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WEGWIJZER
HetPAGV-Werkplanbeoogteenoverzichttegevenvanallepraktijkonderzoek datdoorhetPAGV
en de Regionale Onderzoek Centra gepland is voor uitvoering in 1987.
BijdeindelingvanhetWerkplanistegemoetgekomenaandewensvanvelegebruikersvanhet
Werkplan, hetonderzoek terangschikken naar gewas enonderwerp. Hierbij isdevolgorde van
het organisatieschema aangehouden, namelijk:
akkerbouwgewassen, groentegewassen, bedrijfstechnisch onderzoek, bedrijfseconomisch
onderzoek.
Demeesteproevenzijnadministratiefondergebracht inonderzoekprojecten metprojectnummer.
Voordevolledigheidvanhetoverzichtzijnookderegionaleproevenzonderprojectnummerinhet
werkplan opgenomen.
De namen van degenen die fungeren als projectleider worden steeds het eerst vermeld.
Bijdeprojecten vande RegionaleOnderzoek Centraisaangegeven opwelke proefboerderijen
en proeftuinen(*) het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende afkortingen gehanteerd:
AGM A.G.Mulderhoeve(Emmercompascuum),gefuseerd in proefboerderij Valthermond(VM)
BEM Prof.dr. J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf)
FH
Feddemaheerd (Kloosterburen)
GV Geert Veenhuizenhoeve (Borgercompagnie), gefuseerd in proefboerderij Valthermond
(VM)
KB
Kooyenburg (Rolde)
KL
De Kandelaar (Biddinghuizen)
MV* Proeftuin "Noord-ümburg" (Meterikse Veld)
NB* Proeftuin "Noord-Brabant" (Breda)
NH* Proeftuin voor de Vollegrondsgroenteteelt in de provincie Noord-Holland (Zwaagdijk)
RH Rusthoeve (Colijnsplaat)
VP
Vredepeel (Vredepeel-Venray)
WG De Waag (Creil)
WR Wijnandsrade (Wijnandsrade)
WS Westmaas (Westmaas)
Naast deze Regionale Onderzoek Centrazijn bij de groentegewassen ook de proeftuinen van
Ens en Sappemeer vermeld,waar proeven met vollegrondsgroenten worden uitgevoerd.
Inditwerkplanzijndedeelprojecten van hetproefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen(OBS)
te Nagele slechts ten dele opgenomen.

AARDAPPELEN
Afgesloten projecten:
* Landbouwkundige aspectenvanhetoptreden ende bestrijdingvanknolziekten bij aardappelen
(C.B. Bus). Voortzetting in project 54.3.23, volgnummer 10 (CD. van Loon) en project 54.3.24,
volgnummer 11(J.K.Ridder).
54.3.04
* Onderzoeknaardeinvloedvandefysiologische leeftijdvanpootgoedopdegroeienontwikkeling
vanaardappelen(CD.van Loon).
54.4.06
* Pootgoedbewaring envoorkiemen bijdeteeltvan pootaardappelen (J.K.Ridder).

54.4.53FH

* Onderzoek naar de stikstofwerking van pluimveedrijfmest met/zonder toepassing van een
nitrificatieremmer die wordt toegediend vóór de teelt van fabrieksaardappelen (H.J. Houtman).
55.2.52 GV/AGM/KB
* Plantaantal bij pootaardappelen bijgebruik vanfijn pootgoed (J.K.Ridder).

FH

Lopendeennieuweprojecten:
1. Optimaliseringvandestikstofvoedingvanaardappelen.
CD. van Loon,J.F.Houwing

54.2.10

De proeven met gedeelde stikstofbemesting,waarin ook de bruikbaarheid van de snelle nitraatbepaling ingewasmonsters als een basis voor de vaststelling vande N-behoefte van het gewas
uitvoerig is onderzocht, zijn afgesloten. De resultaten worden geëvalueerd en in een publikatie
samengevat.
2.

Toepassingvangroeiregulerende stoffen bijpootaardappelen.

54.4.11

C.B.Bus,N.H.J.N.van denEijnden
— Bijpootaardappelen ishetaantalknollendatperoppervlakte-eenheidgeoogst kanwordenerg
belangrijk voorhetrendementvandeteelt.Inverband metdewisselende resultaten in1985en
1986zalde proef overde perspectieven vanGA3-bespuitingover hetgewasworden herhaald
bijo.a.eengeringe stengeldichtheid.
- Indit kaderwordtdoorderegioopdeProf.vanBemmelenhoevenagegaaninhoeverreook het
effect van knolbehandeling met Rovral op de sortering te benutten is nu een goede Rhizoctoniabestrijding incombinatie met Moncereen-grondbehandeling mogelijk is.
3.

Deteeltvanaardappelen op bedden.

54.1.16

J.K.Ridder
Uitbuitenlandsonderzoekisgeblekendatdoorbeddenteeltopbrengstverhogingmogelijkis,onder
anderedooreenbeterevochthuishouding.Bijbeddenteelt zoudeverdampinguitdegrondminder
zijnendekansopafstromenvanwaterviadegeulennaardiepere,niet bewortelde lagengeringer.
Op lichte gronden (Valthermond en Kooyenburg) zal worden nagegaan ofdeze beddenteelt voor
Nederlandseomstandigheden perspectieven biedt.Hierbijworden,insamenwerkingmethetICW,
bedden-enruggenteeltbeidemachinaaluitgevoerdenmetelkaarvergeleken.Ditonderzoek moest
in 1986worden uitgesteld.

4.

Invloedvandeverkruimelingvandegrondopverslempingenzuurstofgehalte inrelatietotde
groeivanaardappelen.
54.1.17

C.B.Bus, J.K. Ridder, J.F.Houwing
- Deindruk bestaatdatoplichtezavelgronden(< 20%afslibbaar)degrondernade rugopbouw
te fijn bij ligt, waardoor hij bij veel neerslag gemakkelijk dichtslaat. Daardoor kan in het
wortelmilieuzuurstofgebrek optreden.DitjaarzalvoordederdemaalophetPAGV-bedrijfenop
de regionale proefboerderijen Feddemaheerd en Prof. van Bemmelenhoeve een proef aangelegdworden,waarbijenkelesystemenvanvoorjaarsgrondbewerking enrugopbouw worden
vergeleken.Het effect vande matevanverslemping enzuurstofgebrek op de gewasgroei van
aardappelen zalhierbijwordennagegaan.
5.

Opstellen van modellen voor computerprogramma's voor diverse aspecten van de
aardappelteelt.
54.4.18

C.B.Bus, CD. van Loon
In 1986 is in een rooitijdenproef (7 oogstdata) bij 4 rassen het verloop van de knolsortering van
pootaardappelen nagegaan.Hiervaniseencomputerprogramma gemaakt.Metbehulphiervankan
door invulling van verschillende pootgoedprijzen de optimale loofvernietigingsdatum worden
vastgesteld. In 1987 zal met een gelijksoortige rooitijdenproef getoetst worden of het aldus
verkregen model algemeen gebruikt kanworden.
Zieook teeltbegeleidingssysteem, project 39.8.13,volgnummer 323.
6.

Verbetering perspectieven AM-resistente consumptie-aardappelrassen.

54.4.19

CD. van Loon,J.F.Houwing
Erbestaateentoenemende belangstellingvoordeteeltvanAM-resistente consumptie-aardappelrassen. Om dergelijke rassen op grote schaal te kunnen telen, dienen ze geschikt te zijn voor
industriëleverwerkingenmogenzeniettevroegafrijpen.Dethansbeschikbarerassendieaandeze
criteria voldoen, zijn erg blauwgevoelig. Tegen deze achtergrond zal in veldproeven worden
onderzocht:
- in hoeverre een in het voorjaar toegediende chloormeststof de blauwgevoeligheid op economischverantwoorde wijze kan beperken (PAGV-bedrijf, DeKandelaar en Westmaas)
- hoe geschikt lijkende nieuwe rassen optimaal kunnen worden geteeld (bemesting, standdichtheid). Ditonderzoek zal plaatsvinden op de Prof.van Bemmelenhoeve, DeKandelaar en
Westmaas.
Er is overleg gaande met kwekers,verwerkende industrie en IBVLom dit onderzoek in 1988een
extra impuls tegeven,waartoe ditjaar het nodige pootgoed vermeerderd zal moetenworden.
7.

Verbeteringvandeverwerkingskwaliteit vanconsumptie-aardappelen.

54.7.20

CD. van Loon,J.F.Houwing
Erzijn aanwijzingen dat beregening in combinatie met ruime kaligiften de blauwgevoeligheid bij
sommigerassenaanzienlijkkanbeperken.SamenmethetIBVLzaldaaromophetPAGV-bedrijfeen
veldproef worden uitgevoerd met kalitrappen en beregening. Verschillende aspecten van de
verwerkingskwaliteit zullen wordenbepaald.
Verder wordt in het kader van project 26.2.09 de invloed van het gebruik van dierlijke mest
(hoeveelheid,tijdstip) op deverwerkingskwaliteit nagegaan(zievolgnummer 281).
Insamenwerking metdeHAS-Drontenwordtdeinvloedvanhetrijpingsstadiumopde bakkwaliteit
onderzocht.

8.

Optimalisering van het gebruik van minerale olie bij de bestrijding van niet-persistente
virusziekten inpootaardappelen.
54.3.21

C.B.Bus,A. Schepers, J.K. Ridder
Hetonderzoeknaarhetspuitenvanmineraleolieopafroep — inafhankelijkheidvandevectorendruk
— terbeperkingvanniet-persistentevirusziektenwordt in1987voortgezetophetPAGV-bedrijf en
op de proefboerderijen te Valthermond en Vredepeel. Samenwerking vindt plaats met het IPO.
Tevens zullen de virusproeven van 1986 worden nageteeld om de mate van virusbesmetting te
kunnen beoordelen.
9.

Testenvaneentoetsmethodevoorsnelle indicatieAM-situatie.

54.3.22

CD. vanLoon
Er bestaat behoefte aan een eenvoudige methode om geringe AM-besmettingen te kunnen
aantonen. Een praktische methode lijkt het telen van aardappelen gedurende twee achtereenvolgende jaren in bakken met sorteer- ofzeefgrond. Deze methode zalworden uitgevoerd op de
proefboerderijen Prof.vanBemmelenhoeve,Feddemaheerd, DeWaag,DeKandelaar,Westmaas,
alsmede op het PAGV-bedrijf.
10. Onderzoek naarbedrijfshygiënische aspecten bijdeaardappelteelt.

nieuw,54.3.23

CD. van Loon, A. Schepers,J.K.Ridder,C.B.Bus
— Beperking vande uitbreiding van bacterieziekten bij hetrooien.
Hetonderzoek overheteffectvanhetop-voorraad-rooien,enigetijdlatendrogenenvervolgens
machinaaloprapentenopzichtevanvolautomatischrooienwordtvoortgezet.Hierbijzaldemate
vanbacteriebesmettingwordennagegaan,vooralinrelatietotdeopgetredenknolbeschadiging.
Hiertoe worden proeven genomen op het PAGV-bedrijf en op de proefboerderij Kooyenburg,
waarbijtenaanzienvandewerktuigen wordt samengewerkt met het IMAG.
- Relatietussendevoorbehandeling vanhet pootgoed enhetaantal bacteriezieke planteninhet
veld.
Warmebewaringvanpootgoed kanuiteenoogpuntvangezondheidzowel positief als negatief
zijnbijdepootaardappelteelt. Enerzijds kandittotextrabacterievermeerderinginhet pootgoed
leiden, anderzijds tot vroeger zichtbaar worden van bacteriezieke planten. Hierdoor kunnen
besmette partijenvroegtijdig onderkend enopgeruimdworden.
Op de proefboerderijen De Waag en Kooyenburg zal, uitgaande van S-pootgoed, worden
nagegaan of een warme bewaring na verloop van enkele vermeerderingen gunstig dan wel
ongunstig is bijde pootaardappelteelt.
- Invloedvande matevan pootgoedbesmetting metzwartbenigheid op de opbrengst.
Hiertoe wordt dit voorjaar een partij besmet Bintje-pootgoed getoetst met behulp van Elisa,
waarna de knollen worden ingedeeld naar de mate van besmetting. De relatie besmettingopbrengst wordt vervolgens ineen proef mettwee potermaten op het PAGV-bedrijf nagegaan.
— De belangstelling voor het snijden van pootgoed neemt toe. Hierbij wordt de kans op
verspreiding van ziekten extra vergroot. Door deze ontwikkeling te begeleiden zal getracht
wordenproblementevoorkomen.InsamenwerkingmetregioNoordwordenop Feddemaheerd
verschillende partijen nasnijden uitgepoot.
- Sorteer-enzeefgrondvanaardappelenkaneenbesmettingsbronvormenvanallerleiziektenen
plagen. Inwerkgroepverband wordt meegewerkt aan onderzoek om bedoelde afvalgrond op
efficiënte wijze onschadelijk temaken.
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11. Rhizoctoniabestrijding indefabrieksaardappelteelt.

nieuw,54.3.24

J.K. Ridder, J.Schreuder
Uithetfactoranalyse-onderzoek isgeblekendatRhizoctoniaeenbelangrijk opbrengstbeperkende
factor vormt in de fabrieksaardappelteelt. Grondbehandeling met Moncereen is vrij kostbaar.
Nagegaan wordt in hoeverre rijenbehandeling met een lage dosering Moncereen, al dan niet in
combinatie met een knolbehandeling een rendabele beperking van de schade geeft. Hiertoe
worden op Valthermonden Kooyenburg proeven mettwee rassenaangelegd.
- Daarnaastwordtdoorderegionagegaaninhoeverreeenintensieve bestrijdingindepootgoedteelt een besparing kangevenopde bestrijdingskosten inde fabrieksaardappelteelt.
12. Beïnvloedingvanhetknoltalendesorteringvanaardappelen.

nieuw,54.5.25

C.B.Bus,J.K. Ridder
Deknolsortering vanaardappelen isvangroot belang:
- inde pootgoedteelt bijvooral degrofgroeiende rassen;
- bijconsumptie-aardappelen inverband metde hoeveelheid grove knollen geschiktvoorfrites.
- Evaluatie literatuur met betrekking tot mogelijkheden tot beïnvloeding vandesortering.
- In samenwerking met het CABO en de RHLS in Groningen zal nagegaan worden welke
mogelijkheden er zijn om door middel van pootgoedvoorbehandeling het aantal stengels en
knollen te beïnvloeden.
- Opdeproefboerderij DeKandelaarwordt insamenwerking metderegio(A.H.J.Rops)heteffect
van het pootgoed vroeg koud zetten - fysiologisch jong houden - op de sortering van Bintje
consumptie-aardappelen bestudeerd.
- OphetPAGVzalonderzochtwordenofhetZweedse"Jatte"Bintjeenhet"mannetje"-type Bintje
grovergroeiendanhetrasBintjenormaalgroeitenhoedeverwerkingskwaliteitvoorfriteshiervan
is.
- Mogelijkheden groeiregulatoren (zie project 54.4.11,volgnummer 2).
13. Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctonia solaniinaardappelen.

