ondersteunendesystemen worden afgesloten.
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9b. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende
systementer beheersingvandebodemgezondheid
316. Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van bodempathogenen bijdeteeltvanaardappelen
S.R.M. Janssens(LEI), H.Nijboer, J. Schering,H.B.Schoorlemmer, J.G.Groenwold
(LEI), H. Janssen (LEI), CD. van Loon, L.P.G. Molendijk en Js. Roosjen, in
samenwerkingmet CABO en IPO
03.4.10
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem
voor deaardappelmoeheidsproblematiek (TERRA).Ditproject maakt deeluitvanhet
onderzoeksprogramma Bodemgezondheid, waarin CABO, IPO, HLB, LEI en PAGV
nauw samenwerken. Binnen dit programma vindt in een aantal basisprojecten
onderzoek plaats naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en
schaderelaties. Het automatiseringsproject is te beschouwen als een verbindend
project datderesultatenvandebasisprojectensamenvoegt ineensysteem.Ineerste
instantie zal de in dit systeem opgenomen informatievoorziening betrekking hebben
op het aardappelcysteaaltje. Mogelijk kan later uitbreiding plaatsvinden naar andere
bodemziekten.Deinformatie-analyse isin 1992afgerond.Aansluitend isop basisvan
een systeembeschrijving gestart met de bouw van een eerste prototype en
voortzetting van de kennisanalyse. In 1993 zal dit eerste prototype verder worden
ontwikkeld en op een beperkt aantal bedrijven worden getest. Op basis van de
testresultaten enverbeterde inzichten (kennis) zal vervolgens eentweede prototype
ontwikkeld kunnenworden.
317. Onderzoeknaardemogelijkhedenvanhetgebruikvangeografischeinformatiesystemenvoor akkerbouwbedrijven
H. Nijboer en H.B.Schoorlemmer,in samenwerkingmetATC en SC

03.0.18

In het bodemgezondheidsproject TERRA speelt de registratie en analyse van
plaatsgebonden informatie een belangrijke rol. Databanksystemen bieden hiervoor
onvoldoende mogelijkheden. Geografische informatiesystemen bieden hiervoor wel
mogelijkheden. In 1992 is derhalve een demonstratiemodel ontwikkeld om de
bruikbaarheid van geografische informatiesystemen voor management-ondersteunende systemen in de akkerbouw vast te stellen. Dit demonstratiemodel zal begin
1993ter oriëntatie aan een beperkt aantaltelersworden voorgelegd. Het project zal
in 1993worden afgesloten met eenverslag van de samenwerkende partijen.
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9c. Ontwikkelingen in de informatiemodellen en
informatie-behoeften
318. Deontwikkelingvan beslissingsondersteunende systemenvoor de Europese
graanteeltop basisvan informatiemodellen
A.J. Scheepens (SIVAK), W.A. Dekkers, A. Grunefelden E.Bouma

09.0.07

In samenwerking met DLG & Univ. Giessen (D), ADAS (GB), ACTA (F) en het
Ministerie van Landbouw inSpanjewordt gewerkt aan het opstellen van standaards
voordeontwikkelingvanbeslissingsondersteunende systemenvoordeteeltvantarwe
en maïs. Deze standaards en gemeenschappelijke afspraken zullen worden
vastgelegd in een informatiemodel dat uit het Nederlands Informatiemodel Open
Teelten wordt afgeleid. In 1993 zal worden gewerkt aan de uitwerking van een
informatiemodel Gewasbescherming.
Binnen dit projectwordt tevens gewerkt aandeverdere ontwikkeling envalidatievan
een model voor geleide ziektebestrijding inzomer- enwintergerst.
319. Deontwikkelingvaneenmodelvoordeoptimalisatievanbestrijdingsstrategiën
E.Bouma,H.B.SchoorlemmerenA.J. Scheepens(SIVAK)

03.3.08

De kosten/baten-analyse voor het uitvoeren van bestrijdingen in bijvoorbeeld Epipré
en andere deelsystemen is voor verbetering vatbaar. Doel van dit project is om te
komentoteengewasonafhankelijke modelbeschrijvingdiegebruiktkanwordenbijhet
vinden van het optimale tijdstip voor het uitvoeren van bestrijdingen van ziekten en
plagen. Eenverkenning indepraktijkzalmeer inzichtmoetenverschaffen indevraag
met welke informatie de ondernemer rekening houdt bij de beslissing over de
bestrijding van ziekten en plagen. Het resultaat van dit onderzoek kan vervolgens
worden ingepast inteeltbegeleidingssystemen.
320. Inventarisatievandeinvloedvanhetweeropdeteeltbeslissingen,toegespitst
op degewasbescherming enbemesting
£. Bouma,in samenwerkingmet LUW

03.4.19

Het weer speelt een grote rol bij teeltbeslissingen op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Een probleem is dat ondernemers veelal niet goed weten hoe ze
gebruik kunnen makenvandeweersinformatie bijhetnemenvangewasmaatregelen
en dat de meteorologische diensten onvoldoende weten welke informatie de
agrarische ondernemers zouden kunnen gebruiken. Een gevolg hiervan is dat het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet optimaal is.Veel van de benodigde
kennisiserwel,maar isnooitgoedvastgelegdendusonvoldoendetoegankelijk voor
de ondernemer. In dit onderzoek zal voor een aantal akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen de invloed van het weer op de teeltbeslissingen die

133

betrekking hebben op bemesting en gewasbescherming worden beschreven.
321. Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelenindegeïntegreerdeteelt inhet
kadervande geformuleerde doelstellingen
W.A. Dekkers, A.T. Krikkeen F.G.Wijnands

01.0.22

In het bedrijfssystemen-onderzoek worden teeltmaatregelen genomen die moeten
voldoenaanderandvoorwaardenvanmilieueneconomisch rendement.Dekeuzeen
deuitvoeringvandegewensteteeltmaatregelenbinnendegestelde randvoorwaarden
zijn vastgelegd in een draaiboek. De uitvoering volgens het draaiboek kan door
omstandigheden afwijken van de planning.
Indezestudiewordt geanalyseerdonderwelkeomstandighedenvande draaiboeken
wordtafgeweken.Tevenszalvanalleuitgevoerdeteeltmaatregelenworden nagegaan
op welke gronden de beslissing tot wel of niet uitvoeren is genomen. Deze
beslismomenten worden in kaart gebracht en op basis hiervan wordt een model
ontwikkeld. Dit model zal de basis kunnen vormen voor de bouw van beslissingsondersteunende systemenwaarmeedeinformatie-overdracht naartelerskanworden
verbeterd.
322. Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het
bouwplan
W.A. Dekkers,E.BoumaenR.Y. vander Weide

03.3.21

De onkruidbestrijding is een bron van voortdurende zorg voor de teler. De
zaadvoorraad in de grond isvan een zodanige omvang dat de onkruidbehandeling
altijd noodzakelijk blijft. De kosten voor onkruidbestrijding moeten in de huidige
bedrijfsvoeringfinancieel enmilieutechnischtoteenminimum beperktwordenzonder
een onaanvaardbare vergroting van het risico.
Om dit te bereiken zalworden geanalyseerd welke informatie er noodzakelijk is om
deonkruidbestrijding optimaaluittevoeren.Daarvoorwordtvanalleteeltmaatregelen
geanalyseerd wat hun effect is op de onkruidpopulatie onder verschillende
omstandigheden. Met behulp van beslissingstabellen zal worden vastgelegd onder
welkevoorwaardeneenhandelingeenresultaat heeft. Indezeafweging zullenkosten
en risicoschatting worden opgenomen.
323. Geleideziektebestrijding inzomer- enwintergerst
R.D.Timmer, W.A. Dekkers,enA. Grunefeld

03.3.07

Door alleen eenziektebestrijding uittevoerenwanneer datwerkelijk noodzakelijkis,
kunnendeteeltkostenvanzomergerstverlaagdwordenenkantevenshetgebruikvan
chemischegewasbeschermingsmiddelen wordenbeperkt.Omnauwkeurigtekunnen
bepalen of een bespuiting al of niet noodzakelijk is, is een model voor geleide
ziektebestrijding ontwikkeldvoorgerst,zoalsEpiprébijwintertarwe.In1992zijnopde
ROC's Kooyenburg (zand) en Rusthoeve (klei) verificatieproeven uitgevoerd en
gegevens verzameld waarmee het ontwikkelde model kan worden getoetst en
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aangepast. In 1993 zullen op dezelfde proefplaatsen opnieuw verificatieproeven
worden aangelegd om het verbeterde modeltetoetsen.
324. Bedrijfseconomischeeffectenvanrisico'sbijomschakelingnaargeïntegreerde
akkerbouw
H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke, in samenwerkingmetLEIen LUW
nieuw 01.8.23
Omschakelingnaargeïntegreerdeakkerbouwgaatgepaardmeteenverschuivingvan
risico's. Om dit goed te kunnen kwantificeren, moeten de bestaande modellen en
rekentechniekenwordenaangepast. Indeloopvan 1993zalmetditproject eenbegin
wordengemaakt.Teroriëntatiezullenvoor enkelegeïntegreerdeteeltvarianten uithet
bedrijfssystemenonderzoekderisico'sinkaartwordengebracht.Tevenszaldereeds
afgesproken samenwerking met LEIen LUWverder gestalte krijgen.
325. Onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor
Phytophthora infestansinaardappel
H.T.A.M. Schepers,C.B.Bus, WA. Dekkersen E.Bouma

nieuw 32.3.08

Door middel van literatuuronderzoek zullen gegevens worden verzameld die de
besluitvorming aangaande de bestrijding van Phytophthorainfestans beïnvloeden;
zoals epidemiologie van de schimmel, invloed hierop van het microklimaat in het
gewas,weersverwachting, fungiciden enziektegevoeligheid van het ras.
Nagegaan zal worden of bestaande modellen toepasbaar zijn voor de Nederlands
situatie.Eventueelkanditaanleidinggeventoteenaanzetvoor hetopstellenvaneen
waarschuwingsmodel/systeem dat tegelijkertijd betrouwbaar en toch niet onnodig
voorzichtig is.
326. Bepalingvan hetgroeiverloopbijaardappelen
E.Th.J. Schouten,K.H.WijnholdsenH.W.G. Floot

54.4.33

Voor informatie over het groeiverloop wordenjaarlijks via proefrooiingen groeicurves
bepaald op de Prof. J.M. van Bemmelenhoeve (Bintje consumptie-aardappelen),
Feddemaheerd(drierassenpootaardappelen),'tKompasenKooyenburg(drierassen
fabrieksaardappelen).

135

9d. Ontwikkeling van groeimodellen
327. Opstellenvanmodellenvancomputerprogramma'svoordiverseaspectenvan
deaardappelteelt
C.B.Bus

54.4.18

Op basis van in 1986 en 1987 verzamelde gegevens over het verloop van de
opbrengstendeknolsorteringvanpootaardappelenwordtgeprobeerdeencomputerprogramma te ontwikkelen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om de optimale
loofvemietigingsdatumvasttestellen. In1993wordt gewerkt aan deverslaglegging.
328. Bestuderingvande groeienontwikkelingvanspruitkool
AP. Everaarts en C.P.de Moei

83.4.06

Voor advisering betreffende teeltmaatregelen is een goed inzicht in het verloop van
groei en ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In
veldproevente Lelystadwaarinplanttijdstip,rasenplantdichtheidwerdengevarieerd,
werd door periodieke waarneming gedurende de groei inzicht verkregen in het
patroon van groei en ontwikkeling van het gewas. Met behulp van de verkregen
gegevenszalgetrachtworden eensimulatiemodelvandegroeivan het gewas opte
stellen. De resultaten van de veldproeven worden vastgelegd in eenverslag.
329. Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheid en-verdeling op opbrengst,sorteringsenkwaliteitsverloop bijpeen
JA. Schoneveld en C.L.M, de Visser

58.4.04

Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de
kwaliteit en de sortering onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en
standdichtheid bij alle typen peen. In 1993 zullen de gegevens uit 1985 t/m 1989
worden bewerkt en geanalyseerd. Getracht zal worden hiermee een groeimodel te
formuleren waarbij onder verschillende groei-omstandigheden de opbrengst en
sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er
steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij zich wijzigende
omstandigheden,zoals andereteeltgebieden,prijsveranderingen van de sorteringen
en nieuwe rassen.
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OVERZICHTVAN PROJECTEN PER GEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Volgnr. Titel
321.

131.

134.

135.

324.

Analyse van de uitgevoerde teeltmaatregelen in de geïntegreerde teelt in het
kader van de geformuleerde doelstellingen

Projectnr.

01.0.22

Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek

01.4.24

Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen

01.4.25

Economische perspectieven van geïntegreerde akkerbouw; synthese
van 10jaar OBS
Bedrijfseconomische effecten van risico's bij omschakeling naar geïntegreerde
akkerbouw

01.8.19

01.8.23

136.

Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

124.

Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden

02.8.04

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in het
Noordelijk kleigebied

02.8.05

125.

317.

01.8.51

Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van geografische
informatiesystemen voor akkerbouwbedrijven

03.0.18

314.

Ontwikkeling van een informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen

319.

De ontwikkeling van een model voor de optimalisatie van bestrijdingsstrategiën

322.

Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het bouwplan 03.3.21

320.

Inventarisatie van de invloed van het weer op de teeltbeslissingen, toegespitst
op de gewasbescherming en bemesting
Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en tuinbouw

139.

Produkten

03.3.04
03.3.08

03.4.19

03.4.54

126.

Onderzoek naar de organisatie van bewerkingen bij complexe bedrijfsorganisaties 03.5.17

127.

Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend model voor investeringsplanning
en selectie
Kennisonderhoud van teeltbegeleidingssystemen

315.

08.5.14
09.0.09
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163.

Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid

211.

Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-Limburg

278.

Ontwikkeling van meettechnieken ten behoeve van onderzoek toedieningstechniek
van gewasbeschermingsmiddelen

279.

280.

Effect vantoedieningstechniek op de drift-emissie in de gewasbescherming

222.

Onderzoek naar technische aspecten aan werktuigen voor de mechanische
onkruidbestrijding
Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en kleiplaatgronden op
vochtvoorziening, beworteling en produktie van landbouwgewassen

165.

167.

164.

304.

287.

15.1.50
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Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spuitvloeistoffen in het
gewas in relatie tot de toedieningstechniek

166.
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17.5.07
17.5.08

17.5.09
21.1.51

Verruiming van de gewaskeuze op zware klei door het lichter maken van de
bouwvoor

21.1.53

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

21.1.54

Invloed van de beworteling op het in stand houden van de structuur van de
ondergrond

21.4.02

N-mineraal veranderingen in de bodem en tijd bij verschillen in plaatsing van
stikstofmeststof

25.2 11

Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

25.2.08

286.

Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52

289.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de grond

25.2.53

291.
212.

Toetsing van de landbouwkundige waarde van g.f.t -compost
Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het veld
achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas op lössgrond

26.2.12
27.2.52

Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur van de
grond en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen

27.2.53

281.

172.

Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door
toepassing van braak

169.

Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing

174.

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
NOP op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen

170.

138

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond
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28.4.50

28.4.56
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189.

Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotylegewassen

188.

Nematologische ondersteuningvanhet Bedrijfssystemen-onderzoek enproject
experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw
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33.3.11

185.

Onderzoek naar mogelijkheden omte komen tot geringere afhankelijkheid van degrondontsmettingvoor debeheersingvanhetvrijlevendwortelaaltje
(Paratrichodorus teres)
33.3.12

190.

PopulatiedynamicavanMeloïdogynespp.enperceelsgerichte schadedrempels
bijakkerbouwgewassen

186.

BestrijdingvanParatrichodorus teres (vrijlevendwortelaaltje) metintensieve
grondbewerking endebruikbaarheidvangranulaten

241.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

277.

Verminderingvanfungicidegebruikdoor inzetvannieuwespuittechnieken

276.

Beheersingvannaaktslakken

218.

Verminderingvanhet herbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

217.

Ontwikkeling geïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen

220.

Optimaliseringvanhet bestrijdendeffectvanmechanische
onkruidbestrijdingsmethoden

210.

Onderzoek naar mogelijkhedenvoor beperkingvanschadedoor ganzen

201.

Deontwikkelingvangeïntegreerde bedrijfssystemen gericht ophetveenkoloniale
bouwplan

200.

Bedrijfssystemen: Ontwikkelingenvergelijking

202.

Deontwikkelingvaneengeïntegreerd bedrijfssysteem inhetzuidoostelijk
zandgebied

33.3.14
33.3.15
34.3.03
34.3.14
35.3.12

36.3.11
36.3.12
36.3.16
39.3.51
39.8.09
39.8.20

39.8.22

207.

Experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw

39.8.23

140.

Oriëntatieop potentiële nieuweakkerbouwgewassen

52.0.04

215.

Effectvanverschillende groenbemesters,grondbewerking enteelttechniek op
water-enwinderosiegevoelige gronden
Oriëntatieop demogelijkhedenvanonderzoek naardeverminderingvan
grondtarraenafvalwaterstromen indeakkerbouw endeteeltvan
vollegrondsgroenten

70.

184.

Andereaaltjesaantastingen

285.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

221.

Effecten ureumtoevoegingaanherbiciden

56.1.25
99.0.20
HLB2.1
KL
KP
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216.

Voorkoming winderosie inwaspeen en andere fijnzadige gewassen

187.

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorus primitivus

194.

Sclerotiniabestrijding in bouwplanverband (biologische bestrijding)

214.

Onkruidbestrijding in bodembedekkende teelten

213.

Vergelijking tussen spitten en ploegen op lössgrond

KP
KW
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AARDAPPELEN
316.

Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van bodempathogenen
bij de teelt van aardappelen

03.4.10

312.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen 03.8.20

132.

Bedrijfseconomische analyse van de teelt en bewaring van AM-resistente
consumptie-aardappelen t.o.v. Bintje

211.

Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-Limburg

304.

N-mineraal veranderingen in de bodem en tijd bij verschillen in plaatsing van
stikstofmeststof
Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door middel van
rijenbemesting

292.

04.7.03
15.1.50

25.2 11
25.2.10

293.

Toepassing van vloeibare stikstof (AHL) in aardappelen

25.2.12

171.