34.3.02

J.G. Lamers
In een veldproef op de Prof. van Bemmelenhoeve zal nagegaan worden of de geïntegreerde
bestrijding, bestaande uit Verticillium biguttatum gecombineerd met een lage dosering van een
grondbehandelingsmiddel,voldoende perspectief biedt omtewordentoegepast. Deinvloedvan
eenrijenbehandelingzalwordenonderzocht.Samenwerking inhetonderzoekvindt plaats methet
IBen het Hilbrands laboratorium.
Inde nazomerzalnagegaanworden welkefactorenvan belangzijnomeengoede bestrijdingvan
de Sclerotien inde bewaarplaats teverkrijgen.De bestrijding wordt uitgevoerd met de antagonist
Verticillium biguttatum.
14. Rhizoctonia-bestrijding inpootaardappelen.

BEM,FH,WG

N.H.J.N.van denEijnden,H.W.G. Floot, A.H.J.Ropsinsamenwerking metPD
In het kader van de PAGV/PD-serieproeven worden op Prof.van Bemmelenhoeve, De Waag en
Feddemaheerdmiddelen/doseringen voor grondbehandeling,zowel bijrijen- als volveldstoedieningbeproefd.Indezeproevenwordttevensdeinteractiemetlooftrekken/doodspuiten nagegaan.
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15. Methodenvangrondontsmettingincombinatiemettoepassingvangranulatenterbestrijding
vanaardappelmoeheid opzavelgrond.
16.3.50FH
H.W.G. Floot
Debestrijdingvanaardappelmoeheidopzavelgrondengeeftnogaleensteleurstellingen.Vooralop
zwaarbesmette percelen ishetdevraagofhetinjecteren metfumigantiaalleenvoldoende is;mede
omdat de bestrijding in de toplaag te wensen overlaat. Nagegaan wordt in hoeverre door een
aangepaste grondbewerking (onder andere tweefasenploeg) en door combinatie met granulaten
het bestrijdingseffect kanworden versterkt.
16. Bestrijdingvangangreen(Phomaexiguavar.faveata)metgrond-enpootgoedbehandelingen
bijdeteeltvanpootaardappelen.
54.3.64FH
H.W.G. Floot
Besmetting met Phoma maakt pootgoed ongeschikt voor vermeerdering,waardoor op besmette
percelen deteelt van pootaardappelen onmogelijk isgeworden.
Voortgezet wordt eendrietal lopende proeven inhet noordelijke kleigebied,gericht op de invloed
vanvruchtwisseling op besmette percelen en op de bestrijdingsmogelijkheden door middel van
grond- en knolontsmetting. Ditonderzoek wordt door de "werkgroep Phoma"begeleid.
17. Invloed van het snijden van pootgoed op de opbrengst, sortering en gezondheid van
pootaardappelen.
54.4.68FH
H.W.G. Floot,J.K. Ridder
Het potenvanknolstukken is innoordwest-Europa vooralom bedrijfshygiënische redenen weinig
gebruikelijk. Vooral voor de grofgroeiende rassen is echter wel behoefte om via snijden van
pootgoedeenbetergebruiktemakenvanderelatiefgoedkopegrovematen.Numethodenvoorhet
snijden van pootgoed beschikbaar zijn waarbij de kans op ziekte-overdracht uiterst gering is, is
naderonderzoek naarde perspectieven hiervangewenst.Op Feddemaheerdzullendaartoehele,
halve en kwartknollen voor een tweetal grofgroeiende rassen worden vergeleken bij diverse
plantaantallenmetbetrekkingtotdeopbrengst,desorteringendegezondheid.Daarnaastwordtbij
enkele partijenvanverschillende herkomst wel/niet snijden vergeleken omnategaan inhoeverre
snijdendeziekte-overdracht bevordert(zieook project 54.3.23,volgnummer9).
18. Kali-overbemestingbijconsumptie-aardappelen opzavelgrond.

nieuw,54.2.70FH

H.W.G. Floot
Deindruk bestaatdatopdenoordelijkezavelgrondendeconsumptie-aardappelen vaakvroegtijdig
afsterven. Behalve een overbemesting met stikstof wordt er in de praktijk nogal eens een
overbemesting metpatentkali inhetgewasgegeven,waarvanmeneengunstigeffect ophetlanger
doorgroeien verwacht. Op Feddemaheerd zaldit aspect nader worden onderzocht.
19. Stikstofdeling bijpootaardappelen.

54.2.69WG

A.H.J.Rops
Depootaardappelen op de lichtezavelgronden inde IJsselmeerpolders gevenvaak eente grote
loofontwikkelingtezien.Daaromisin1986eenonderzoek gestartomnategaaninhoeverre hierbij
deling van de N-gift, ook in vergelijking met een lagere eenmalige N-gift, perspectieven biedt.
Tevens is nagegaanwat het risico isvoorvirusziekten inverband met het langer groen blijvenvan
hetgewas(ouderdomsresistentie).Hoewelderesultatenin1986nietergovertuigendwaren,gaven
zetochvoldoende aanleiding om hetonderzoek in 1987voorttezetten.
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20. Invloed vangrondbewerkingsmethoden op het resultaat vangrondontsmetting, aldanniet
gecombineerdmetgranulaten,terbestrijdingvanhetaardappelcysteaaltje opzwarezavel-en
kleigronden.
16.1.51KL
A.H.J.Rops(insamenwerkingmetIPO, iOB, PAGV, NAK)
DebesmettingmetaardappelmoeheidopdezwaregrondindeIJsselmeerpoldersbreidtzichsterk
uit. Dit ondanks maatregelen als grondontsmetting (dichloorpropeen), opslagbestrijding en
vruchtwisseling.Gebleken isdateengrondontsmetting opdezezwaregrondenweinigeffectief is.
De praktijk neigt dan ook meer en meer naar een grondontsmetting met granulaten (ethoprofos,
aldicarp) inhetvoorjaar,uitoriënterendonderzoek blijktdatopdezegrondsoort metbetrekkingtot
de werking van deze granulaten de nodige vraagtekens bestaan. Daarom wordt in 1987 op een
besmet perceel dewerking vanenkele granulaten bijverschillende inwerkmethoden onderzocht.
21. BestrijdingvanSclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen.

34.4.50WG

A.H.J.Rops insamenwerkingmetIPOenPD
Desclerotinia-bestrijdingsproeven op DeWaagin1985en 1986tonendat deze ziekte-aantasting
in aardappelen sterk beperkt kan worden. Het onderzoek in 1987 is gericht op het optimale
spuittijdstipc.q.spuitschemaendespuittechniek omdefungicidengoedinhetgewasteverdelen.
Ditonderzoek wordt uitgevoerd dooreenwerkgroepvanuit IPO,PD,PAGVenregio's.
Behalvedezefungicidenproef (tijdstippen,spuittechniek)wordt ook deinvloedvankalkstikstof ter
bestrijding van de apotheciën nagegaan. Soortgelijke proeven worden uitgevoerd in witlof (zie
project 34.3.06,volgnummer 157)enwaspeen (zie project 58.3.54WG,volgnummer 222).
22. Optimale plantaantalbijfabrieksaardappelen.

nieuw,55.4.54VM

J.Schreuder
Proeven indezeventiger jaren(2,4,6planten/m2) tonen dat40.000 planten/haveelal de hoogste
opbrengst gaf.Echter hetverschil inopbrengst tussen2en4planten/m2was inveel proevenzeer
gering. Gezien het grote traject tussen 2 en 4 planten/m2 en de mogelijke kostenbesparing op
pootgoed is eennadere precisering van hetoptimale plantgetal gewenst.
23. Toepassing vanchemische middelen over het gewasfabrieksaardappelen, ter voorkoming
vankiemingtijdensdebewaringenvanopslaginhetvolggewas.
nieuw,55.6.53KB
J.Schreuder
OpValthermondwordt,inoverlegmetde PD,nagegaan inhoeverreeengewasbespuiting voorde
oogst met een chemisch middel perspectief kan bieden om kieming tijdens de bewaring en
aardappelopslag inhetvolggewas tegentegaan.
24. Mogelijkhedenvanpootaardappelteelt opzware klei.

EH

H.W.G. Floot
InhetOldambtisonderandereinstudieclubverband belangstellingvoordepootaardappelteelt.Om
meer informatie te krijgen over de opbrengstmogelijkheden op deze zware kleigrond worden op
Ebelsheerddiverserassenvergeleken.Deinvloedvandepoottijd incombinatiemetdepootgoedvoorbehandeling op de opbrengst wordt nagegaan.
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25. Bestrijdingvanbladluizeninconsumptie-aardappelen.

KL

A.H.J.Pops
Mede in verband met het vaak pleksgewijs optreden van bladluizen zijn er vragen rond de
gebruikswaarde van de huidige bestrijdingsnorm, namelijk 50 luizen per samengesteld blad.
Hiertoewordt op DeKandelaar een bestrijdingsproef uitgevoerd bijdiverse aantastingsniveaus.
26. Onkruidbestrijdinginaardappelen.

BEM,FH,WS,WR

N.H.J.N, van denEijnden,P.MJ.M. Geelen,A.H.J.Rops,H.P.Versluisinsamenwerking metPD
PAGV/PD-serieproef gericht op middelenvergelijking voor de bestrijding vankleefkruid.
27. Bepalingvanhetgroeiverloop bijaardappelen.

BEM,FH,VM,KB,PAGV

N.H.J.N, van denEijnden,J. Schreuder, J.F.Houwing,H.W.G. Floot
Voorinformatieoverhetgroeiverloop,ondermeervoordeinterpretatievanproefresultaten,worden
jaarlijks via proefrooiingen groeicurves bepaald. Op Valthermond/Kooyenburg (5 proeven met 2
rassen) wordt ook nagegaan in hoeverre op basis hiervan een opbrengstvoorspelling voor de
fabrieksaardappeloogst kanwordengedaan.
28. Gebruikswaarde-onderzoek bijvroegeconsumptie-aardappelen.

WS,RH,Zwaagdijk

G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
Voortgezetonderzoek.Voorhetnagaanvanverschillen invroegheidwordenderassenwelenniet
metvliesdoek (agryl)bedekt enop meerdere tijdstippen geoogst.
29. Aardappelteelt voorindustriëleverwerkingopdezuidelijke zandgronden.

VP

P.MJ.M. Geelen
Eengrootdeelvandeaardappelteelt opdezuidelijkezandgronden isbestemdvoorverwerking bij
Nestlé. Daartoe wordt op Vredepeel in samenwerking met Nestlé een rassenproef over de
geschiktheid voor dezeverwerking uitgevoerd.
30. Opbouwvanaardappelruggen opzandgrond.

VP

P.M.T.M. Geelen
In1985zijngunstigeervaringenopgedaanmetderijenfreesopzandgrondmetnamemetbetrekking
tot het afregenen. Op Vredepeel worden in samenwerking met PAGV de normale aanaarder, de
rijenfrees en de Franse schijvenaanaarder met elkaar vergeleken ten aanzien van afregenen,
verslemping,onkruidbestrijding, etc.
31. Verbeteringvandekwaliteitvanconsumptie-aardappelen oplössgrond.

WR

P.M.T.M. Geelen
Dekwaliteitvandelöss-aardappelenblijftvaakachter,onderanderedooronderhuidseverkleuringen.Nagegaanwordtinhoeverrehierbijdekalibemesting(hoeveelheid,tijdstip,meststof)endeling
van de stikstofbemesting een rol spelen.Verder wordt de invloed van hettijdstip en dewijzevan
loofvernietiging op de opbrengst en kwaliteit nagegaan.Tevens wordt het onderzoek voortgezet
naardeoorzaakvandesomsoptredende "putjes" inlöss-aardappelen (Rhizoctonia,ritnaalden?).
Zieook kalibemesting,volgnummer272.
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32. Onderzoek naarde bewaarbaarheidvanfabrieksaardappelrassen.

VM

J. SchreuderinsamenwerkingmetRIVRO en IBVL
Voortzetting beschadigingsproef bij diverse rassen met betrekking tot de invloed hiervan op de
houdbaarheid.
Deresultaten van het onderzoek met het IBVLen NIKOworden geëvalueerd enop basis hiervan
wordt een toetsmethode voor de eigenschap bewaarbaarheid van fabrieksaardappelrassen
ontwikkeld insamenwerking met hetRIVRO.

AARDPEREN
33. Teeltonderzoek bij aardperen.