Onderzoek naar het voorvruchteffect van peulvruchten voor aardappelen

28.3.13

325.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor
Phytophthora infestans in aardappel
De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

32.3.08
33.3.10

176.
177.

178.

12.

Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor
aardappelmoeheidsonderzoek

33.3.13

Rijentoepassing van granulaten bij de teelt van consumptie-aardappelen op
AM-besmette kleigronden

33.3.16

Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen

277.

Vermindering van fungicidegebruik door inzet van nieuwe spuittechnieken

236.

Epidemiologie van Phytophthora infestans en effect hierop van fungiciden en
klimaatomstandigheden

193.

Beheersing van Vertillium dahliae in een rotatie met aardappelen

218.

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

140

34.3.02
34.3.14

34.3.15
34.4.16

36.3.11

217.

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen

5.

Invloed van bemesting en beregening op het nitraatgehalte van aardappelen

8.

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt

9.

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem bij
pootaardappelen

235.

36.3.12
54.2.40
54.3.23

54.3.32

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora in aardappelen

54.3.36

10.

Perspectieven van groenrooien en onderdekken bij pootaardappelen

54.3.37

11.

Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootaardappelteelt

54.3.41

327.

Opstellen van modellen van computerprogramma's voor diverse aspecten
van de aardappelteelt

326.

54.4.18

Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen
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13.

Beïnvloeding knoltal/sortering van grof groeiende pootaardappelrassen

54.4.71
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1.
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Toepassing van carvon als kiemremmer van poot- en consumptie-aardappelen
Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen
Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

3.

Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur in sommige aardappelbewaarplaatsen

87.
296.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen

54.6.42
54.7.27
54.7.34

54.7.38
54.9.39

Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes

55.2.01

88.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen

55.9.02

299.

Invloed van diverse groenbemesters op volgvrucht aardappelen

BEM

223.

Toepassing van Lage-Dosering-Systeem voor onkruidbestrijding
in aardappelen

89.
6.

Rassenproef pootaardappelen
Teelt van consumptie-aardappelen op de zware klei in het Oldambt

198.

Wratziekte (fysio 2)

192.

Bodemschimmels in het fabrieksaardappelgebied

180.

Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

BEM/WS/KP/KL
EH/KW/WR
EH
HLB 4.2.2
HLB 4
HLB 1.2
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181.

Chemische bestrijdingvanaardappelcysteaaltje

HLB1.3

179.

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB1.1

183.

Onderzoek naardemogelijkhedenvanbiologische bestrijdingvan
aardappelcysteaaltjes

HLB

295.

Optimale N-giftvoor consumptie-aardappelenopsterk mineraliserende gronden

182.

Voorkomenenbestrijdenvanaardappelopslag

KL

225.

Bestrijdingdriedeligtandzaadinaardappelen

KP

282.

Gebruikswaardevandierlijkemest inhetveenkoloniale bedrijf

KP

288.

Invloedvankorrelmaïsstroopdekalibehoeftevanzetmeelaardappelen

KP

7.
294.

Risicochloorschade bijvoorjaarstoepassing vandierlijkemestvoor dekwaliteit
vanzetmeelaardappelen
Optimalisatie N-voedingpootaardappelen metbehulpvannitraatbepaling in
bladsteeltjes
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SUIKERBIETEN
211.

Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw inZuid-Limburg

286.

Kalihoeveelhedenproefvelden

281.

Onderzoek naardeinvloedvanorganische bemestingenopdestructuur vande
grondendeopbrengst enkwaliteitvandegewassen

191.

15.1.50
25.2.52

27.2.53

Bestuderingvandefactorendiedesymptoomexpressie enontwikkelingvan
Rhizomanieinhetveld beïnvloeden

276.
70.
218.

34.3.11

Beheersingvannaaktslakken

35.3.12

Oriëntatieopdemogelijkhedenvanonderzoek naardeverminderingvangrondtarra
enafvalwaterstromen indeakkerbouw endeteeltvanvollegrondsgroenten
99.0.20
Verminderingvanhetherbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

217.

36.3.11

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen

36.3.12

95.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

149.

Perspectievenvanmengteeltvanpopulieren metakkerbouwgewassen engras

262.

Beperking inzetinsecticiden indesuikerbietenteelt

297.

Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten

142

97.4.01
EH

KW/KL/BEM/RH

GRANEN
323.

Geleideziektebestrijding inzomer-enwintergerst

318.

Deontwikkelingvanbeslissingsondersteunende systemenvoor deEuropese
graanteelt op basisvaninformatiemodellen

304.

03.3.07
09.0.07

N-mineraalveranderingen indebodementijdbijverschillen inplaatsingvan
stikstofmeststof

277.

Verminderingvanfungicidegebruik door inzetvannieuwespuittechnieken

276.

Beheersingvannaaktslakken

218.

Verminderingvanhet herbicidegebruik doorverbeteringvande

25.211
34.3.14
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toepassingsmethode

36.3.11

217.

Ontwikkelinggeïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen

36.3.12

284.

Voorjaarstoediening vandierlijke mestingranen
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263.

Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen

40.3.01

Opbrengst enkwaliteitvanwintertarwe bijextensivering

41.4.12

29.
209.

Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhet noordelijk kleigebied

208.

Optimalisatievandeteeltvanwintertarwe binnenhetgeïntegreerde

41.4.56

bedrijfssysteem

41.8.16

71.

Cultuur -engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

72.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

30.

Rassenonderzoek voorZeeuwseVlegel-brood

41.9.57

31.

Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvanzomergerst

32.

Oogstzekerheidenkwaliteitvanonbespoten brouwgerst

73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

74.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

33.

Optimalisatievandeteelt endeafzetvanroggevoordemaalindustrie

76.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek roggeentrtticale

34.

Verbeteringvandeoogstzekerheid enkwaliteitvanhaver

75.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek haver

78.

Teeltvanbakwaardigewintertarwerassen

EH

173.

Zelfverdraagzaamheid vanwintertarwerassen

EH

42.7.05
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43.4.02
43.9.01
44.7.50
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237.

Bestrijdingvanblad-enaarziekteningranen
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224.

Mechanische onkruidbestrijding inwintertarwe
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77.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen
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PEULVRUCHTEN
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Onderzoek naar hetvoorvruchteffectvanpeulvruchtenvoor aardappelen

218.

Verminderingvanhet herbicidegebruik doorverbeteringvande

28.3.13

toepassingsmethode
217.
19.

36.3.11

Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen
Degeschiktheidvanpeulvruchten alsdekvruchtvoorveldbeemdenroodzwenk

36.3.12

46.4.07

238.

Bestrijdingvandonkerevlekkenziekte inerwten
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79.
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Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldboon

88.9.09

GRASZAAD
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46.4.02
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graszaadgewassen

19.

Degeschiktheidvanpeulvruchten alsdekvrucht voorveldbeemd enroodzwenk

20.

Teelttechniek graszaadgewassen opzand-endalgronden

21.
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22.
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Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek grassenvoor grasvelden
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226.
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Bestrijding kamille inEngels raaigras
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218.
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36.3.11

217.
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143.
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150.
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Onkruidbestrijding invlas
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VEZELGEWASSEN
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Verhoging van de opkomstzekerheid en de kwaliteit van vezelvlas
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Mogelijkheden voor de vlasteelt in de Veenkoloniën
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Teert-enoogstoptimalisatie bijcichoreivoor deproduktievaninuline
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28.

Teeltvanbloemzaden

63.8.03
63.9.04
98.4.08
98.2.09
KP
RH
RH

VOEDERGEWASSEN
211.

Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw inZuid-Limburg

164.

Invloedvandebeworteling ophet instandhoudenvandestructuurvan
deondergrond

21.4.02

Verminderingvanhet herbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

36.3.11

218.
217.

Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen inakkerbouwgewassen

219.

Ontwikkelingvaneeneconomische enduurzame mechanische onkruidbestrijding
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98.9.05

93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek luzerne
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Vergelijking carvonproduktie vandilleenkarwij

52.7.12

25.

Invloedvanteeltmaatregelen opdekwaliteitvankruiden

52.0.07

52.8.06

147

VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN
Volgnr. Titel
133.
134.

Projector.

Onderzoek naarhetbedrijfseconomisch perspectief vannieuwevollegrondsgroenteteelten enteeltmethoden

01.0.26

Gevolgenvanberegeningsbeperkingen voor deteeltvanakkerbouw-en
vollegrondsgroentegewassen

01.4.25

137.

Economische perspectievenvangeïntegreerdevollegrondsgroenteteelt

128.

Onderzoek naardeontwikkelingsmogelijkheden vanvollegrondsgroentebedrijven 02.8.03

314.

Ontwikkelingvaneeninformatiesysteemvoorgewasbeschermingsmiddelen

322.

Ontwikkelingvaneenmodelvoordeintegraleonkruidbeheersing inhet bouwplan 03.3.21

320.

Inventarisatievandeinvloedvanhetweeropdeteeltbeslissingen,toegespitst
opdegewasbescherming enbemesting

139.
129.
130.
138.