63.4.01

H.Morrenhof, A. Schepers
Inhetkadervanhetonderzoek naardeperspectievenvanaardperenindeNederlandse akkerbouw
zullen enkele proeven worden aangelegd waarin verschillende teeltmaatregelen worden vergeleken.OpdeproefboerderijValthermondwordtbijeentweetalrassendeinvloedvanpoteninhet
najaaren in hetvoorjaar, alsmede het effect vanvoorkiemenvan de poters,grondbedekking met
plastic en het toedienen van extra P205 als rijenbemesting op de ontwikkeling en opbrengst
nagegaan. In een andere proef worden een drietal rassen, die sterk uiteenlopen in rijptijd en
planttype, bijverschillende plantdichtheden vergeleken.
Aardpeerknollen bevriezen in de winter niet en opslag van aardpeerplanten in volggewassen
vormen een lastig onkruid. InDrenthe zal op eenveld waar in 1986aardperen zijnverbouwd,het
effectvaneenaantalonkruidbestrijdingsmiddelen bijverschillendeconcentratiesentoedieningstijdenworden onderzocht (zie project 36.3.10,volgnummer 304).
In een praktijkperceel aardperen, geteeld onder auspiciën van de Suiker Unie,zal een proef ter
bestrijdingvandeschimmelziekteSclerotiniasclerotiorum wordenaangelegd.Behalvefungicidebespuitingen zalde invloedvankalkstikstof, toegediend voordeopkomst,worden nagegaan.
Op het PAGV zal,viatemperatuur-, vocht- en GA3-behandeling worden getracht de opkomst en
gewasontwikkeling teversnellen.

SUIKERBIETEN
Afgeslotenprojecten:
Laagsgewijze pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van injecteren van kalkmeststof in
vloeibarevorm(J.J.Tick).
56.1.05
Lopendeennieuweprojecten:
34. Automatiseringvandeteeltbegeleiding bijsuikerbieten.

56.8.12

Al. Smit,J.J. Tick
Deverificatieproeven ten behoevevanhet insamenwerking metdewerkgroep Informaticavande
CVCSontwikkelde overzaaimodelzijnafgesloten.Een samenvattend verslag over beidejarenzal
worden samengesteld. Het overzaaimodel zal verder worden aangepast en geschikt worden
gemaakt om inhet kader vanhetvideotexproject (VITAK)getest teworden inde praktijk.
Ineenveldproefzullenin1987nogenkeledetailwaamemingengedaanwordenomtrenthetverband
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tussentemperatuurverloop enopkomstdatum onder suboptimale omstandigheden, bijvoorbeeld
bij korstvorming.
35. Onderzoek naardemogelijkhedenvanteeltvervroeging bijsuikerbieten.

56.4.14

Al. Smit, J.J. Tick
Teeltmaatregelenenmethodendieleidentoteenvroegergeslotengewas kunneneenaanzienlijke
bijdrage leveren aande eindopbrengst. Waarnemingen inproeven met onder andere papierkluitplantenzullen gebruikt worden om uitspraken tedoen overde potentiële meeropbrengst die met
deze methode mogelijk is. Ook andere vervroegingsmethoden zullen in dit kader onderzocht
worden.Evenals inbeidevoorgaandejarenzalophetPAGV-bedrijf eengeringeoppervlakte inde
herfstgezaaidworden metmateriaaldatextreem schietresistent is.Mogelijkefactorenvan belang
bijuitwinteringzullenworden onderzocht.Ook hetzaaien infebruarizalindienmogelijk uitgevoerd
worden.
36. Onderzoek naar de beïnvloeding van de kwaliteit van suikerbieten via teeltmaatregelen.
56.8.15
Al. Smit, J.J. Tick
—Evenalsvoorgaandjaarzullenineenproefdeeffectenvaneengroeiregulator diedeloofgroeiin
het najaar afremt, onderzocht worden. Een enander zal uitgevoerd worden bij een hoog/laag
plantaantal,eenvroeg/laat oogsttijdstip en eenoptimaal/hoge N-bemesting. Dit alles om een
eventuele kwaliteitsverbetering onder verschillende omstandigheden te beproeven. Waarnemingen omtrent verschillen in bewaringsverliezen zullen indien nodig gedaan worden door
het1RS.
— De praktische betekenis van de snelle nitraatbepaling met behulp van "staafjes" zal in enkele
bestaande proeven aangrond-engewasmonsters getoetstworden.
37. Onderzoek naardevormenvanschadeindebietenteelt doorAphanomycescochlioidesen
debestrijdingervan.
56.3.16
Al. Smit, J.G.Lamers, R.Meier(gezamenlijkproject met1RS)
Deschimmel Aphanomyces veroorzaakt soms kiemplantwegval,vooral bij hogetemperaturen en
natteomstandigheden.Onduidelijkisnogsteedsinhoeverredeschimmelookverantwoordelijkkan
zijnvooropbrengstdalingen innauwerotaties.Kasproevenmetgronduitde vruchtwisselingsproef
AGM600leerdedatertussende rotatiesverschillen zijninbesmetting metdeschimmel.Evenals
voorgaand jaar zullen in een kasproef de gevolgen van aantasting op oudere planten gevolgd
worden. Ook zal op een tweetal proefplaatsen (Vredepeel en Valthermond) getracht worden de
kiemplantenmethogeredangebruikelijkedoseringenvanhetmiddelhymexazool(inpillenzaad)te
beschermen.
38. Drogestofproduktie en -distributie bij suikerbieten in functie van meteorologische
omstandigheden envoedingstoestand;experimentele enmodelmatige benadering. 56.8.17
Al. Smit, J.J. Tick(gezamenlijk project met 1RS, Bodemkundige Dienst België en Katholieke
UniversiteitLeuven)
Simulatiemodellen kunnen een bijdrage leveren inde voorspelling van de eindopbrengst en het
suikergehalte,o.a.vanbelangvooreengoedecampagneplanning.Dereedsontwikkelde modellen
zullen dit jaar geverifieerd worden met behulp van drie proeven, waarin vier N-trappen zijn
aangelegd.Indezeproevenzullenbehalvetwee-wekelijkse oogstenter bepalingvanhet produk-
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tieverloopookbemonsteringen indebodemplaatsvinden.Behalvevoortoetsingvanhetsimulatiemodel zullen de verzamelde gegevens ook gebruikt worden voor eenvoudiger methoden van
opbrengstprognose.
39. Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm.

nieuw,56.6.18

Al. Smit, J.J. Tick(gezamenlijkproject met SVPen 1RS)
Deperspectieven vaneennieuwe(ronde) bietvorm(ontwikkeld door de SVP)zalineenveldproef
op ROC De Kandelaar onderzocht worden. Gedacht wordt om enkele vormen onder slechte en
goede omstandigheden te oogsten en de effecten op tarravermindering ten opzichte van een
normaalraswaartenemen.Ookzullenwaarnemingengedaanwordenoverrooibaarheid,oogstverliezen envorstgevoeligheid. Degegevens kunnenvoorveredelaars van belangzijnom eventueel
hetveredelingsproces aante passenaande praktijk. Het 1RS zalook deverwerkingskwaliteit van
de gebruikte genotypen bepalen.
40. Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de
opbrengst enkwaliteit bijsuikerbietenopzandgrond.
28.4.51VP
P.M.T.M. Geelen
Ineen meerjarige proef worden sinds 1977drie tweejarige rotaties vergeleken, namelijk aardappelen-suikerbieten, snijmaïs-suikerbieten en granen-suikerbieten. Dit ter bestudering van de
mogelijkhedenvanzeerintensievebouwplannenannexengegewasrotatiesenterbestuderingvan
voorvruchteffect van snijmaïs. Gezien de toenemende Rhizoctonia-aantasting, met name na
voorvrucht aardappelen, wordt de proef wat aangepast en meer gericht op deze Rhizoctoniaproblemen.
41. Zaaibedbereiding opleemhoudendezand-enzavelgronden.

56.1.61WR

P.M.T.M. Geelen,J.Alblas
Opde lichte,lemigezavelgronden,metweinig humus inde bovengrond,inhetstroomgebied van
Maas en Roer treedt regelmatig verslemping en structuurverval op. De grondbewerking en
zaaibedbereiding vormenhiereenbelangrijk probleem.Degevolgen zijneenslechte opkomst en
slechtegroei.Nagegaanwordthoeopdezegrondeneenzaaibedgemaaktkanwordenwaarbijeen
bedrijfszekere teeltvansuikerbieten mogelijk is.
42. Brekenvaneenkorstnaverslempingbijdeopkomstvansuikerbieten.

56.4.62 FH/WR

H.W.G.Floot,P.M.T.M. Geelen(gezamenlijkproject met1RS)
—Veel zavelgronden in het noordelijke akkerbouwgebied en ook lössgronden zijn zodanig
slempgevoelig, dat in sommige jaren ernstige opkomstproblemen bij suikerbieten optreden.
Onderzoek naar het voorkómen van korstvorming heeft nog geen bevredigende oplossing
geleverd. Uit praktijkwaarnemingen blijkt dat tijdig breken van de korst op de bietenrijen
opkomstproblemen kan beperken. Op Feddemaheerd en Wijnandsrade wordt nagegaan op
welkewijze(typewieltjes,tijdstip) dit brekenvande korst het beste kangeschieden.
- Inverband metdeze opkomstproblemen wordt op Feddemaheerd tevens het onderzoek over
het perspectief van papierkluitplanten voortgezet.
43. Onderzoeknaarhettijdstipvandestikstofbemestingvoorsuikerbieten,nieuw,WR/VP56.2.64
P.M.T.M. Geelen
In de praktijk wordt bij voorjaarsploegen de kunstmeststikstof veelal na het ploegen gestrooid.
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Omdatditverdichtingvandebouwvoortotgevolgheeft,zijnerpraktijkbedrijven diedestikstofvoor
het ploegen geven. In proeven op Wijnandsrade en Vredepeel wordt bij enkele stikstoftrappen
nagegaan in hoeverre bemesting voor het ploegen en uitstel tot het 4-6-bladstadium perspectief
biedt. Hiertoe zalook hetverloop van het N-gehalteop verschillende diepten worden gevolgd.
44. Perspectiefvande"100liter"-methodebijdeonkruidbestrijdinginsuikerbieten,nieuw,56.3.19
P.M.T.M. Geelen, N.H.J.N.vandenEijnden,A.H.J.Rops,J.Schreuder(gezamenlijkproject methet
1RS)
InregionaleproevenopWijnandsradezijnbijonkruidbestrijding insuikerbietengunstige resultaten
bereikt met de zogenaamde 100 liter-methode. Hierbij wordt gewerkt met lagere doseringen in
weinigwater meteenaangepaste spuittechniek. Afhankelijkvanhetaantalbespuitingen kandeze
methode een duidelijke kostenbesparing geven. In proeven op Wijnandsrade, Vredepeel, Kandelaar, DeWaag,Prof.van BemmelenhoeveenValthermondzullen devoor- ennadelenvandeze
methode bijenkelevariantenworden vergeleken met de gangbare methode.
Zieook project 38.3.01,volgnummer 286en project 36.3.11,volgnummer 305.
45. Onkruidbestrijding insuikerbieten.

BEM,VM

N.H.J.N.van denEijnden,J.Schreuder
Enkele proeven gericht op regionale onkruidproblemen insuikerbieten.
46. Bestrijdingvanhetbietenkevertje.

KL

A.H.J.Rops
In de IJsselmeerpolders wordt een vrij groot deel van het bietenareaal aangetast door het
bietenkevertje. Oorzaak hiervan is de intensieve bietenteelt. Daardoor zijn erveel aangrenzingen
met percelen vanvorig jaar. Diverse preventieve en curatieve bestrijdingsmogelijkheden worden
vergeleken.
47. Bestrijdingvanmeeldauw insuikerbieten.

WR

P.M.T.M. Geelen
IneenproefopWijnandsradewordt hetperspectiefvaneenbestrijdingvanmeeldauw onderzocht.
48. Bestrijdingvanwatererosieinsuikerbietendoormiddelvanaangepasteteeltmethoden.nieuw,
WR
P.M.T.M. Geelen
Watererosie op de hellingen in Zuid-Limburg vormt ook buiten de landbouw een toenemend
probleem.Evenalsindesnijmaïsteelt(project96.1.50WR,volgnummer 100)wordenopWijnandsrade een drietal teeltsystemen in bieten (grondbewerking, bodembedekkend tussengewas etc.)
vergeleken met betrekkingtot de erosiebeperking.
49. Perspectievenvanpapierkluitplanten indesuikerbietenteelt.

KL

A.H.J. Rops
Voortzetting proef met enkele teeltmethoden met papierkluitplanten. Soortgelijke proef op Feddemaheerd(zievolgnummer 42).

50. Grondontsmettingtegen bietecysteaaltjes opzwarezavel.

nieuw, 16.3.52WS

H.P.Versluis,J.Alblas (insamenwerkingmet1RS)
De effectiviteit van grondontsmetting metfumigantia op zware zavel laat nogwel eens te wensen
over. Eén van de oorzaken zou kunnen liggen in het onvoldoende diep doordringen van het
nematicide.Opeenzwaarmetbietecysteaaltjes besmet perceelwordt ineenproef meto.a.diepe
grondontsmetting (28cm)nagegaanofbietecysteaaltjes uitdiepere lagen(> 18cm)eenrelevante
invloed op de opbrengst hebben.Als dit het geval is,zal een aangepaste ontsmettingstechniek
moetenworden nagestreefd.
Zie ook:
—sporensynchronisatie, project 17.1.02,volgnummer 262
—Rhizomanie,project 28.4.11,volgnummer 316
—opsporen valplekken,project 33.0.09,volgnummer 318
—teeltbegeleidingssysteem, project 39.8.12,volgnummer322.

GRANEN
Afgesloten projecten:
- Onderzoek groeiregulatoren ter beperking van legering (P.M.T.M.Geelen)
- Bespuiting met sporenelementen intarwe (J.K.Ridder, J.G.N.Wander)

VP.
FH/RH.

Lopendeennieuweprojecten:

TARWE
51. Opbrengstanalytisch onderzoek bij graangewassen.