01.8.21

03.3.04

03.4.19

Perspectiefonderzoek ecologische enbiologische-dynamischeland-entuinbouwprodukten

03.4.54

Bedrijfskundige aspectenvanverdere mechanisatie bijdeteelt,oogsten
verwerkingvanvollegrondsgroenten

03.5.14

Ontwikkelingvaneenanalysemethodevoor inrichtingvan produktieprocessen
ophetvollegrondsgroentebedrijf

03.5.16

Economische perspectievenvanbiologische landbouwmethoden indevollegrondsgroenteteelt

03.8.22

315.

Kennisonderhoudvanteeltbegeleidingssystemen

163.

Vergelijkingvanbedrijfssystementenaanzienvandefysische
bodemvruchtbaarheid

10.1.03

Ontwikkelingvanmeettechniekentenbehoevevanonderzoek toedieningstechniek
vangewasbeschermingsmiddelen

17.3.06

278.
279.

Kwantificerenenanalyserenvandruppelverdelingen vanspuitvloeistoffen inhet
gewas inrelatietot detoedieningstechniek

280.

Effectvantoedieningstechniek opdedrift-emissie indegewasbescherming

165.

Verruimingvandegewaskeuzeopzwarekleidoor het lichter makenvande
bouwvoor
Verbeteringdoorlatendheidvaneenlichtezavelgronddoor eendiepere
grondbewerking

167.
305.

148

09.0.09

Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

17.5.07
17.5.08

21.1.53
21.1.54
25.2.07

287.

Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

306.

Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt

307.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatietot het NBS
en de nalevering van stikstof uit oogstresten van diverse gewassen

25.2.08
25.2.09

25.2.13

291.

Toetsing van de landbouwkundige waarde van g.f.t -compost

195.

Onderzoek naar de effecten van teelt- en cultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt
Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de NOP
op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen

28.4.56

189.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle gewassen

33.3.07

185.

Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorus teres)

174.

186.

Bestrijding van Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje) met intensieve
grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten

26.2.12

28.4.12

33.3.12

33.3.15

241.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

242.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen 34.3.04

277.

Vermindering van fungicidegebruik door inzet van nieuwe spuittechnieken

261.

Incidenteel entomologisch onderzoek

232.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

233.

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen

200.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking

202.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied

34.3.03

34.3.14
35.3.08
36.3.06

36.3.07
39.8.20

39.8.22

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

206.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

54.
154.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en
rond de oogst op de houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen
Onderzoek naar alternatieven voor chemische gewasbescherming bij kleine

68.7.01

149

vollegrondsgroenten

76.3.07

153.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

76.4.03

160.

Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen

94.4.01

157.

Onderzoek naarteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

70.

Oriëntatieopdemogelijkhedenvanonderzoek naardeverminderingvan
grondtarra enafvalwaterstromen indeakkerbouw endeteeltvan
vollegrondsgroenten

99.0.20

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijk alternatiefvoor
chemische bestrijdingvanonkruiden enschimmels inde
vollegrondsgroenteteelt

99.4.16

243.

117.

94.4.05

Onderzoek naarverschillen inhorizontaleziekteresitentietussen
vollegrondsgroentegewassen

99.9.18

216.

Voorkomingwinderosie inwaspeenenanderefijnzadige gewassen

KP

159.

Kleinegewassen,teeltoriëntatie

MV

162.

Produktverbreding enmilieuvriendelijketeelt

NH

194.

Sclerotiniabestrijding inbouwplanverband (biologische bestrijding)

WG

BLAD-,STENGEL- ENVRUCHTGROENTEN
Andijvie
39.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeel hart

ZW

Asperge
196.

Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge

232.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

156.

Forcerenvanasperge

155.

Teeltmethodenterverbeteringvanopbrengst enkwaliteitvangroeneasperges
bijgebruik vanmannelijke hybriden

32.4.07
36.3.06
69.4.02

69.4.03

62.

Bestuderingvanmogelijkhedentot seizoenverlenging bijasperge

197.

Geïntegreerde bestrijdingFusarium oxysporumf. sp.asparagi inasperge

99.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

69.9.05

101.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

69.9.06

150

69.4.04
69.4.07

243.

Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijk alternatiefvoor
chemischebestrijdingvanonkruidenenschimmelsindevollegrondsgroenteteelt 99.4.16

37.

Overzicht naaropkweeksystemenvanasperge

MV

61.

Roseverkleuring asperge

MV

100.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuweaspergehybriden

MV

247.

BestrijdingvanBotrytis enStemphyliuminasperge

265.

Bestrijdingvanaspergekever

MV
MV

Aubergine
157.

Onderzoek naarteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

94.4.05

Augurk
249.

Bestrijdingvalse meeldauw inaugurk

NB/MV

Courgette
157.

Onderzoek naarteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

94.4.05

111.

Onderzoek naarrasverschilleninhetuitstallevenvanvollegrondsgroenten

99.9.19

161.

Verlating bijcourgette

ZW

Meloen
157.

Onderzoek naarteeltvanvruchtgewassen inkleineplastictunnels

94.4.05

Pompoen
60.

BewaringvanPompoen

MV

Prei
129.

Bedrijfskundige aspectenvanverderemechanisatie bijdeteelt,oogsten
verwerkingvanvollegrondsgroenten

03.5.14

305.

Bemestingvanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

252.

Bestrijdingvanroest inpreimeteenminimumaantaltoepassingenvanfungiciden 34.3.13

277.

Verminderingvanfungicidegebruik door inzetvannieuwespuittechnieken

261.

Incidenteel entomologischonderzoek

34.3.14
35.3.08

151

232.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijdingingroentegewassen

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Meterik

39.8.25

254.

Invloedvanhet niveauvandestikstofvoorziening opaantastingdoor

55.
103.
243.

117.

36.3.06

schimmelziektenbijprei

66.3.06

Bewaringwinterprei

66.7.05

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek prei
Toepassingvanbodembedekkingsmaterialenalsmogelijk alternatiefvoor
chemischebestrijdingvanonkruidenenschimmels inde
vollegrondsgroenteteelt

66.9.03
99.4.16

Onderzoek naarverschilleninhorizontaleziekteresitentietussenvollegrondsgroentegewassen

99.9.18

270.

Spintbestrijding inprei

269.

Onderzoek naar heteffectvanondergroei opdegezondheidvanpreiensluitkool MV/NH

69.

Onderzoek naar deoorzaakvangroeivlekjes bijprei

266.

Bestrijdingvantrips inprei

253.

Onderzoek naar invloedvanplantmethodeopdegevoeligheidvoor ziektenvanprei

49.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

48.

Onderzoek naaroptimale plantdichtheidvanpreibijdeteelt opzavelgrond

MV

NB
NB
NB
NB
ZW

Radicchio rosso
133.

Onderzoek naarhetbedrijfseconomisch perspectiefvannieuwevollegrondsgroenteteelten enteeltmethoden

153.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

113.
243.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek Radicchio rosso
Toepassingvanbodembedekkingsmaterialen alsmogelijk alternatiefvoor
chemische bestrijdingvanonkruiden enschimmels inde
vollegrondsgroenteteelt

01.0.26
76.4.03
76.9.05

99.4.16

Selderij (blad-en groenselderij)
207.

Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

248.

Bestrijdingvanbladvlekkenziekte ingroenselderijdoorzaadbehandeling

152

39.8.23
NB

Sla (kropsla, rode sla,ijssla)
133.

129.

Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwe vollegrondsgroenteteelten en teeltmethoden

01.0.26

Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerking van vollegrondsgroenten

03.5.14

305.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

25.2.07

307.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS
en de nalevering van stikstof uit oogstresten van diverse gewassen
Onderzoek naar de effecten van teelt- en cultuurmaatregelen op

195.

(vruchtwisselings)problemen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt

25.2.13

28.4.12

261.

Incidenteel entomologisch onderzoek

275.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

54.

35.3.08
35.3.10

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en rond
de oogst op de houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen

68.7.01

66.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

72.4.05

102.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

153.
243.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen
Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor
chemische bestrijding van onkruiden en schimmels in de
vollegrondsgroenteteelt

264.

72.9.03
76.4.03

99.4.16

Chemische bestrijding van luis in ijssla

38.

Verbetering van de kwaliteit van kropsla en ijssla bij teelt onder insektengaas

199.

Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)

NB
ZW/NB
ZW

Spinazie
305.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

25.2.07

115.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.9.04

Suikermaïs
160.

Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen

94.4.01

153

123.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek suikermaïs

94.9.04

Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerking van vollegrondsgroenten

03.5.14

Witlof
129.

53.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels

63.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van witlof
beïnvloeden

51.

53.6.01

73.2.13

Onderzoek gericht op het voorkomen van lage temperatuurbederf bij witlof

73.2.16

244.

Bestrijding van Phytophthora spp. bij de trek van witlof op water

73.3.18

245.

Bestrijding van Erwinia-bacteriën bij de trek van witlof op water

73.3.19

246.

Beperking infectie door natrotbacteriën bij witlof

73.3.21

14.

Verbetering van de veldopkomst bij witlof

73.4.09

65.

Ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels

73.4.20

105.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

106.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij witlof

73.9.14

153.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

64.

Onderzoek naar point noir inwitlof

290.

73.9.04

NH

Magnesiumbemesting bij witlof

52.

Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging

15.

Perspectieven van de teelt van witlof op 50cm ruggen op kleigrond

WG
ZW
ZW

Roodlof
153.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

Rabarber
158.