41.4.09

A. Darwinkel
Debepalingvanhetaargetal intarwegewassen,alsquotiëntvankorrelopbrengst en korrelgewicht
per aar (vastgesteld aan een aarmonster) bleek in 1985 door een onregelmatigheid in de
proefveldjes niet betrouwbaar. Detoetsingvandeze methodiek isdaarom in1986herhaald:bijvijf
rassen uit het bakkwaliteitsonderzoek (project 41.7.11) zijn monsters genomen, die in de winter
geanalyseerd worden.
Vooruitlopend op een nieuw project betreffende de efficiëntie van opname en verwerking van
stikstof inwintertarwezijnuithetbakkwaliteitsonderzoek monsters genomen,ominzichttekrijgen
indeverdelingvande drogestof envande opgenomen stikstof binnen de plant.
52. Teeltvanbakwaardigewintertarwe.

41.7.11

A. DarwinkelinsamenwerkingmetB.Belderok (IGMB), Gl. Peels(Meneba),L.A.J. Prins(NGC)
- In1987wordt hetonderzoek voortgezet. Bijde keuzevande rassenwordt rekening gehouden
metervaringeninvoorgaandejaren.Vanwegehunvorstgevoeligheid biedenEngelseenFranse
rassenalleeninhetzuidenbeperktemogelijkheden.Inhetonderzoek ligtdenadrukdanookop
Duitsekwaliteitsrassen.OphetPAGV-proefbedrijf teLelystadenderegionale proefboerderijen
Ebelsheerd en Westmaas worden 15 rassen op opbrengst, kwaliteit en oogstzekerheid
onderzocht. Proeven met 7 rassen worden aangelegd op de regionale proefboerderijen
Valthermond,Wijnandsrade,Feddemaheerdenprof.J.M.vanBemmelenhoeve. Beïnvloeding
vanheteiwitgehaltewordt nagestreefd door als3eN-gift40resp.80kgNper hatoetedienen.
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Evenals in 1986 zal getracht worden het (dure) kwaliteitsonderzoek onder te brengen bij de
diverse maalindustrieën.
— InLelystadzalnaderworden ingegaanop debeïnvloeding vanheteiwitgehalte indekorrel.Bij
de rassen Obelisk en Urbanwordt de stikstof optien manierentoegediend.
53. Bestrijdingvanblad-enaarziekten inwintertarwe.

EH,VM.VP,WR

H.W.G.Floot,J.Schreuder, P.M.T.M. Geeleninsamenwerking metPD
Deze PAGV/PD-serieproef is gericht op hetzoekenvaneenzogoed mogelijk alternatief voor het
weggevallen middel Captafol,waartoe diverse combinaties van middelenwordenvergeleken.
Op Wijnandsrade wordt ook het effect van de spuittechniek, met name van de zogenaamde
"strijkijzertoepassing" op het bestrijdingseffect nagegaan.
54. Onkruidbestrijding inwintertarwe.

BEM,KL

N.H.J.N.vandenEijnden,A.H.J. Flops
Devoortzettingvandeproeven isgericht op bestrijdingvanregionale onkruidproblemen, namelijk
akkerdistel (KL)en kleefkruid (BEM). Daarnaast wordt als PAGV/PD-serieproef op Westmaas het
effectvannieuwegroeistoffen(onderandereStarane)voordebestrijdingvanwortelonkruiden inde
stoppel nagegaan.
55. PerspectievenvanBelgischetarweteeltadviezen voordelössgronden.

WR

P.M.T.M. Geelen
Inhet kadervandeonderzoekssamenwerking met het P.I.B.O.teTongeren worden opWijnandsrade ook veelbelovende Belgische wintertarwerassen in het rassenonderzoek opgenomen. Ook
wordentweestikstofproeven inwintertarwe uitgevoerd(naaardappelenennasuikerbieten)omna
te gaan of het Belgische N-advies voor de lössgronden beter voldoet dan het huidige advies.
Daarnaast wordt ook het bemestingsadvies voor suikerbieten en aardappelen getoetst, waartoe
bestaande proefvelden (1RS,regio) gebruikt kunnenworden.
Zie ook project 41.3.07, volgnummer 319 (Epipré), 41.2.08, volgnummer 269 (N-adviesmodel),
39.8.08, volgnummer 320 (teeltbegeleidingssysteem), 39.8.14 volgnummer 324 geïntegreerde
teeltwijze.

GERST
56. Teeltonderzoek naaroptimalisatievanopbrengst enkwaliteit bijwintergerst.

42.8.04

A. Darwinkel,N.H.J.N, van denEijnden,H.W.G.Floot,P.M.T.M. Geelen
Het onderzoek van 1986zal op identieke wijze worden voortgezet. Op het PAGV-proefbedrijf te
LelystadenderegionaleproefboerderijenEbelsheerd,Prof.J.M.vanBemmelenhoeveenWijandsradewordt een zesrijig ras (Hasso) en een tweerijig ras (Marinka, Flamenco) onderzocht bij drie
zaaidichtheden envijf N-trappen. Behalve opbrengst en kwaliteit zalvastgesteld worden,hoe de
opbrengst tot stand komt. Metdeze opbrengstanalyse zaldeteelttechniek voor beide gersttypen
beter kunnenworden onderbouwd.
HetNIBEMvoert het kwaliteitsonderzoek uit.
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57. Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvanzomergerst.

42.7.05

R.D. Timmer, J.G.N.Wander(RH),S. Duynhouwer(NIBEM)
- Hogere N-giftenendelingvandeN-bemesting kunnen bijzomergersttoteenverhogingvande
korrelopbrengst leiden.Derisico'svanhetoptredenvanlegeringendoorwaseneenverhoging
van het eiwitgehalte nemen hierdoor echter toe. Deze factoren beïnvloeden niet alleen de
opbrengst, maarook dekwaliteitvandegerst.Intwee proeven,eenopzandgrond (Vredepeel)
en een op kleigrond (Lelystad), zal het effect van ongedeelde en gedeelde N-bemestingen
worden nagegaan op de gewasontwikkeling, de opbrengstvorming en de korrelkwaliteit van
zomergerst. In deze proef zal ook de doorwasvorming op verschillende tijdstippen worden
vastgelegd.
- Daarnaastzalineenproef inLelystad hetprobleemvandedoorwasvorming speciale aandacht
krijgen. Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn van tegengaan/bestrijding van
doorwasvorming tijdens hetgroeiseizoen en kort voor de oogst.
- OpproefboerderijdeRusthoevezalhetregionaleonderzoek naarheteffectvande N-bemesting
en het gebruik van groeiregulatoren op de kwaliteit en de opbrengst van zomergerst worden
voortgezet.
Insamenwerking met het NIBEMzalheteffect vanteeltmaatregelen op de brouwkwaliteit worden
nagegaan.
58. Bestrijdingvannetvlekkenziekte.

nieuw,WR

P.M.T.M. Geelen
Opveel percelengerst inhetmiddenvanLimburgkomtjaarlijkseenzwareaantastingvanblad-en
netvlekkenziekte voor, die veelal relatief vroeg optreedt. Nagegaan wordt wat bij deze vroege
aantasting het bestetijdstip voor bestrijding is enoftwee bespuitingen nodigzijn.
Zieook project 39.0.18,volgnummer 328 (teeltbegeleidingssysteem).

TRITICALE
59. Teelttechniek bijtriticale.

45.4.01

A. Darwinkel,P.M.T.M. Geelen,J.Schreuder
In1987wordt hetonderzoek bijtriticalebeperkttotde proefboerderijen Kooyenburg,Vredepeelen
Wijnandsrade. De invloed van stikstofbemesting en zaaizaadhoeveelheid op opbrengst en opbrengstvorming staan centraal. Op Kooyenburg en Vredepeel wordt rogge als vergelijkend
graangewas inhet onderzoek opgenomen.
60. Onkruidbestrijding intriticale.

EH, KB

J.Schreuder, H.W.G. Flootinsamenwerking metPD
Overdeonkruidbestrijding inhet"nieuwe"gewastriticale isnogweinigbekend.IneenPAGV/PDserieproef worden openkele ROC'sverschillende herbicidenvoor herfst-en voorjaarstoepassing
vergeleken.
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DROGE PEULVRUCHTEN
Afgesloten projecten:
* bestrijding vangrauwe schimmel (Botrytis cinerea) inerwten (P.H.M.Dekker).
* Botrytisbestrijding inerwten(PAGV/PD-serieproef).
* Bestrijdingvanziekten en plagen inveldbonen (P.H.M.Dekker).
* Standdichtheid en N-bemesting bij bruine bonen (J.G.N.Wander).

87.3.07
RH,BEM,EH
88.3.05
RH

Lopendeennieuwe projecten:

ERWTEN
61. Verhogingvandeoogstzekerheid van rijpte oogsten erwten.

87.3.08

P. Oyarzun
Hetonderzoeknaardemogelijkheideenbiotoetsalspraktijkmethodetegebruikenomvoortijdighet
risico van optreden van voetziekte te schatten, wordt voortgezet. De resultaten in 1986 zijn
veelbelovend.
Het toetsen van een groot aantal praktijkgronden en het bestuderen van de relatie voetziekte opbrengstderving komtin1987centraaltestaan.Opeenbeperkteschaalwordendegevolgenvoor
devoetziekte-index bijtoetsen vandegrond invoor- en najaar bestudeerd.
Inveldproeven te Nieuw-Beerta en Lelystad wordt de invloed van een aantal cultuurmaatregelen
onderzocht, nl.:
—rassenreactie opeenvoetziekteverwekkende grond.Circa dertiggenotypen en praktijkrassen
worden daarbij insamenwerking met de SVPbekeken.
— De invloed van stikstoftoediening rond de bloei op de produktie van een door voetziekte
aangetast gewas.
—Heteffect vanzaaizaadkwaliteit op de ontwikkeling vanvoet- envlekkenziekte.
Inkasproeven wordt aandacht besteed aandewisselwerking tussen het optreden vanvoetziekte
bijerwten en bijandere leguminosen.
Het project wordt uitgevoerd metfinanciële steunvan het NGC en begeleid door een werkgroep
waarinonderzoekers vanhet PAGV, IPOen NGCzitting hebben.
62. Bestrijdingvandonkere vlekkenziekte inerwten.

87.3.09

R.D. Timmer, P.H.M. Dekker
Hetoptredenvandonkere vlekkenziekte inerwten kan inveel gevallen ernstige gevolgen voor de
telers hebben. Een slechte korrelvulling en peulverliezen leiden tot opbrengstverliezen voor en
tijdens de oogst,terwijl aantasting van hetzaad kwaliteitsvermindering betekent.
Het optreden en de ontwikkeling van de donkere vlekkenziekte is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden tijdens en na de bloei. Met name onder zeer vochtige omstandigheden
(zoals in 1985) komt de ziekte sterk naar voren. In 1986 (gekenmerkt door warme en droge
weersomstandigheden tijdens ennade bloei)werddeziektedanook nietofnauwelijks aangetroffen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten zal
komendjaarwordengeconcentreerdinLelystad.Eenberegeningsinstallatie maakthethiermogelijk
de ontwikkeling van de ziekte te beïnvloeden. Uitgaande van zaadpartijen die verschillen in
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aantastingmetdonkerevlekkenziektezalindezeproefzowelheteffectvanzaadbehandelingalshet
effectvaneenofmeerdere gewasbespuitingen worden onderzocht.
63. Invloedvangroeiplaatsenplantverdelingopdegewasopbouwenopbrengstvormingbijrijpte
oogstenerwten.
87.8.10
R.D.Timmer, H.W.G. Floot, J.Schreuder
- Het onderzoek naar de invloed van plantdichtheid en plantverdeling (o.a. precisiezaai) op de
gewasopbouw enopbrengstvorming op verschillende grondsoorten wordt gedeeltelijk voortgezet inproject 87.8.11.
- Deregionale proevenop FeddemaheerdenValthermondoverdeoptimale plantdichtheidvoor
hetsemi-bladlozerasSolarainvergelijkingmetFinalewordenvoortgezet.OpValtermondwordt
daarbij ook precisiezaai opgenomen. Indeze proeven wordt met name ook de invloed op de
aantasting door Botrytis ende oogstbaarheid nagegaan.
64. Onderzoek naar de produktiebeperkende factoren bij de teelt van droog te oogsten
landbouwerwten.
87.4.50RH
J.G.N. Wander
Het in dit kader uitgevoerde onderzoek over de wenselijkheid van mangaanbespuiting op
niet-gebrekgevoelige grond alsmede het onderzoek over de optimale zaaidichtheid en het
perspectief van precisiezaai wordt afgesloten.
Deproefoverheteffectvanzaadontsmetting(middelen)opdeziekte-aantastingenopbrengstwordt
voortgezet.
Daarnaastwordt insamenwerkingmetdeNAKdeinvloedvandezaadkwaliteitopdeveldopkomst
bijenkele zaaidatanagegaan.
65. SchadedrempelvoorGBCA bijerwten.

87.3.51VP

P.M.T.M. Geelen,J.G. Lamers
Nietduidelijk isbijwelkepopulatiedichtheid vanhetgele bietecysteaaltje schadeinde erwtenteelt
optreedt.Voorditdoelishetvroegereproefveld"bestrijdingGBCAinsuikerbieten"(VP398),waarin
verschillende populatiedichtheden aanwezig zijn in 1986, in aangepaste vorm voortgezet voor
erwtenteelt. Ditgebeurt insamenwerking metde PD.In1987zullenbehalveerwtenook tuinbonen
worden opgenomen.
66. Vergelijkendonderzoek naarhetopbrengstvermogen endeopbrengstvariabiliteit bijerwten
enveldbonen.
nieuw,87.8.11
R.D.Timmer, P.H.M. Dekker(gezamenlijkproject methet CABO)
Uit proefresultaten en praktijkervaringen blijkt dat de opbrengst van erwten en veldbonen sterk
varieert, waarbij in sommige gevallen de opbrengst van veldbonen en in andere gevallen de
opbrengstvanerwtenhogeris.Daarbijzijnopbrengstverschillenvan2ton/haenmeermogelijk.Uit
CABO-onderzoek is gebleken dat o.a. de vochtvoorziening in de verschillende groeifasen van
belang is, maar niet eenzelfde effect heeft bij beide gewassen. Ook andere groeifactoren en
interacties met zaaitijd, plantdichtheid en ziekte-aantasting zullen voor. beide gewassen niet
eenzelfde uitwerking hebben.
Via veldproeven met zowel veldboon als erwt met enkele zaaitijden en plantdichtheden wordt
getracht meer inzicht te krijgen in de opbrengstvermogen en de oogstzekerheid van beide
gewassen onderverschillende teeltomstandigheden.
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Deproevenwaarin hetgroeiverloop inrelatietotdegroeifactoren intensief wordt gevolgd,worden
uitgevoerd op Ebelsheerd (zware klei),Valthermond(dalgrond), Kandelaar (klei) en Wijnandsrade
(loss). Dit mede door het Nederlands Graan Centrum gefinancierde project sluit aan bij het
CABO-onderzoek over deontwikkeling vaneengroeimodel voorveldboon en erwt.
67. Schadedrempels encriteriavoordeinsektenbestrijding inerwten.

nieuw, RH,BEM

J.G.N.Wander, N.H.J.N. van denEijndeninsamenwerkingIPO
Inerwtenwordt geadviseerd omdiverse insekten te bestrijden zodra aantasting wordt geconstateerd, of om zelfs preventief te spuiten. Onvoldoende bekend is bij welke aantasting een
insektenbestrijding economisch rendabel is en welke bestrijdingscriteria hierbij gehanteerd
kunnenworden.
68. Schade doorenbestrijdingvanbladluizeninerwten.

VM

J.Schreuder
Voortzetting bestrijdingsproef metenkele middelen en spuittijdstippen.

VELDBONEN
69. Onderzoeknaardeinvloedvanhetplantaantalopdeopbrengstvanveldbonenrassen.88.4.50
WR
P.M.T.M. Geelen
Voortzettingvanhetonderzoek naardeinvloedvanhetplantgetalenderijenafstandbijveldboonop
de opbrengst endeverklarende oogstcomponenten(aantal peulen,zaden/peul enzaadgrootte).
70. Invloedvanfosfaatrijenbemesting opdeopbrengstvanveldbonen.

nieuw,88.2.07

R.D. Timmer
Veldbonen worden gerekend tot de categorie van de meest fosfaatbehoeftige gewassen,net als
stamslabonenentuinbonen.Hethuidigefosfaatbemestingsadviesvoorveldbonen isechtervooral
gebaseerd op proefresultaten bij stamslabonen en tuinbonen; bij veldbonen zelf is weinig
onderzoek uitgevoerd.
Doel van het onderzoek is het effect nate gaan van een rijenbemesting met fosfaat en met een
gecombineerde stikstoffosfaatmeststofopdegewasontwikkeling endeopbrengstvanveldbonen,
invergelijking meteen breedwerpige toediening.In1987zal hetonderzoek gestart worden op de
proefboerderijenRusthoeveenWestmaas.VerderzullenookopproefboerderijdeKandelaaropeen
bestaandfosfaatproefveld veldbonen worden uitgezaaid (zievolgnummer275).
Hetonderzoek zalinsamenwerking met het IBworden uitgevoerd.
71. Korrelzetting bijveldbonen.

nieuw,WR

P.M.T.M. Geeleninsamenwerkingmet "Ambrosiushoeve"
Nagegaanwordt inhoeverrebijenvanbelangzijnbijdebestuivingendaarmeedekorrelzettingvan
veldbonen en,omgekeerd,inhoeverreveldbonen voor de bijenteelt vannut kunnen zijn.
Zieook beregeningvantuinbonen/veldbonen, project88.1.06volgnummer 251,en bladrandkever
bijveldbonen,project 35.3.08,volgnummer295.
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HANDELSGEWASSEN
Afgesloten projecten:
* Criteriavoorbepalingvandegunstigsteperiodevoorhetzwadmaaienvangraszaadgewassen(S.
Vreeke).
46.6.04
Lopendeennieuweprojecten:

GRASZAAD
72. Detoepassing endeeffecten vangroeiregulatoren bij graszaadgewassen.

46.4.02

G.E.L. Borm, S. Vreeke
Vroege legering bij graszaad is zeer nadelig voor de zaadproduktie. Grassen zijn afhankelijk van
windbestuiving. Bij legering en vochtig weer bij de bloei zullen vooral de onderliggende arenof
pluimen slecht bestovenworden enweinig zadenaanleggen.Door de legering wordt ook minder
drogestof geproduceerd.Beperkingvandie produktie kanbetekenen datalvroegeengroter deel
vandejongezadenwordt afgestotenofdateendeelvandezadenslechtwordt gevuld.Bijdrogen
enschonengaandielichtezadenverloren.Metenkeleexperimentelegroeiremmersisaanzienlijke
halmverkorting en beperking van de legering te bereiken. Bij roodzwenk, veldbeemd en Engels
raaigras zijn duidelijke opbrengstverhogingen gevonden. In de proeven in 1987 zal vooral een
verklaring van de verkregen effecten worden gezocht. De proeven worden uitgevoerd op het
PAGV-proefbedrijf enop proefboerderij Rusthoeve.
73. De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeihalmen en zaad bij
graszaadgewassen.
46.4.03
G.E.L. Borm, S. Vreeke
Zowelbijeerstejaars alsbijoverjarige gewassenveldbeemd enroodzwenk ishetgunstigominde
herfst stikstof te geven, het gewas kort afte maaien en eventueel de gewasresten af tevoeren.
Aangetoond is dat daardoor het aantal bloeihalmen en de zaadproduktie aanmerkelijk verhoogd
kunnenworden.Indeproevenvan1987wordt getracht om bijoverjarige gewassenveldbeemd en
roodzwenk enook voor eerstejaars enoverjarige gewassen Engels raaigrasvastte stellen welke
effectendiebehandelingenhebben.BijoverjarigegewassenvanEngelsraaigraswordttevensgelet
op de invloedvandeopslagvanuitgevallengraszaad.
Innietgemaaide,ruigegewassenontstaateenmeergestrektspruittype.Indeperiodevanschieten
vermindert de lichtperceptie daardoor sneller dan in kortgemaaide gewassen. Latere generaties
generatievespruitenondervindendaardoorsterkerecompetitieomlicht.Voordemanierwaaropde
herfstbehandeling uitgevoerd dient teworden, isdejuiste verklaring vande effectenvanbelang.
Daarom wordt daaraan in de proeven in 1987 nogmaals aandacht gegeven. De proeven worden
uitgevoerd op het PAGV-bedrijf ende proefboerderij Rusthoeve.
74. Deinvloedvandebestrijdingvanschimmelziektenopdegewasontwikkelingenopbrengstvan
graszaadgewassen.
46.3.05
G.H. Horeman,S. Vreeke
Bij Engels raaigras en bij veldbeemd kunnen enkele roestziekten regelmatig gevonden worden.
Duidelijkisdatvroegeaantastingenvanstengelsenbloeiwijzenschadegeven.Meestalkomtechter
aantasting van het blad voor. Niet duidelijk is in hoeverre dat schadelijk is. Graszaadgewassen
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wijken fysiologisch belangrijk af van de granen. In de praktijk echter worden de resultaten van
ziektebestrijding ingranenookgebruiktvoorgraszaad.In1985issamenmethetIPOeenproefserie
gestart. Doordat de praktijkomstandigheden erg wisselend waren,wordt deze serie ook in 1987
voortgezet. In Engels raaigras enveldbeemdgras worden elk drie proeven aangelegd,waarin op
verschillendetijdstippenbestrijdingenwordenuitgevoerd.Behalveopbrengstverschillenwordthet
verloopvandeziekteinhetgewasvastgelegdenwordtdegewasontwikkelinggevolgd.Deproeven
worden uitgevoerd op het PAGV-bedrijf en op de proefboerderijen Rusthoeve en Prof. Van
Bemmelenhoeve.
75. Debestrijdingvandegraszaadgalmug (Mayctiola spp) inveldbeemdgras.

49.3.03

G.H. Horeman
In veldbeemdgras kan de graszaadgalmug ernstige schade aanrichten. De galmug heeft 2 à3
generaties perjaar(mei,juli/augustus,september/oktober). Delarvenzuigenaande stengelbasis
vandespruiten,waardoordezeafsterven.Naonderzoek in1980-1983zijnparathion,permethrinen
triazofos toegelatenvoor de bestrijdingvandegalmug.
Onduidelijk isnog bijwelke matevanaantasting een bestrijding rendabel is enopwelk tijdstip de
galmug bestreden moet worden. In veldbeemd worden vier proeven aangelegd waarin op
verschillende tijdstippen bestrijdingen worden uitgevoerd. Nade bespuiting wordt de mate van
aantastinggevolgddoordeeiafzettingvasttestellen,hetaantaldodespruitenenhetaantalhalmen
te tellen en de opbrengst te bepalen. De proeven worden uitgevoerd op de proefboerderijen
Rusthoeve en Prof.Van Bemmelenhoeve.
Zieook project 36.3.09(onkruidbestrijding),volgnummer 302.

VLAS
76. Dezaadproduktie vanvezelvlas.

51.6.01

S. Vreeke (insamenwerking methet CABO)
DeproduktieenexportvanzaailijnzaadiseenbelangrijkepeilervoordeNederlandsevlasteelt.Door
nieuwe oogstmethoden middels veldrepelen wordt de zaadwinning ontkoppeld van de vezelvorming,die danvervolgens inhetdauwrootproces wordt verwerkt.
—Om het dauwrootproces onder praktijkomstandigheden te kunnen beheersen, worden de
mogelijkheden van versnelling (beregening, toepassing van suikers en stikstof) en van vertraging (kerenvandezwaden,toepassingfungiciden)van hetdauwrootproces onderzocht.
- Daarnaastwordt de invloedvandeduurvanhetdauwroten op hetvezelrendement (opbrengst
enkwaliteit)nagegaan.
—Verder wordt de invloed van groeiregulatoren op de zaadproduktie en de zaad-en strorijping
nagegaan.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de Rusthoeve ende Prof.Van Bemmelenhoeve.

KOOLZAAD
77. Onderzoek naar de invloed van de gewasstructuur op de opbrengstcomponenten bij
winterkoolzaad.
50.4.02
S. Vreeke, H.W.G. Floot
- Bijkoolzaadzijndeopbrengstverschillentussendepercelenentussendejarengroot.Volgens
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de literatuur zouvooral de zaadzetting een kritisch proces zijn, waarop viade gewasstructuur
invloed uit te oefenen is. Op de proefboerderij Ebelsheerd wordt middels de toepassing van
groeiregulerende middelenenverschillen instanddichtheid dezeopbrengstfactor bestudeerd.
— Daarnaast wordt in een regionale proef de mogelijkheid van stamdorsen in vergelijking met
zwaddorsen nagegaan op Ebelsheerd.
78. BestrijdingvanCylinderosporium concentricum bijwinterkoolzaad.

FH

H.W.G. Floot
Op een besmet perceel worden in samenwerking met het RIVRO diverse rassen getoetst op
vatbaarheid voor deze intoenemende mateoptredende schimmelziekte.
79. BestrijdingvanSclerotinia sclerotiorum bijwinterkoolzaad.

EH

H.W.G. Floot
Insamenwerking met het IPOwordt nagegaan inhoeverre kalkstikstof eenvoldoende bestrijding
kangeven.

BLAUWMAANZAAD
80. Stikstofbemestingvoorblauwmaanzaad.

50.2.51 KL/WS

A.H.J.Rops,H.P. Versluis,S. Vreeke
- Hetonderzoek naardestikstofbemestingvanblauwmaanzaadzalin1987insamenwerkingmet
Diosynth B.V. nog 1jaar worden voortgezet. Getracht wordt het verband te vinden tussen de
stikstofvoorraad in de grond en de optimale stikstofhoeveelheid bij het nieuwe ras Marloes,
bestemdvoordefarmaceutische industrieenhetras Marianne.DeinvloedvandeN-giftophet
alkaloïdgehalte wordt door Diosynth B.V. geanalyseerd.
- Daarnaastwordt nagegaan inhoeverre desterkedalingvanhetalkaloïdengehalte inhet bolkaf
nahetoogstrijpe stadium(regenbuien) kanworden beperkt dooreenbespuiting met middelen
die uitlogingtegengaan.
Zieook project 36.3.09(onkruidbestrijding),volgnummer 303.

TEUNISBLOEM
81. Teeltoptimalisatie bijteunisbloem.

52.8.01

J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen,H.P. Versluis, S.Vreeke, H.J.van derMheen
- Voortzettingvanhetonderzoekgerichtopverbeteringvandeoogstzekerheidende rendabiliteit
vandezeteelt. Hiertoewordt inverschillende proeven aandacht besteed aandezaaitijd(WS),
plantdichtheid/rijenafstand (WS), zaaitijd/plantdichtheid (Lelystad), gewasstructuur (PAGV),
teelt onder folie (Lelystad), onkruidbestrijding (RH, Lelystad), doodspuittijdstip/oogsttijdstip
(RH),maaibinderen/doodspuiten(VP),groeiregulatie (RH insamenwerking met hetCABO).
- Gezien de grote invloed van het doodspuit- en oogsttijdstip op het olie- c.q.gammalinoleenzuurgehalte zal in samenwerking met het IBVLen het Rikilt de invloed van diverse groei- en
teeltfactoren op dit gehalte worden geanalyseerd. Op basis hiervan kan, zonodig via een
systeem voor uitbetaling naar kwaliteit, de kwaliteit (olie en gamma-linoleenzuurgehalte) en
daarmee onzeafzetmogelijkheden wordenverbeterd.
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KARWIJ
82. Dekvruchtenonderzoek bijkarwij.