154

Verbetering van de weggroei van jong plantmateriaal van rabarber na uitplanten
in het veld

75.4.04

KOOLGEWASSEN
Bloemkool
133.

313.

Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwe vollegrondsgroenteteelten en teeltmethoden

01.0.26

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen

03.8.11

274.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

232.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

206.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

311.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

36.3.06

68.

Onderzoek naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

119.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

46.

Invloed grondbewerking op de teelt van bloemkool

NH

Geleide bestrijding van koolgalmug in bloemkool

NH

273.
43.

Verbetering van overwinteringsmogelijkheden van de teelt van winterbloemkool

44.

Plantafstanden en planttijdstippen bij zeer late herfstbloemkool

77.7.08
78.9.13

NH/ZW
ZW

Boerenkool
120.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

Broccoli
153.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

311.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

259.

Beperking van schermrot bij broccoli

41.

Oriëntatie vervroeging van broccoli

42.

Optimalisatie van de teelt van broccoli

76.4.03
77.2.06
78.3.14
KW
NH

Chinese kool
274.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

153.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

35.3.06
76.4.03

155

112.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

260.

Effect van teeltmaatregelen bij Chinese kool op de gevoeligheid voor ziekten
en plagen

40.

Verbetering van de kwaliteit van Chinese kool bij de teelt onder insektengaas

80.9.05

NH
KP

Sluitkool (rode kool, spitskool,witte kool)
307.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS
en de nalevering van stikstof uit oogstresten van diverse gewassen

232.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

311.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

25.2.13
36.3.06
77.2.06

68.

Onderzoek naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

114.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spitskool

77.9.07

116.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

81.9.02

109.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

117.

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresitentie tussen vollegrondsgroentegewassen

269.
58.

77.7.08

99.9.18

Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en sluitkool MV/NH
Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool

268.

Onderzoek naar de bestrijding van trips in sluitkool

310.

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool

NH
NH
NH

Spruitkool
313.

258.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen

03.8.11

Beperking van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder gevoelige/
resistente rassen

34.3.12

274.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

276.

Beheersing van naaktslakken

35.3.12

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

311.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

68.

156

Onderzoek naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

77.7.08

328.

Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool

122.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek spruitkool

117.

Onderzoek naarverschillen inhorizontaleziekteresitentietussenvollegrondsgroentegewassen

99.9.18

Optimalisatie plantdatum spruitkool lateoogstperiode

ZW

45.

83.4.06
83.9.01

BOL-,KNOL- ENWORTELGEWASSEN
Knolselderij
108.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek knolselderij

62.9.02

57.

Bewaarbaarheid knolselderij

272.

Bestrijdingwortelvlieg inknolselderij door zaadbehandeling en/oftraybehandeling

ZW
ZW

Knolvenkel
233.
153.

Onderzoek naardetoepassingsmogelijkheden vanherbiciden inkleine
groentegewassen
Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

36.3.07
76.4.03

Peen
53.

Heteffect vandrogenenhelenopdebewaarbaarheidvanpeenenwitlofwortels

329.

Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheid en-verdelingopopbrengst,sorteringsenkwaliteitsverloop bij peen

16.

Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen

118.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek peen

271.

Ontwikkelingvaneensysteemvangeleide bestrijdingvandewortelvlieg,

53.6.01

58.4.04
58.4.05
58.9.09

Psila rosae, inpeen

58.3.10

216.

Voorkomingwinderosie inwaspeenenanderefijnzadige gewassen

KP

47.

Zeervroegezaaivanbospeen

MV/NB

Radijs
133.
153.

Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectiefvannieuwevollegrondsgroenteteelten enteeltmethoden
Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen

01.0.26
76.4.03

157

Rettich
59.

Onderzoek naar bewaarmogelijkheden van rettich

MV

Schorseneer
232.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

251.

Bestrijding van witte roest in schorseneren

36.3.06
VP

Uien (ensjalotten)
277.

Vermindering van fungicidegebruik door inzet van nieuwe spuittechnieken

309.

Onderzoek naar de toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien

229.

Onkruidbestrijding in uien

256.

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
het neveneffect hiervan op koprot

257.

Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien

267.

Verbetering van de bestrijding van trips in uien

255.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien

34.3.14
65.2.14
65.3.05

65.3.10

65.3.11
65.3.12

65.3.13
230.
56.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien

65.3.15

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-dosering door
toevoeging van een hulpstof

65.4.09

96.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

97.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

98.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamisch
bedrijf
Kwaliteitsverbetering zaaiuien door de teelt op ruggen

50.

65.9.19
KW

GROENTEOOGSTEN PEULVRUCHTEN
Doperwt
121.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek doperwten

67.

Verbetering van de helderheid van de opgiet bij peulvruchten

234.

158

Invloed van ruimere rijenafstand bij laatgezaaide conservenerwten

87.9.02
87.7.13
KL

Stamslaboon
287.

Toetsing P-enK-bemestingsadviesvoor deakkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt

232.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen

218.

Verminderingvanhet herbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

25.2.08
36.3.06

36.3.11

217.

Ontwikkelinggeïntegreerde onkruidbestrijdingssystemeninakkerbouwgewassen

36.3.12

104.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04

308.

Verminderingvandestikstofbemesting doortoepassingvan Rhizobium-bacteriën
bijstamslaboon
Effectvanrijenafstandenplantdichtheidopmatevan Botrytis-aantasting
bijstamslaboon
Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

250.
285.

89.2.10
89.8.11
KL
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TOTAALOVERZICHT PROJECTENOP NUMERIEKEVOLGORDE
Volgnr. Titel
321.

133.

131.

134.

135.

Analyse van de uitgevoerde teeltmaatregelen in de geïntegreerde teelt
in het kader van de geformuleerde doelstellingen
Onderzoek naar het bedrijfseconomisch perspectief van nieuwe
vollegrondsgroenteteelten en teeltmethoden

Projectnr.

01.0.22

01.0.26

Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek

01.4.24

Gevolgen van beregeningsbeperkingen voor de teelt van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen

01.4.25

Economische perspectieven van geïntegreerde akkerbouw; synthese van
10jaar OBS

137.

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

324.

Bedrijfseconomische effecten van risico's bij omschakeling naar
geïntegreerde akkerbouw

01.8.19
01.8.21

01.8.23

136.

Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

128.
124.

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven
Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het Noordelijk kleigebied

02.8.03

125.

317.

02.8.04
02.8.05

Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van geografische
informatiesystemen voor akkerbouwbedrijven

03.0.18

314.

Ontwikkeling van een informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen

03.3.04

323.

Geleide ziektebestrijding in zomer- en wintergerst

03.3.07

319.

De ontwikkeling van een model voor de optimalisatie van bestrijdingsstrategiën

322.

Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het bouwplan 03.3.21

316.

Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van bodempathogenen
bij de teelt van aardappelen
Inventarisatie van de invloed van het weer op de teeltbeslissingen,
toegespitst op de gewasbescherming en bemesting

320.

139.

160

Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en
tuinbouwprodukten

03.3.08

03.4.10
03.4.19

03.4.54

129.
130.

Bedrijfskundige aspectenvanverdere mechanisatie bijdeteelt,oogsten
verwerkingvanvollegrondsgroenten

03.5.14

Ontwikkelingvaneenanalysemethodevoor inrichtingvanproduktieprocessenop hetvollegrondsgroentebedrijf

03.5.16

126.

Onderzoek naardeorganisatievanbewerkingen bijcomplexe bedrijfsorganisaties 03.5.17

313.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoor
koolgewassen
Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteem voor
aardappelen

312.
138.
132.
127.
318.

Economische perspectievenvanbiologische landbouwmethoden inde
vollegrondsgroenteteelt

03.8.11
03.8.20
03.8.22

Bedrijfseconomische analysevandeteelt enbewaringvanAM-resistente
consumptie-aardappelen t.o.v. Bintje

04.7.03

Ontwikkelingvaneenbeslissingsondersteunend modelvoorinvesteringsplanning en-selectie

08.5.14

Deontwikkelingvanbeslissingsondersteunende systemenvoor deEuropese
graanteelt op basisvaninformatiemodellen

09.0.07

315.

Kennisonderhoudvanteeltbegeleidingssystemen

09.0.09

163.

Vergelijkingvanbedrijfssystementenaanzienvandefysische
bodemvruchtbaarheid

211.

Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw inZuid-Limburg

278.

Ontwikkelingvanmeettechniekenten behoevevanonderzoektoedieningstechniek vangewasbeschermingsmiddelen

279.

280.

Effectvantoedieningstechniek opdedrift-emissie indegewasbescherming

222.

Onderzoek naartechnische aspectenaanwerktuigenvoor de mechanische
onkruidbestrijding
Invloedvanhet losmakenvandeondergrondvanzavel-en kleiplaatgronden
opvochtvoorziening,bewortelingenproduktievanlandbouwgewassen

165.
167.
164.

15.1.50
17.3.06

Kwantificeren enanalyserenvandruppelverdelingenvan spuitvloeistoffen
inhetgewas inrelatietot detoedieningstechniek

166.