52.4.02

S. Vreeke, H.W.G. Floot
De praktijkervaringen met de teelt van karwij zijn gebaseerd op het telen van het gewas in
voornamelijk landbouwerwtenalsdekvrucht.Hetoveralgeteeldegewaswintertarwekaninprincipe
ook geschikt zijn als dekvrucht, gezien de ervaringen bij graszaadgewassen. De veldproef die
aangelegd wordt op Ebelsheerd is er op gericht om in de voorjaarsperiode in de dekvrucht
wintertarwe meerlichttoetreding tekrijgen.Indeherfstzullen planttellingen endiktemeting aande
karwijwortels verricht worden.Beoogd wordt omeenstabiel produktieniveau teverkrijgen.
83. Invloedvangroei-enteeltfactoren ophetoliegehaltevankarwij.

nieuw,52.4.03

G.E.L. Borm, S. Vreeke
Hetoliegehalte inkarwijdatvoor 1970varieerdevan4,5tot 6%is de laatstejaren aanzienlijk lager
(ca 3%). Dit kan samenhangen met de veranderde oogstmethode, namelijk van zelfbinderen,
hokken en schuurdorsen naar zwaddorsen en kunstmatig drogen. Via monsteranalyses bij
verschillende oogsttypen en droog/bewaaromstandigheden zal het verloop van het oliegehalte
worden nagegaan insamenwerking met het IBVLendeSVP.
84. Onderzoeknaardeschadedoorendebestrijdingvanwolligekarwijluisinkarwij.nieuw,52.3.51
EH/RH
J.G.N.Wander, H.W.G. Floot
Met behulp van vangbakwaarnemingen wordt de vlucht van de wollige karwijluis (Pemphigus
passeki)gevolgd.Aandehandhiervanwordtinenkeleproevenhetoptimalebestrijdingstijdstipen
-middel onderzocht. Onderzoek insamenwerking met het IPOendePD.
85. Stikstofbemesting bijkarwij.

EH

H.W.G. Floot
Indeze proef wordt het effect van N-deling en N-overbemesting op de opbrengst ende kwaliteit
nagegaan.
86. Onkruidbestrijding inkarwij.

RH

J.G.N. Wander
Voortzettingvande PAGV/PD-serieproef gericht op bestrijding gedurende herfst en winter.

"NIEUWE" GEWASSEN
87. Oriëntatie "nieuwe"gewassen.

nieuw,52.0.04

G.E.L. Borm
Inhet kadervande noodzakelijke bouwplanverbreding wordt actief meegewerkt inde werkgroep
"nieuwe" gewassen. Vanuit deze werkgroep is een lijst met potentieel interessante "nieuwe"
gewassenopgesteldenwordenafsprakenoverdeonderzoeksaanpakgemaakt.Veelalgaathetom
gewassenwaarvanquateelt,veredeling enverwerking weinig bekend is.Omde perspectievente
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kunneninschatten,zijnookmetbetrekkingtotdeteeltgegevensomtrent produktiekarakteristieken,
gewasgroei, opbrengst en kwaliteit nodig. Dit onderzoek, dat samen met het CABO wordt
uitgevoerd,vormt eeneerste aanzettotverder gedetailleerd teeltonderzoek.

KRUIDEN
88. Verbeteringvandeopkomstzekerheid endebegingroei bijdekruidenteelt. nieuw,52.4.05
H.Jvan derMheen
Bijeenaantalkruidengewassenverlooptdekiemingtraagenlaatdeuiteindelijke opkomst langop
zichwachten.Vaakisookdeontwikkelinggedurendedeeersteperiodenaopkomst onvoldoende.
Dit alles vergroot de risico's van verdroging, een slechte stand en veronkruiding. Bij een drietal
gewassen(Lobelia,RutaenMajorana)zullenmethodenterversnellingvandekieming,opkomsten
begingroei op hun effectiviteit en uiteindelijke invloed op de produktie worden beoordeeld. Dit in
vergelijking met eengeplant bestand. Deverhouding tussen kosten en(meer)opbrengsten moet
inzichtverschaffen indetoepasbaarheid vandeverschillende objecten inde praktijk.
89. Invloedvanteeltmaatregelenopdekwaliteitvankruiden.

nieuw,52.8.06

H.J.van derMheen
Indekruidenteelt isdeinvloedvaneengrootaantalteeltmaatregelen openerzijds de kwantitatieve
produktie, maar met name ook op de kwaliteit van het gedroogde produkt nog nauwelijks
onderzocht.Ondanks degrotediversiteit derteeltaspecten vandeverschillende gewassenende
specifiekekwaliteitscriteriadiepergewaswordengehanteerd,zalwordengeprobeerdomintegraal
pergewasgroep de invloedvanteelttechnieken tevergelijken.
- Bijdemedicinalewortelgewassenzullen,opdeproeftuininElburg,objectenmetverschillende
standdichtheden,losseenpaperpotplanten,najaars-envoorjaarsinplant alsmedevlakvelds-en
ruggenteelt worden vergeleken voorwat betreft de effecten op deopbrengst en kwaliteit.
- Bijdearomatischegewassenzalineenoogsttijdenproef metcitroenmelissedeinvloedworden
onderzocht van de oogsttijd op de hergroei,de totale produktie, het oogstrendement(ds-%,
blad/stengelverhouding) ende kwaliteit(aroma).
- In de groep medicinale bladgewassen zal bij smalle weegbree de relatie tussen zaaitijd en
schietervorming in de diverse snedes worden nagegaan. Beide laatstgenoemde proeven
vinden plaats op het PAGV-proefbedrijfteLelystad.
90. Teeltperspectieven vannieuwe kruidengewassen.

nieuw,52.0.07

H.J.van derMheen
Binnendegewasgroepkruidenvindenweeenrelatiefgrootaantalgewassenwaarvandebetekenis
endaarmeedeomvangvandeteeltsterkfluctueert. Bepaalddoordemarktsituatie isde wisseling
binnendeze groep kruidengroot.Zonuendanontwikkelt zicheengewas inkortetijd "explosief"
(bijv.teunisbloem,borage,lobelia).Somsookworden gewassenjarenlang nietgeteeld.Ditmaakt
hetgewenstomvaneenzogrootmogelijkaantalgewassenmateriaalbeschikbaartehebbenineen
collectieendaarbijinformatieteverzamelenoverdemeestessentiëleteeltaspectenendeteelt-en
verwerkingsperspectieven. Indit project wordt nauw samengewerkt met SVP/CGN endeVNK.
Onkruidbestrijding inkruiden (zie project 36.3.10,volgnummer304).
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MAIS
Afgesloten projecten:
* Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs (H.M.Gvander Werf).
* Onderzoek naareiwithoudende voedergewassen (J.J.Schröder).

96.0.08
95.8.01

* Optimaliseringvandeorganischeenanorganischestikstofbemestingbijsnijmaïs(H.H.H.Titulaer).
26.2.06
Lopendeennieuweprojecten:
91. Effect van een aanvullende stikstofbemesting in combinatie met rijenfrezen bij snijmaïs.

96.2.19
J.J. Schröder
Mechanischegrondbewerking inmaïsvindt,nietalleenalsonkruidbestrijding,steedsmeeringang.
Indepraktijkwordtbijeendergelijkebewerkingsomstegelijkertijdstikstof ingewerkt.Inproevenop
de ROC's Heino,MaarheezeendeVlierdwordt nagegaan inhoeverreeendergelijke aanvullende
gift, al dan niet gecombineerd met rijenfrezen, perspectief biedt. Op Vredepeel wordt in een
regionale proef nagegaan in hoeverre bij stikstofoverbemesting in maïs in verband met bladverbranding eenspeciale strooier vereist is.
92. Invloedvandrijfmesttoepassinginhetmaïsgewasopdeopbrengstenopdestikstofbenutting,
-uitspoeling en-vervluchtiging.
96.2.20
J.J.SchröderinsamenwerkingmetL.C.N, delaLande Cremer(IB), J.H.A.M. Steenvoorden(ICW)
Gezien de te verwachten wetgeving zal een zo goed mogelijke benutting van een beperkte
drijfmestgiftmeteenminimale belastingvanhetmilieubelangrijkworden.Insamenwerkingmetafd.
TOB, IB,NMI,ICW,IMG-TNO,wordt ineenmeerjarige proefteHeinonagegaanopwelkewijzetot
een maximale stikstofbenutting kan worden gekomen met minimale uitspoelings- en vervluchtigingsverliezen. Daarbij worden verschillende toedienings- en conserveringswijzen van stikstof
vergeleken, te weten: wel/niet delen van de drijfmestgift, oppervlakkige toediening en injectie,
wel/geen winteroverblijvend volggewas.
93. Optimale plantgetalvansnijmaïsrastypen.

96.0.21

J.J.Schroder
Het huidige adviesvoor hetoptimale plantgetal (9à10planten/m2) isvoornamelijk gebaseerd op
vroegereproevenmetderassenLG11 enFronica.Eenbelangrijkdeelvanhethuidigesnijmaïsareaal
echter wordt bezet door bladrijkere en langere rassen. Onderzocht zal worden of het optimale
plantgetalzichvoor dit rastype op een lagerniveau bevindt (Rusthoeve,Vredepeel,Kooyenburg).
94. Invloedvanplantgetal enoogstwijze op deopbrengst vanCorn Cob Mix.

98.0.01

J.J. Schröder
- Veel informatie over de teelt van CCM berust op gegevens over de kolfopbrengst, die in
snijmaïsproevendikwijlswordt bepaald.Hierbijworden de kolven,grootenklein,metdehand
geoogst. BijdeteeltvanCCMworden kolvenmechanisch geoogst,waarbijhetdenkbaar isdat
bijvoorbeeld kleine kolven slecht oogstbaar zijn. Onderzocht wordt op Kooyenburg hoe
handoogst en machinale oogst zich qua opbrengst tot elkaar verhouden in relatie tot het
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plantgetal.Hiermeekunnenresultatenuitgenoemdesnijmaïsproevenmetmeernauwkeurigheid
naardeteelt vanCCM vertaaldworden.
- Verder zalworden nagegaan in hoeverre CCM-teelt, mede in het licht van de mestoverschotproblematiek, ook inons land mogelijk meer aandacht verdient.
95. Grondbewerkingenzaaibedbereidingbijsnijmaïs.

96.1.10

H.G.M, van der Werf
Medemetbehulpvandeinzichtendiein1985indegezamenlijke proefPAGV,CABO,IMAGenLH
werden verkregen,zal het onderzoek naar oppervlakkige grondbewerking in het gewas worden
geëvalueerd.Deresultatenzullenineenpublikatiewordensamengevat.In1987zalintweeproeven
(Lelystad, Heino)worden nagegaan hoespruit enwortelvanmaïs inde loopvanhet groeiseizoen
reagerenopeenoppervlakkige grondbewerking(rijenfrees)enafsnijdenvanwortels.Doel ismeer
inzichttekrijgenindeachtergronden vandevaakoptredende opbrengstverhoging naoppervlakkige grondbewerking.
96. Snijmaïsincontinuteeltopzandgrondbijverschillendebehandelingenvandebodem.96.4.16
H.M.G.van der Werf, J.Alblas, WA. Dekkers
De proeven worden afgesloten en de resultaten worden in publikatie samengevat. Duidelijk is
gebleken datdezware berijding bijcontinu-maïsteelt bodemverdichting endaardoor aanzienlijke
opbrengstdervingkanveroorzaken.Ditonderzoekwordtvoortgezetinproject21.4.02,volgnummer
265,datgerichtisopdemogelijkhedenvandiepwortelendegewassenalstussenteeltomheteffect
vandiepe grondbewerking te bestendigen.
97. Invloedvandezaadkwaliteitendekiemomstandighedenopdeopkomstenopbrengstbijmaïs.
96.4.17
H.M.G.van der Werf
- Deproevenoverdeinvloedvanbijzaaienenoverzaaienbijeenslechteopkomstzijnafgesloten;
de resultaten worden ineenverslag samengevat.
—Deresultaten van het in samenwerking met RPVZen kweekbedrijven uitgevoerde onderzoek
over de invloed van diverse zaadontsmettingsmiddelen op de zaadkwaliteit en opkomst zijn
verwerkt ineeneindverslag.
— InLelystadwordt hetperspectief vanstereozaaien(afwisselende rijafstandenvan10en65cm)
nagegaanten opzichte van normale zaai bij75en50cm rijenafstand.
98. Invloedvanteeltondertransparantefolieenuitplantenopdeopbrengstenkwaliteitvanmaïs.
96.4.18
H.M.G.van der Werf
Ditonderzoek wordt in 1987alleen met een proef in Lelystadvoortgezet. De belangstelling in de
praktijk voor deze teelttechniek is,mede door detegenvallende opbrengstverhogingen die uit dit
onderzoek zijngebleken,duidelijk afgenomen.
99. Vruchtwisselingsonderzoek bijsnijmaïs.

nieuw,96.4.22

J.J. Schroder, J.G.Lamers, H.Everts(PR)
Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke aanwijzingen dat
continuteeltvanmaïs,ookbijafwezigheidvanlastigeonkruidenenbodemverdichting,aanzienlijke
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opbrengstderving kangeven.Hierbij speelt hetoptreden vanwortelverbruining (schimmelaantasting) een rol, zoals een bemonstering op vele percelen in 1986 heeft bevestigd. Rond deze
problematiek iseenwerkgroep (PAGV, PR,CABO, IPO,LU,RIVRO)geformeerd.
— IneenproefopCranendonck zalwordennagegaanofdezeopbrengstderving door wisselbouw
(maïs/gras) kanwordenvoorkomen.
—Verder wordt het optreden van wortelverbruining in de praktijk gevolgd. In bestaande rassenproeven wordt meer gericht gekeken naar de in 1986waargenomen rasverschillen op dit
punt.
100.Opbrengst- enkwaliteitsverloop vannieuwe rastypentijdensderijpingsfase. nieuw,96.6.23
H.M.G.vanderWerf
In de zeventiger jaren is de invloed van het oogststadium op de opbrengst, de kwaliteit en het
drogestofpercentage onderzocht. Inmiddels heeft zich een nieuwe generatie maïsrassen aangediend,meteenmassalerplanttype,eenveelalnatterestengel,eenlagerkolfaandeelenvaakeen
grotere legerings- c.q.fusariumgevoeligheid. Bovendien zijndeze rassenvaak meer cfenr-achtig,
hetgeenwilzeggendatzerelatief laatbloeien,maardaarnaeensnellere kolfrijping geven.Overde
invloed hiervan op het optimale oogststadium is meer informatie nodig.
— Hiertoe worden twee oogsttijdenproeven (Heino, Cranendonck) aangelegd en wel met twee
rassenentweezaaitijden.
—Insamenwerking methetPRwordtdaarbijooknagegaaninhoeverredeinkuilverliezendoorde
relatief vochtige stengel worden vergroot.
101.Watervoorziening inrelatietot gewasproduktie enverdamping bijsnijmaïs.

23.8.04

WA. Dekkers,H.Drenth,I. Ouwerkerk
Ditjaarwordenderesultatenvandeproefnemingen indevoorgaandejarenverdergeanalyseerden
gepubliceerd.
102.Optimaliseringvandeorganische enanorganische stikstofbemestingbijsnijmaïs. 26.2.06
H.H.H. Titulaer
Hetveldonderzoek is in1986afgesloten.Eensamenvattendverslagvolgt ditjaar.
103. Bestrijding van watererosie bij continuteelt snijmaïs door middel van aangepaste
teeltmethoden.
96.1.50WR
P.M.T.M. Geelen
VooralbuitendelandbouwwordtinZuid-Limburgschadegeledendoorbodemerosieenwateroverlast. Derationalisatie diezichde laatstedecennia binnende landbouw heeftvoltrokken,wordt als
eenvandeoorzaken hiervangenoemd.IndrieteeltsystemenopWijnandsrade wordt heteffect op
deopbrengst enophetbodemverliesendewaterafvoer vastgelegd,waarbijwordt samengewerkt
metdeVUinAmsterdam.
104.Onkruidbestrijdinginmaïs.

VP,CR, HN, VL

P.M.T.M. Geelen,J.Dapper,Y. Termeerinsamenwerking metPD
Inhet kadervande PAGV/PD-serieproeven wordt onderzoek verricht naar:
—kweekbestrijding incontinu-maïsteelt (HN,CR)
—haagwindebestrijding (HN, VL)
—bestrijding atrazinresistente onkruiden (HN,CR)
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— bestedingsmogelijkheden inwaterwingebieden(WR)
Zieook project 36.4.08,volgnummer 299(onkruidbestrijdingssystemen).
105. Inzaaivangrasonder snijmaïs.

RH, VP

J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen
Doordevrijlateoogsttijdvansnijmaïsisinzaaivangraslandofvaneengrasgroenbemesternamaïs
vaak riskant. Insamenwerking met het CABO wordt nagegaan in hoeverre inzaai van gras in het
maïsgewas mogelijkheden kan bieden. Hiertoe wordt een proef met verschillende zaaitijden van
gras inmaïsaangelegd opzandgrond (Vredepeel) en kleigrond (Rusthoeve).
106. Beperkingvanlegeringviamengteelt.

nieuw,VP

P.M.T.M. Geelen
Nagegaanwordt inhoeverre legering bij maïs kanworden beperkt door mengteelt van legeringsgevoelige rassen met stevigerassen.

GROENBEMESTING
Afgeslotenprojecten:
Invloedvangroenbemesting op de stikstofbehoefte, groei enopbrengst vandegewassen ineen
intensief bouwplan metfabrieksaardappelen op zandgrond (H.J.Houtman).
28.4.55KB
Lopendeennieuweprojecten:
107. Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het veld
achtergebleven stro,op deopbrengst vanhetvolggewas op lössgrond.
27.2.52WR
P.M.T.M. Geelen
Dit onderzoek zal moeten uitwijzen welke groenbemester, uit bemestingsoogpunt en als grondbedekker,hetmeestgeschikt isvoorlössgronddie inhetvoorjaar wordtgeploegd.Dewaardevan
op het landachtergebleven strozalworden gekwantificeerd.
108.Zaaimethodengrasgroenbemester ingranen.

RH

J.G.N. Wander
Deinzaaivaneengrasgroenbemester ingranenslaagtsomsmindergoeddooreenslechtekieming.
Nagegaanwordtofdeindepraktijksteedsmeertoegepastemethodevanvolveldszaaieninfebruari
quaslagingskans voor eengoed ontwikkelde grasgroenbemester, vergelijkbaar ismet hetzaaien
meteenzaaimachineinmaart/april.In1987isbehalveEngelsraaigrasookrietzwenkgrasindeproef
opgenomen.
109.Stikstofbemesting vangrasgroenbemesters.

nieuw,KL

A.H.J.Rops
OnderzoeknaardeoptimaleN-giftaangrasgroenbemesters inrelatietotdebodemN-voorraad.Dit
mede inverband metvoorkoming vanuitspoelingvanovermatige stikstofgiften indewinter.
Zieook RH/VPvolgnummer 105encrucifèregroenbemesters (project 33.4.06,volgnummer296).
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BLAD-,STENGEL- ENVRUCHTGROENTEN
KLEINE/NIEUWE GEWASSEN
110.Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine bladgewassen.

76.4.03

C.A.Ph. vanWijk, F.Ml. Kanters, H.C.H. Pijnenburg,CA.E. Rijkers,G.J.M. Schroën
Eendeelvanditprojectbetreftonderzoeknaaroptimalisatievandeteeltvanroodlof.Hiertoeworden
rassen-, bemestings- en bewaarproeven aangelegd te Lelystad, Meterik, Breda, Westmaas en
Zwaagdijk. Verder wordt te Meterik, Breda en Lelystad het onderzoek bij krulandijvie voortgezet.
Voornaamstedoelishetverkrijgenvaneengoedegeelkleuringvanhethart.InWestmaaswordthet
onderzoek aanveldsla-rassen voortgezet.
VerderzullenteLelystadopkleineschaaldemogelijkhedenvanforceringvanenkelegewassen,o.a.
rodewitlof en bieslook,verder bekekenworden.
111. Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen.

94.4.01

C.A.Ph. vanWijk, F.M.L Kanters
In Meterik zal de gebruikswaardetoetsing van een aantal rassen van gele courgette worden
voortgezet.
112.Bestrijdingvan"rand"bijdiverse kleinegewassen.

nieuw,76.4.04

C.A.Ph. van Wijk
"Rand" iseenprobleem datbijdiverse kleinegewassen,zoals Chinese kool,krulandijvie,roodlof,
selderijenijsslavoorkomt.Uiteraardisdebesteoplossing hiervoor hetkwekenvan randresistente
rassen.Vanwegedegeringeeconomische betekenisvandezegewassenvoordezaadfirma'skan
een oplossing via die weg lang op zich laten wachten. Beproefd zal worden, of rand door
bespuitingen meto.a.kalksalpeter terugtedringen is.

ANDIJVIE
113.Invloedplantdichtheidenschermdoek opkwaliteitenopbrengstvanmaai-andijvie. 71.4.01
J.T.KPoll
Degeel/groen-verhoudingvanmaai-andijvielaattewensenover,zodathetproduktvaaktebitteris
voor de verwerkende industrie. In dit onderzoek worden de effecten van plantdichtheid en
schermdoek op kleur (geel/groen-verhouding) en opbrengst onderzocht. De proef wordt uitgevoerd inLelystad en iseenvoortzettingvande proef in1986.
114.Teeltvergelijkingmetgeperforeerdefolieenvliesdoek(agryl)opdematevanvervroegingvan
andijvie.
Zwaagdijk,Westmaas
G.J.M. Schroën, CA.E.Rijkers
Behalvevangeperforeerdefoliewordt steeds meergebruik gemaaktvanvliesdoek (onder andere
agryl)alsbedekkingsmateriaal omdeteelttevervroegen.InHeemskerk enWestmaaszullenbeide
bedekkingsmaterialen, zowel enkel als met dubbele bedekking bij het gewas andijvie met elkaar
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worden vergeleken.Voortzetting van het onderzoek in 1986.
115.Onkruidbestrijding inandijvieindezomerperiode.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Het middel CIPC werkt bij hoge temperaturen onvoldoende. Het alternatief metam-natrium is
problematisch bijdetoepassing.
Dit onderzoek is gericht op hettoetsen vannieuwe middelen.

ASPERGE
116. Forcerenvanasperge.

69.4.02

G.vanKruistum,J.T.K. Poll
In 1984 is gebleken dat ijet forceren van asperge in potgrond in plaats van op water tot een
belangrijke meeropbrengst leidt. Zowel het aantal stengels per pol als het gemiddelde stengelgewicht nemen bijforceren in potgrond toe. Destengeldiameter blijft echter een knelpunt. Inhet
onderzoekzalgetrachtwordendestengeldiameter(endaarmeehetgewicht)verdertevergrotenbij
eenvezelarmelengtevantenminste 18cm.Ditonder anderedoor hetgebruik vanenkele nieuwe
cultivars en het optimaliseren van het groeimedium tijdens het forceren. De tweejarige pollen
worden inmaartendecember inLelystadgeforceerd.
Voortzetting vanhetonderzoek in1986.
117.Perspectievenvandeteeltvangroeneasperges.

nieuw,69.4.03

J.T.K. Poll
InFrankrijk en Engelandwordenveel groene asperges geteeld.InDuitsland bestaat hiervoor een
groeiendemarkt.Inditonderzoekproject zalonderzochtwordenofdeteeltvangroeneasperges in
Nederlandteelttechnisch mogelijkheden biedt.Groeneaspergesvergen minderarbeidskosten in
vergelijkingmetdeteeltvanwitteasperges.IndezeproefwordendehybridenBoonlim(ontwikkeld
voor de teelt vanwitte asperges) en Jersey Giant (ontwikkeld voor de "groene" teelt)te Lelystad
beproefd. Vooral de aspecten opbrengst, vroegheid en kwaliteit (vezeligheid) zullen worden
getoetst.
118.Teeltoptimalisatievanasperge.

nieuw,69.4.53MV

F.M.L. Kanters
InditprojectwordenallelopendeennieuweprojectenvanproeftuinMeterikseVeldondergebracht,
die betrekking hebben op teeltverbetering.
a. Onderzoek naar hetvervroegend effect vanfoliebedekking.
Om de oogst van asperge tevervroegen wordt anti-condens folie over de bedden aangebracht.
Onderzocht zalwordenofhetmogelijk isdeoogst nogmeertevervroegendoordefolievroeger in
het voorjaar aan te brengen. Ook worden verschillende folietypen vergeleken. Een nieuwe
ontwikkeling isdiewaarbij buitenlucht wordt aangezogen enviaeen buizenstelsel door de grond
wordt gevoerd,omop die manier de oogst tevervroegen.
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b. Onderzoek naarde mogelijkheden van herinplant.
Eentoenemend probleembijdeteeltvanasperge isdebodemmoeheid.Ervaringheeftgeleerddat
de groei en produktie op percelen waar aleerder asperge werd geteeld,sterk achterblijft. In het
onderzoek wordeneffectenvangrondbewerking,ontsmetting enplantgetallen bestudeerdopeen
perceel dat in 1983isaangelegd.Onderzoek insamenwerking metTh.Huiskamp,PAGV.
c. Invloedvandrijfmestop de kwaliteit.
Indeteeltgebieden vanasperge is drijfmest overvloedig voorradig.Indetijd dat het uitrijdenvan
drijfmest inanderegewassennietmogelijk is,kandatinaspergewel,namelijkaanheteindevande
oogstperiode. Afgezien van de bemestingswaarde van drijfmest is het onderzoek gericht op de
invloed van drijfmest op de consumptiekwaliteit. Onderzoek in samenwerking met het Sprenger
Instituut,Wageningen.Voortzetting van het onderzoek in1986.
d. Oorzaken envoorkómen vanscheuren.
Hetisnietduidelijkwathetscheurenvanaspergeveroorzaaktofbeïnvloedt.Alsmogelijkeoorzaken
vandit euvelwordt gedacht aanraseigenschappen,grondsoort,vochtvoorziening,weersomstandigheden of combinaties hiervan. Nadere inventarisatie van bedrijfsgegevens moet meer inzicht
geven inwelke situatie kwaliteitsproblemen optreden.
119.Verbeteringvandegewasbescherming inasperges.

nieuw,69.3.54MV

F.ML.Kanters
a.Chemische bestrijding van Botrytis cinerea.
Bij de teelt van asperge is bestrijding van Botrytis cinerea een belangrijke teeltmaatregel. Vanaf
augustustotindeherfstwordenbespuitingenuitgevoerdomaantastingtevoorkomen.Hierdoorzou
de assimilatieperiode worden verlengd en meer reservevoedsel in de wortelstokken worden
opgeslagen. Ditzou de produktie involgende jaren verhogen. Het onderzoek is erop gericht de
juistheid vandezeveronderstelling nategaan.
b. Bestrijdingvan Pucciniaasparagi.
Jarenlang isaantastingvanhetloofvanasperge door roest niet meervoorgekomen.Sinds enkele
jaren wordt weer melding gemaakt van het optreden van deze schimmel op een groot aantal
percelen. Ineenveldproef zal een aantal hiervoor in aanmerking komende bestrijdingsmiddelen
worden beproefd.Voortzettingvanhetonderzoek in1985.
c. Bestrijding vanaspergevlieg enaspergekever.

nieuw

Bijdebestrijdingvanplageninaspergezijndeaspergevliegen-keverdebelangrijkste schadelijke
insekten.Metnametegendeaspergevlieg moetzeerfrequent eenbespuiting wordenuitgevoerd.
Het meest aangewezen middel dat hiervoor is toegelaten mag in de toekomst (1988) niet meer
worden gebruikt. Hetonderzoek iseropgericht goede alternatieventevindenvoor de bestrijding
vanzowel aspergevlieg als aspergekever.
d. Onderzoek naarde schade door aaltjes.
Voorhetgewasasperge isdeschadediedirect ofindirect dooraaltjesveroorzaakt kanwordenen
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de norm waarbij dan een grondontsmetting nodig is, niet bekend. Door bemonsteringen en
observatievaneenaantalproefplaatsenwordtgetrachtmeerinzichttekrijgenindezematerie,zodat
een beter gefundeerd advies omtrent de noodzaak vangrondontsmetting mogelijk wordt. Onderzoek insamenwerking met PD-Wageningen.Voortzetting van het onderzoek in1986.
e.Onkruidbestrijding.
Bijdeteeltvanaspergeisdeonkruidbestrijdingeenbelangrijketeeltmaatregel.Ditgeldtvoorzowel
plantenvelden als produktiepercelen.Inditvoortgezet onderzoek wordt aandacht besteed aande
bestrijding vanzaadonkruiden, kweek en knolcyperus.
120.Gebruikswaarde-onderzoek aannieuweaspergehybriden.