10.1.03

Verruimingvandegewaskeuzeopzwarekleidoor hetlichtermaken
vandebouwvoor

17.5.07
17.5.08

17.5.09
21.1.51
21.1.53

Verbetering doorlatendheidvaneenlichtezavelgronddoor eendiepere
grondbewerking

21.1.54

Invloedvandebeworteling ophetinstandhoudenvandestructuurvan
deondergrond

21.4.02

161

304.

N-mineraal veranderingen in de bodem en tijd bij verschillen in plaatsing
van stikstofmeststof

305.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

287.

Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

306.

Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt

292.

Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door
middel van rijenbemesting

293.

Toepassing van vloeibare stikstof (AHL) in aardappelen

307.

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het
NBS en de nalevering van stikstof uit oogstresten van diverse gewassen

25.2 11
25.2.07

25.2.08
25.2.09

25.2.10
25.2.12

25.2.13

286.

Kalihoeveelhedenproefvelden

289.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de grond

25.2.53

291.

Toetsing van de landbouwkundige waarde van g.f.t -compost

26.2.12

212.

Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het
veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas op lössgrond
Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur van de

281.

25.2.52

27.2.52

grond en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen

27.2.53

171.

Onderzoek naar het voorvruchteffect van peulvruchten voor aardappelen

28.3.13

195.

Onderzoek naar de effecten van teelt- en cultuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt
Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door

172.

toepassing van braak
169.

Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing

174.

Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
NOP op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen

170.

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

325.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor
Phytophthora infestans in aardappel

28.4.12
28.4.14
28.4.50

28.4.56
28.4.58

32.3.08

196.

Onderzoek naar de oorza(a)k(en) van herinplantproblemen bij asperge

32.4.07

189.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle gewassen

33.3.07

176.
162

De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan

33.3.10

188.

Nematologische ondersteuning van het Bedrijfssystemen-onderzoek en project

experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw
185.

177.
190.
186.
178.
12.

33.3.11

Onderzoek naar mogelijkheden omte komentot geringere afhankelijkheid
vandegrondontsmettingvoor debeheersingvanhetvrijlevendwortelaaltje
(Parathchodorus teres)

33.3.12

Modificatie rassenkeuzetoets enverbeteringvitaliteitsbepalingvoor
aardappelmoeheidsonderzoek

33.3.13

PopulatiedynamicavanMeloïdogyne spp.enperceelsgerichte schadedrempels
bijakkerbouwgewassen

33.3.14

BestrijdingvanParatrichodorus teres (vrijlevendwortelaaltje) met
intensievegrondbewerking endebruikbaarheidvangranulaten

33.3.15

Rijentoepassingvangranulaten bijdeteeltvanconsumptie-aardappelenop
AM-besmette kleigronden

33.3.16

Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctonia solani inaardappelen

34.3.02

241.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

34.3.03

242.

Onderzoek naardetoepasbaarheidvanfungiciden indekleinegroentegewassen 34.3.04

191.

Bestuderingvandefactorendiedesymptoomexpressie enontwikkelingvan
Rhizomanieinhetveldbeïnvloeden

258.

34.3.11

Beperkingvanwitte roest inspruitkool metfungiciden enminder
gevoelige/resistente rassen

34.3.12

252.

Bestrijdingvanroest inpreimeteenminimumaantaltoepassingenvanfungiciden 34.3.13

277.

Verminderingvanfungicidegebruik door inzetvannieuwespuittechnieken

236.

EpidemiologievanPhytophthora infestans eneffect hieropvanfungicidenen
klimaatomstandigheden

34.3.14

34.3.15

193.

BeheersingvanVertillium dahliae ineenrotatie metaardappelen

274.

Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

35.3.06

261.

Incidenteel entomologisch onderzoek

35.3.08

275.

Gebruikvaninsektengaas bij plaagbestrijding

276.

Beheersingvannaaktslakken

232.
233.

Deoptimalisatievanonkruidbestrijding ingroentegewassen
Onderzoek naar detoepassingsmogelijkheden vanherbiciden inkleine
groentegewassen
Verminderingvanhetherbicidegebruik doorverbeteringvande
toepassingsmethode

218.

34.4.16

35.3.10
35.3.12
36.3.06
36.3.07
36.3.11
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217.

Ontwikkeling geïntegreerdeonkruidbestrijdingssystemen inakkerbouwgewassen

36.3.12

228.

Onkruidbestrijding indegraszaadteelt

36.3.14

220.

Optimaliseringvanhetbestrijdend effectvanmechanischeonkruidbestrijdingsmethoden

219.

Ontwikkelingvaneeneconomische enduurzame mechanischeonkruidbestrijding inmais

210.

Onderzoek naar mogelijkhedenvoor beperkingvanschadedoor ganzen

201.

Deontwikkelingvangeïntegreerdebedrijfssystemen gericht ophet
veenkoloniale bouwplan

200.

Bedrijfssystemen:Ontwikkeling envergelijking

202.

Deontwikkelingvaneengeïntegreerd bedrijfssysteem inhetzuidoostelijk
zandgebied

36.3.16
36.3.17
39.3.51

39.8.09
39.8.20

39.8.22

207.

Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

39.8.23

203.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

204.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

205.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Westmaas

39.8.26

206.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Zwaagdijk

39.8.27

284.

Voorjaarstoediening vandierlijke mest ingranen

40.2.01

263.

Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen

40.3.01

Opbrengst enkwaliteitvanwintertarwebijextensivering

41.4.12

29.
209.

Perspectief vangeïntegreerdetarweteelt inhet noordelijk kleigebied

208.

Optimalisatievandeteeltvanwintertarwe binnenhet geïntegreerde
bedrijfssysteem

41.4.56

41.8.16

71.

Cultuur -engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

72.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

30.

Rassenonderzoek voor ZeeuwseVlegel-brood

41.9.57

31.

Invloedvanteeltmaatregelen opdekwaliteitvanzomergerst

32.

Oogstzekerheidenkwaliteitvanonbespotenbrouwgerst

73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

74.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07
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42.7.05
42.8.08

33.

Optimalisatie van de teelt en de afzet van rogge voor de maalindustrie

76.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

34.

Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver

75.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

17.

De toepassing van groeiregulatoren bij graszaadgewassen

18.

De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeihalmen en zaad
bij graszaadgewassen

19.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk

20.

Teelttechniek graszaadgewassen op zand- en dalgronden

21.
22.

De invloed van teeltmaatregelen op de zaadproduktie van rietzwenkgras
Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengst van graszaad op kleigronden

43.4.02
43.9.01
44.7.50
44.9.01
46.4.02

46.4.03
46.4.07
46.4.09
46.4.12
46.4.13

86.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

46.9.11

143.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit carvonproducerende gewassen

50.4.05

83.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas

50.9.06

84.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij

50.9.07

23.

Verhoging van de opkomstzekerheid en de kwaliteit van vezelvlas

147.

Optimalisering van de teelt van hennep als grondstof voor de papierindustrie

148.

De teelt van Miscanthus voor industriële verwerking

81.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.9.05

140.

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

52.0.04

145.

Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen

52.0.07

141.

Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen
(Nationaal olieprogramma 52.0.09, EG-VOICI-programma 52.0.10)

52.0.09
52.0.10

151.

Teelt van gierstmeldevoor de industriële verwerking

52.0.13

239.

Onderzoek naar beperking van het optreden van en schade door
verbruiningsziekte in karwij

24.

Verbetering oogstzekerheid en begingroei bij de kruidenteelt

26.

Teeltoptimalisatie bij wortelkruidgewassen gericht op kwaliteitsverbetering

51.6.02
51.7.03
51.7.04

52.3.11
52.4.05
52.6.08

165

142.

Vergelijking carvonproduktie van dille en karwij

25.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

53.

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels

5.

Invloed van bemesting en beregening op het nitraatgehalte van aardappelen

8.

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt

9.

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem bij
pootaardappelen

235.

52.7.12
52.8.06
53.6.01
54.2.40
54.3.23

54.3.32

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora in aardappelen

54.3.36

10.

Perspectieven van groenrooien en onderdekken bij pootaardappelen

54.3.37

11.

Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootaardappetteelt

54.3.41

327.

Opstellen van modellen van computerprogramma's voor diverse aspecten van
de aardappelteelt

326.

54.4.18

Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen

54.4.33

13.

Beïnvloeding knoltal/sortering van grof groeiende pootaardappelrassen

54.4.71

4.
1.
2.

Toepassing van carvon als kiemremmer van poot- en consumptie-aardappelen
Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen
Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

3.

Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur in sommige aardappelbewaarplaatsen

87.
296.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen

215.

95.
271.
329.
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54.7.27
54.7.34

54.7.38
54.9.39

Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling
in bladsteeltjes

88.

54.6.42

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen

55.2.01
55.9.02

Effect van verschillende groenbemesters, grondbewerking en teelttechniek op
water- en winderosiegevoelige gronden

56.1.25

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg,
Psila rosae, in peen
Invloed van zaaitijd, zaadhoeveelheid en -verdeling op opbrengst, sorteringsen kwaliteitsverloop bij peen

58.3.10
58.4.04

16.

Bepaling en verbetering van de veldopkomst van peen

58.4.05

118.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen

58.9.09

108.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek knolselderij

62.9.02

146.

Teelt- en oogstoptimalisatie bij cichorei voor de produktie van inuline

85.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

309.

Onderzoek naar de toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien

229.

Onkruidbestrijding in uien

256.

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
het neveneffect hiervan op koprot

257.

63.9.04
65.2.14
65.3.05

65.3.10

Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte
in zaaiuien

267.

Verbetering van de bestrijding van trips in uien

255.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien

230.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien

56.

63.8.03

65.3.11
65.3.12
65.3.13
65.3.15

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-dosering
door toevoeging van een hulpstof

65.4.09

96.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

97.
98.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek plantuien
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologischdynamisch bedrijf
Invloed van het niveau van de stikstofvoorziening op aantasting door

65.9.17

schimmelziekte bij prei

66.3.06

55.

Bewaring winterprei

66.7.05

103.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek prei

66.9.03

54.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en

254.

rond de oogst op de houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen
156.

Forceren van asperge

155.

Teeltmethoden ter verbetering van opbrengst en kwaliteit van groene
asperges bij gebruik van mannelijke hybriden

62.

Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge

197.

Geïntegreerde bestrijding Fusarium oxysporumf. sp. asparagi in asperge

65.9.19

68.7.01
69.4.02

69.4.03
69.4.04
69.4.07

167

99.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

101.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

115.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.9.04

66.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

72.4.05

102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

72.9.03

63.

Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden

51.

73.2.13

Onderzoek gericht op het voorkomen van lage temperatuurbederf bij witlof

73.2.16

244.

Bestrijding van Phytophthora spp. bij de trek van witlof op water

73.3.18

245.

Bestrijding van Erwinia-bacteriën bij de trek vanwitlof op water

73.3.19

246.

Beperking infectie door natrotbacteriën bij witlof

73.3.21

14.

Verbetering van de veldopkomst bij witlof

73.4.09

65.

Ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels

105.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

106.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij witlof

107.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek groenselderij

74.9.01

158.

Verbetering van de weggroei van jong plantmateriaalvan rabarber na uitplanten
in het veld
Onderzoek naar alternatieven voor chemische gewasbescherming bij kleine

75.4.04

154.

vollegrondsgroenten

73.4.20
73.9.04
73.9.14

76.3.07

153.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

113.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Radicchio rosso

76.9.05

311.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

68.

Onderzoek naar de kwaliteitsproblemen bij koolgewassen

114.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spitskool

259.

Beperking van schermrot bij broccoli

119.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.9.13

120.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

112.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

80.9.05
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77.7.08
77.9.07
78.3.14

116.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

328.

Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkool

122.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01

109.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

238.

Bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten

67.

Verbetering van de helderheid van de opgiet bij peulvruchten

121.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek doperwten

79.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek erwten en capucijners

80.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek veldboon

308.

250.

Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van Rhizobium-bacteriën
bij stamslaboon

81.9.02
83.4.06

87.3.09
87.7.13
87.9.02
87.9.14
88.9.09

89.2.10

Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van Botrytis-aantasting
bij stamslaboon

89.8.11

104.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

160.

Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen

157.

Onderzoek naar teelt van vruchtgewassen in kleine plastic tunnels

123.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikermaïs

94.9.04

110.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek courgette

94.9.06

300.

Beperking van de stikstofuitspoeling bij continuteelt van snijmaïs door
combinatie met wintergewassen

301.

Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs

283.

Ondiepe toediening van organische mest op maïsland in relatie tot gewasgroei
en meststofbenutting

89.9.04
94.4.01
94.4.05

96.2.24
96.2.25

96.2.27

302.

Effect hoogte N-rijenbemesting op opbrengst en N-benutting bij maïs

96.2.29

175.

Vruchtwisselingsproblemen bij snijmaïs

96.4.22

90.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.9.28

149.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

303.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

152.

Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden

35.

Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten behoeve van

97.4.01
98.2.09
98.4.08
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ruwvoerwinning

98.4.10

Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale
vochtvoorziening

98.4.11

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en
maïskolvenschroot

98.9.04

92.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek voederbieten

98.9.05

93.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek luzerne

98.9.06

94.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen

98.9.07

70.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar de vermindering van grondtarra en afvalwaterstromen in de akkerbouw en de teelt van vollegrondsgroenten

168.

91.

243.

117.

99.0.20

Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor
chemische bestrijding van onkruiden en schimmels in de vollegrondsgroenteteelt

99.4.16

Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresitentie tussen vollegrondsgroentegewassen

99.9.18

111.
Onderzoek naar rasverschillen in het uitstalleven van vollegrondsgroenten

99.9.19

223.
Toepassing van Lage-Dosering-Systeem voor onkruidbestrijding
299.

in aardappelen

240.

Invloed van diverse groenbemesters op volgvrucht aardappelen

78.

Sclerotiniabestrijding in koolzaad

EH

Teelt van bakwaardige wintertarwerassen

EH

6.
89.

Teelt van consumptie-aardappelen op de zware klei in het Oldambt

237.

Rassenproef pootaardappelen

262.

Bestrijding van blad- en aarziekten in granen

173.

Beperking inzet insecticiden in de suikerbietenteelt

184.

Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen

198.

Andere aaltjesaantastingen

183.

Wratziekte (fysio 2)

BEM/WS/KP/KL
BEM

EH
EH/KW/WR
EH/WR
EH
EH
HLB 2.1
HLB 4.2.2

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van
179.
181.
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aardappelcysteaaltjes

HLB

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje

HLB1.3

180.

Pathotypeonderzoek aardappelcysteaaltje

192.

Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied

182.

Voorkomenenbestrijdenvanaardappelopslag

KL

285.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

KL

295.

Optimale N-giftvoor consumptie-aardappelenopsterk mineraliserende gronden

KL

234.

Invloedvanruimere rijenafstand bijlaatgezaaide conservenerwten

KL

216.

Voorkomingwinderosie inwaspeenenanderefijnzadige gewassen

KP

282.

Gebruikswaardevandierlijke mestinhetveenkoloniale bedrijf

KP

221.

Effecten ureumtoevoeging aanherbiciden

40.

VerbeteringvandekwaliteitvanChinesekool bijdeteelt onder insektengaas

225.

Bestrijding driedeligtandzaadinaardappelen

150.

Mogelijkhedenvoordevlasteelt indeVeenkoloniën

7.

HLB 1.2
HLB4

KP
KP
KP
KP

Risicochloorschade bijvoorjaarstoepassing vandierlijkemestvoorde
kwaliteitvanzetmeelaardappelen

288.

KP

Invloedvankorrelmaïsstroopdekalibehoeftevanzetmeelaardappelen

KP

50.

Kwaliteitsverbetering zaaiuiendoor deteelt opruggen

KW

297.

Stikstofrijenbemestingbijsuikerbieten

294.

Optimalisatie N-voedingpootaardappelen metbehulpvan nitraatbepaling

KW/KL/BEM/RH

inbladsteeltjes

KW/EH

187.

Invloedvangroenbemestersop hetoptredenvanTrichodorusprimitivus

KW

41.

Oriëntatievervroegingvanbroccoli

KW

226.

Mechanische onkruidbestrijding inWesterwolds raaigras

KW

60.

BewaringvanPompoen

MV

247.

BestrijdingvanBotrytisenStemphyliuminasperge

MV

59.

Onderzoek naar bewaarmogelijkhedenvanrettich

61.

Roseverkleuring asperge

37.

Overzicht naaropkweeksystemenvanasperge

159.

Kleinegewassen,teeltoriëntatie

MV

265.

Bestrijdingvanaspergekever

MV

MV
MV
MV
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100.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

269.

Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en
sluitkool

270.
47.
253.

Spintbestrijding in prei
Zeer vroege zaai van bospeen

MV

MV/NH
MV
MV/NB

Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten
van prei

69.
248.
49.

NB

Onderzoek naar de oorzaak van groeivlekjes bij prei

NB

Bestrijding van bladvlekkenziekte in groenselderij door zaadbehandeling

NB

Invloed van sorteren van het plantmateriaalvan prei

NB

249.

Bestrijding valse meeldauw in augurk

266.

Bestrijding van trips in prei

NB

264.

Chemische bestrijding van luis in ijssla

NB

42.

Optimalisatie van de teelt van broccoli

NH

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool

NH

Onderzoek naar point noir inwitlof

NH

310.
64.
260.

NB/MV

Effect van teeltmaatregelen bij Chinese kool op de gevoeligheid voor ziekten
en plagen

NH

162.

Produktverbreding en milieuvriendelijke teelt

NH

58.

Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool

NH

268.

Onderzoek naar de bestrijding van trips in sluitkool

273.

Geleide bestrijding van koolgalmug in bloemkool

NH

46.

Invloed grondbewerking op de teelt van bloemkool

NH

43.

Verbetering van overwinteringsmogelijkheden van de teelt van winterbloemkool

27.

De buitenteelt van droog- en zomerbloemen

144.

Oogstmethoden bij teunisbloem

298.

Invloed vertering graszaadstoppels op volggewas

231.

Onkruidbestrijding invlas

227.

Bestrijding kamille in Engels raaigras
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NH

NH/ZW
RH
RH
RH
RH
RH

28.
224.
36.

Teelt van bloemzaden

RH

Mechanische onkruidbestrijding in wintertarwe

RH

Effect van zaaimethode en plantgetal op oogstzekerheid en kwaliteit
van snijmais

VP/Hn/CR

251.

Bestrijding van witte roest in schorseneren

194.

Sclerotiniabestrijding in bouwplanverband (biologische bestrijding)

290.

Magnesiumbemesting bij witlof

WG

214.

Onkruidbestrijding in bodembedekkende teelten

WR

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

77.

VP
WG

213.

Vergelijking tussen spitten en ploegen op lössgrond

199.

Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)

ZW

45.

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

ZW

44.

Plantafstanden en planttijdstippen bij zeer late herfstbloemkool

15.

Perspectieven van de teelt van witlof op 50cm ruggen op kleigrond

57.

Bewaarbaarheid knolselderij

ZW

161.

Verlating bij courgette

ZW

39.

Afdekken van andijvie ter verkrijging van een geel hart

38.

Verbetering van de kwaliteit van kropsla en ijssla bijteelt onder insektengaas

52.

Beperken van indragen van witlofwortels en herbevochtiging

48.

Onderzoek naar optimale plantdichtheid van prei bij de teelt op zavelgrond

272.

WR

ZW
ZW

ZW
ZW/NB

Bestrijding wortelvlieg in knolselderij door zaadbehandeling en/of traybehandeling

ZW
ZW
ZW
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uitvijf cijfers. Deeerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft het vakterrein aan; het
vierde en vijfde cijfer (1 t/m 99) geven het volgnummer aan, dat gekoppeld is aan
de eerste twee cijfers.

Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerste twee cijfers
Bedrijfssynthese
01.

04.

opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
structurele ontwikkelingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
afzet, prijsvorming en kwaliteit

08.
09.

bedrijfseconomische advisering
overig onderzoek

02.
03.

Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaien en poten
berijding (incl. oogst en transport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen/organische bemesting

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

teeltfrequentie envruchtopvolging
groeiregulatoren
allelopatie
persistente stoffen in de grond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas als onkruid/-alswaardplant
kwaliteit
algemeen

Teeltonderzoek
Granen
40.
41.
42.
43.
44.
45.

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overige gewassen

Handelsgewassen
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

algemeen
raaigrassen
roodzwenkgras
veldbeemd
oliehoudendegewassen
vezelgewassen
overige gewassen

Wortel-enknolgewassen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

algemeen
consumptie- en pootaardappelen
fabrieksaardappelen
bieten (suiker)
kroot
peen
schorseneer
radijs en rammenas
koolrabi
knolselderij
175

63.

overige gewassen

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

Blad- en stengelgewassen
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

algemeen
asperge
spinazie
andijvie
sla (kropsla, bindsla, ijssla)
witlof
bleekselderij/groenselderij
rabarber
overige gewassen

Koolgewassen
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

algemeen
bloemkool
boerenkool
Chinese kool
rode kool
savooie kool
spruitkool
witte kool
overige gewassen

Peulvruchten
86.
87.
88.
89.
90.
91.

algemeen
erwten (doperwt, droge erwten, capucijners)
tuinboon, veldbonen
stambonen (stamsla,wit, bruin)
stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
overige gewassen

Vruchten
92.
93.
176

algemeen
augurk

94.

overige gewassen

Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijmaïs
meng-en dubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99.

Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

Vakterreinen (derdecijfer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

bodem- en grondbewerking
plantevoeding
gewasbescherming
overige groeifactoren en vruchtwisseling
werktuigen en arbeid
oogst en bewaring
verwerking, afzet en kwaliteit
optimale verhouding
rassen en gebruikswaarde
overige activiteiten

Enkelevoorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven
Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven
Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de
ondergrond
In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest
Forceren van asperge

Een aantal onderzoeken, op en door ROC's uitgevoerd, kent geen projectnummer,
maar alleen een aanduiding van de proeflocatie. De gebruikte codering heeft de
volgende betekenis:
EH Ebelsheerd te Nieuw Beerta
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KW Kollumerwaard te Munnekezijl
KB Kooijenburgte Rolde
KP 't Kompas teValthermond
HLB H.L Hilbrandslaboratorium te Assen
KL De Kandelaar te Biddinghuizen
WG DeWaagte Creil
NH Zwaagdijk
BEM Prof. dr. J.M.van Bemmelenhoevete Wieringerwerf
WS Westmaas, afd. akkerbouw
ZW Westmaas, afd. groenteteelt
RH Rusthoeve te Colijnsplaat
NB Noord-Brabant te Breda
MV Noord-Limburg te Meterik
VP Vredepeel
WR Wijnandsrade
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Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven 1 '
Verslagen
6. Debetekenisvanvrijlevendewortelaaltjes bijmaïs.
Ir.C.A.A.A. Maenhout etal.januari 1983
ƒ 10,8. Onderzoek naarverschillen inopbrengst en kwaliteitvan consumptie-aardappelen in
hetzuidwestenvan Nederland.Ir.C.B.Bus, ing.K.W.Bosma (CA-Barendrecht) en
ir.D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
ƒ 10,10. Epipré-instructieboekje 1983. Ir.K.Reininken ing.H. Drenth,april 1983
ƒ 10,13. Heteffect vande intensiteitvandezaadbedbereiding op het kiembed ende opkomst,
opbrengst en kwaliteit vansuikerbieten. Ing.Th.Huiskamp,september 1983
ƒ 10,14. Verslagvaneendriejarig onderzoek naarde optimale stikstofgift voor bruine bonen.
G.J. Boom,september 1983
ƒ 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983. Ing. H Drenthen ir.KReinink,januari 1984
ƒ 10,16. Factoranlyse-onderzoek insnijmaïs inOost-Overijssel in 1981en 1982. Ing.J. Boer,
januari 1984
ƒ 10,18. Rendabiliteit vancontinuteelt en nauwe rotatiesvanaardappelen ensuikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H.Preuter, maart 1984
ƒ 10,19. Biologie enecologie van kleefkruid (Galiumsparine). Ir.W.G.M,vandenBrand,
april 1984
ƒ 10,20. Pootafstanden engebruik vanAlar en Rovral bijdeteeltvanAlpha-pootgoed. Ing.J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ 10,21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H.Drenth,maart 1984
ƒ 10,22. Resultatenvan diep losmakenvanzavelgronden inZuidwest-Nederland. 1978-1982.
Ing.J.Alblas.april 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei.Ir.J Prummel (IB) endr. ir.J.Temme
(Nederlands KaliInstituut), mei 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in"deStreek". Ir.R.Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bijasperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. Dvan der
Schans en ir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen inde Brabantse Biesooshen het LandvanAltena.
Ing.J.Alblas,november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aandestam. Ing.J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ 10,28. Verslag InventarisatieGraanziekten 1984.Ing.W.Stol,januari 1985
ƒ 10,30. Deinvloedvan grotegiften runderdrijfmestop degroei,opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs enop de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,31. Deinvloedvan grote giften runderdrijfmest op degroei,opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs enop de bodemvruchtbaarheid enwaterverontreiniging; Maarheze 1974 -1984
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. Deinvloedvangrote giften runderdrijfmest op deopbrengst en kwaliteitvan snijmaïs
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985 ..
ƒ 10,33. Intensieveteeltsystemenbijwintertarwe. Dr.ir.A. Darwinkel,maart 1985
ƒ 10,35. Biologieenecologie vanzware nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,36. Epipré 1985instructieboekje. Ir.K. Reinink, april 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvansnijmaïs. Ir.C.LM.deVisser en
Ir.H.F.M.Aarts,april 1985
38. Zuiveringsslib indeakkerbouw. Ir.Sde Haanen ing.J.Lubbers (IB),Ing.A. de
Jong (PAGV),maart 1985
1)

Eenvolledig overzicht vande PAGV-uitgavenwordt op uwaanvraag graagtoegezonden.

ƒ

10,-

ƒ

10,-

39. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van Engelsen Italiaans raaigras,veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir.C.L.M. deVisser,juni 1985
ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van uien ensjalotten. Ir.C.L.M.de Visser
juni 1985
ƒ
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking inde akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt, juli 1985
ƒ
43. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanaardappelen. Ir.C.L.M,deVisser,
augustus 1985
ƒ
44. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanerwten,stambonen enveldbonen.
Ir.C.L.M,deVisser, augustus 1985
ƒ
45. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvanwortelen.Ir.C.L.M,deVisser,
september 1985
ƒ
46. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanwinterkoolzaad.Ir.C.L.M,de Visser,
september 1985
ƒ
47. Biologie en ecologievanmelganzevoet (Chenopodiumalbum). Ir.W.G.M,van den
Brand,december 1985
ƒ
48. Verslaginventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis,december 1985
ƒ
49. Natriumbemestingen natriumbehoefte vansuikerbieten.Dr.ir.J.Temmeendr.J.G.H.
Stassen, december 1985
ƒ
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing.W.Stol, april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten.Ir.R.Booij en N.J.Snoek,juli 1986
ƒ
52. Biologie enecologie van hanepoot (Echinochla crus-gali). Ir.W.GM.van den
Brand,juli 1986
ƒ
53. Opkomstperiodiciteit bij40eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,vanden Brand,oktober 1986 ..
ƒ
54. Deteeltvanwintertarwe alsdekvrucht voorveldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
56. De invloedvanhet maaienvandetarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ
57. Benutting afvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A. Schoneveld, november 1986 ..
ƒ
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