Meterik

P.Boonen, C.Backus, F.M.L. Kanters
Uit de voorselectie van 150 nieuwe rassen zijn dertig nieuwe hybriden voor verdere beproeving
aangehouden. Hiermee isvoorjaar 1984een rassenproef aangelegd,waarvan komende jaren de
gebruikswaarde wordt onderzocht.

AUGURK
121. Optimalisatieverticaleteelttechniekvanparthenocarpe augurken.

93.4.04

J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters
Bijdeteeltvanaugurkbestaat,behalvevoordetraditionelevlakveldsteelt,steedsmeerbelangstellingvoordeteeltaantouw.Ditonderzoek isgerichtopdeoptimalisatievandezeverticaleteeltdoor
toepassing van het V- en het dubbelverticaal geleidingssysteem invergelijking met het normale
verticale systeem. Zowel de invloed op de opbrengst, alsmede de kwaliteit (vorm, kleur) en
plukprestatie zullenonderzochtworden.Ditvoortgezette onderzoek wordt uitgevoerd metparthenocarpe augurken op de proeftuin Meterik.
122. Biologischespintbestrijding inaugurk.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Onderzoek zal moeten uitwijzen of biologische bestrijding van spint bij de vollegrondsaugurk
praktisch uitvoerbaar is.Samenwerking met het IPO.
123. Bestrijdingvanvalsemeeldauw (Pseudoperonospora) inaugurk.

nieuw, Meterik

F.M.L. Kanters
Alsvalsemeeldauwinaugurkenoptreedtzijndebestrijdingsmogelijkhedenbeperkt,omdatslechts
éénmiddel officieel istoegelaten.Inoverleg metde PDwordt nagegaanofandere middelen meer
perspectief bieden enofdeze alternatieven eentoelating kunnenkrijgen.
124.Fertigatievanaugurk.

nieuw, Meterik

H.H.H. Titulaer, F.M.L. Kanters
Druppelbevloeiing met een regelmatige toevoer van mineralen zal in een proef met augurken
getoetst worden.
Zie project 25.2.07,volgnummer272.

37

125. Gebruikswaarde-onderzoek augurk.

Meterik, Breda

Y.W. Aalbersberg (RIVRO), F.M.L Kanters, H.C.H. Pijnenburg
Voor-envoortgezetonderzoek naardegebruikswaardevanparthenocarpe augurkenrassen wordt
uitgevoerd in Meterik, Breda en bij het RIVRO inWageningen. Deverwerking vindt plaats op het
Sprenger Instituut met enkelevrouwelijk bloeiende rassen alsstandaard.

BLEEKSELDERIJ
126.Gebruikswaarde-onderzoek groenetypenvanbleekselderij.

Breda,Westmaas

F.van derZweep,H.C.H. Pijnenburg,C.A.E. Rijkers
Voortgezet onderzoek naarnieuwe rassenvangroenetypen.Het RIVROenhetSprenger Instituut
bepalen devezeligheid.

PREI
127.Teeltmethodeneninwendigvuilinprei.

66.4.04

G.vanKruistum
Hetonderzoek,metalsdoeldehoeveelheidinwendigvuilindeschachtbelangrijkterugtebrengen,
wordt afgesloten.
128.Verbeteringvandekwaliteitvanwinterprei.

nieuw,66.7.05

G.vanKruistum
Nieuwonderzoekwordtgestartnaarverbeteringvandekwaliteitvanvroegeenlatewinterprei door
o.a.CA-bewaring.
129.Teeltoptimalisatie winterprei.

nieuw,66.4.53 NB,MV

H.C.H. Pijnenburg,F.M.L. Kanters
a. Plantmethodenvergelijking bijwinterprei.
In Breda en Meterik zal een vergelijking plaatsvinden tussen ter plaatse zaaien, de normale
ponsgatenmethode en het ondieper planten in ponsgaten. Bepaalde behandelingen moeten
worden aangeaard omvoldoende lengte witteverkrijgen.
b. Onderzoek naardeoptimale stikstofbemesting bijwinterprei.
Demeningen overdehoeveelheden stikstof,diezowelals basis-enbijbemesting inhet najaaren
voor latewinterprei in het daaropvolgende voorjaar moeten worden gegeven, lopen sterk uiteen.
Ook hetmomentwaaropmoetworden bijbemest,wordttamelijk willekeuriggekozen.Mogelijk kan
eenverbandwordengevondentussen dehoeveelheid stikstof indegrondende stikstofbehoefte
vanhetgewas.Onderzoek metverschillende stikstofniveaus,zowelals basis-enbijbemesting,in
gedeelde giften moet bijdragen tot een optimale stikstofvoorziening. Hierbij zal de snelle NbepalingsmethodemetbehulpvanMerckoquant staafjes wordengetoetst.Onderzoek inBredaen
Meterik.

38

c. Onderzoek naardeeffecten vanhetafdekken van prei inde winter.
Indewinterperiode kanpreinietgeoogstwordenalsdegronden/of hetgewasbevroren is.Indeze
situatiewordt hetgewasbijdeoogstteveelbeschadigd,waardoordekwaliteitsterkachteruitgaat.
Met het oog op de planning en de prijsvorming zou het een goede zaak zijn als de oogst niet
uitgesteldhoefdeteworden.HetonderzoekteMeterikiseropgerichtdemogelijkhedentotoogsten
te vergroten door het gewas tegen vorst te beschermen door bedekking met plastic folie en
vezeldoek.
130. Gewasbeschermingvanprei.

nieuw,66.3.54NB

H.C.H. Pijnenburg,F.Ml. Kamers
a.Bladvlekken-en roestbestrijding.
DoorhetwegvallenvanDifolatanisalleennogDaconilbeschikbaaralsmiddelvoordebladvlekkenbestrijding.Eenroestbestrijdingsmiddelisnietvoorhanden.Erdienteenmiddelenscreeningplaats
tevinden in Breda en Meterik.
b. BestrijdingvanFusarium culmorum.
Omaantasting door dezeziektetevoorkomen wordt het plantmateriaal ineenfungicide (Benlate)
gedompeldenvervolgens indeponsgatenuitgeplant.Tegendezedompelmethode bestaannogal
wat bezwaren. In dit onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de Fusarium-bestrijding te
combineren met het aangieten van de planten in de ponsgaten, zodat de dompelmethode kan
vervallen. Onderzoek in Breda en Meterik,voortzetting vanhetonderzoek in1986.
c. Bestrijdingvan bladvlekkenziekte.
Voor de bestrijdingvanhetcomplex bladvlekken inprei moetzeerfrequent worden gespoten om
het gewas zo veel mogelijk vrij te houden. Voor de winter- en laatwinterprei loopt het aantal
bespuitingen danwelzeersterk op.Devraag isofde bladvlekkenziektebestrijding gedurende de
winterzinvolis.Bijeenvergelijkingvanspuitschema's,waarbijgedurendedewinterperiodewelen
niet gespoten wordt, moet blijken of bestrijding van bladvlekken noodzakelijk is ofdat hierop kan
worden bezuinigd.Onderzoek inBreda en Meterik.
d. Geleide bestrijding.
Doorniet routinematigvolgens schematespuitenmaaralleenalshetechtnodig is,wordt getracht
hetaantalbespuitingenterugtedringen.Hetonderzoek moeteenschadedrempel aandragenvoor
eenverantwoordebestrijding.Erwordtgeleidbestredentegentrips,preimot,bladvlekkenenroest.
Onderzoek te Breda,insamenwerking met het IPO.
e. Spuittechnieken.
Destandaardspuitwordtvergelekenmeteenspuitwaarbijdevloeistofwordtondersteundmetlucht.
Erwordt gespoten met200 liter water per hectare,gecombineerd met een lage dosering vanhet
middel.OnderzoekteBreda,insamenwerkingmetL.M.Lumkes,PAGVLelystad,zieproject38.3.01,
volgnummer286.
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f. Onkruidbestrijding op de plantenbanen.
Nagegaanwordt wat heteffect isvandetoepassing vanmiddelen op het plantenbed dat ontsmet
is met Metam-natrium,alsmede de invloed op de groei van enkele volggewassen. Onderzoek in
Breda.
g. Onkruidbestrijding op het produktieveld van prei.
VanwegedesomstegenvallendewerkingvanCamparolenBladexwordtnaaranderemiddelenen
combinaties gezocht. Detegenvallende werking wordt vaakveroorzaakt door hetvoorkomen van
resistente onkruiden. Een aanvulling van middelen is daarom noodzakelijk. Tevens wordt onderzocht of door eenherbehandeling ineen later stadium een betere onkruidbestrijding kanworden
bereikt. Onderzoek in Bredaen Meterik.
131. Onkruidbestrijding inpreiopveenkoloniale grond.

VM

J.Schreuder,P. Haghuis
Gezien de belangstelling voor de preiteelt op de veenkoloniale grond wordt op Valthermond
nagegaan hoe op deze gronden met een hoge onkruiddruk de bestrijding het best kan worden
uitgevoerd.
132.Gebruikswaarde-onderzoek vanprei.

Breda,Zwaagdijk, Meterik, Ens,Sappemeer

Y.W.Aalbersberg (RIVRO),H.C.H.Pijnenburg, G.J.M.Schroën, F.M.L.Kanters, P. Mantel, P.
Haghuis
In1987zalonderzoek plaatsvinden aandevolgendeteelten:
—normaal winter, voortgezet onderzoek: Breda, Meterik, Heemskerk (Zwaagdijk), Ens, Veghel
(RIVRO)
- laatwinter,voortgezet onderzoek: Breda, Meterik, Ens,Veghel(RIVRO).

RABARBER
133.Onderzoek naar het effect vankunstmatige koude op hetverbreken vanautonome rustbij
rabarber.
75.4.01
C.A.Ph.vanWijk, F.M.L. Kanters
Omrabarber met goed resultaatte kunnenforceren moetende pollen een bepaalde hoeveelheid
koude gehad hebben. Tot nu toe moest deze koudesom op natuurlijke wijze te velde worden
verkregen.Hierdoor ismenafhankelijk vandenatuurlijke omstandigheden,waardoor de mogelijkheden van forceren beperkt worden. Op proeftuin Meterik zal onderzocht worden of in de
koudebehoefte op kunstmatige wijze kanworden voorzien,zodat nieuwe perspectieven ontstaan
voor het forceren van rabarber. Een sortiment van mogelijk geschikte rassen wordt in stand
gehouden. In 1985/1986 werden één- en tweejarige pollen van het ras Frambozen-Rood opgekweektvoordeforceerproeven.In1987zullendezegeforceerdworden.Behalvehet kunstmatig
toedienenvankouwordt heteffectvangibberelline getoetst.
Te Lelystad zijn de rassen Timperley Early en Goliath opgekweekt. Deze zullen na koudebehandeling incombinatie met gibberelline, inhet najaar 1987worden geforceerd.
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134.Onkruidbestrijding inrabarber.

Meterik

F.Ml. Kanters
Simazin geeft een minder bevredigend resultaat en kans op schade. Gezocht wordt naar andere
middelen, waarbij tevens de kans op het optreden van ongevoeligheid bij diverse onkruiden
vermindert.

SLA(KROPSLA ENIJSSLA)
135.Teeltoptimalisatie vanijssla.

72.3.5ZW

CA.E.Rijkers
InWestmaasworden ineenplantafstandenproef 5plantafstanden metelkaarvergeleken.Deproef
wordt uitgevoerdmetIthacaenKeivinineenvroegeenlateteelt.Hetstikstofbemestingsonderzoek
insamenwerking methet IBzalwordenvoortgezet ineenvroegeenlateteelt met5N-giftenvan0
tot 300 kg N/ha. Verder zullen er proeven uitgevoerd worden met bladluisbestrijding en kalibemesting.Ineenvoorjaarsteelt ijsbergslazalgekekenworden naarverschillende foliebedekkingen.
136.Onderzoek naarderelatietussendeberegeningendekwaliteitvanijssla.

Meterik

F.Ml. Kanters
Eenvaste"bol"iseenbelangrijk kwaliteitskenmerk bijdeproduktievanijssla.Deoverhetalgemeen
snelleregroeiopzandgronden heeftvaaktotgevolgdathetgewasergomvangrijk wordt ende bol
veelalnietergvastis.Aandehandvanenkeleberegeningsregimeswordtnagegaanofdegroeiwat
meerte reguleren isenofdaarmee de kwaliteit teverbeteren valt.Voortzettingvan het onderzoek
in1986.
137. Onderzoek naarheteffectvanhetstikstofaanbod bijijssla.

Meterik

FMI. Kanters
Voordeteeltvanijssla,dieopdiverseaspectenafwijktvandeteeltvankropsla,wordtgezochtnaar
de optimale stikstofbemesting.Vanwege onder andere de langereteeltduur van ijssla ligt het niet
zomaarvoor de handdat de bemestingvoor ijsslaen kropsla dezelfde zouzijn. Inhet onderzoek
wordt heteffect nagegaanvanhetstikstofaanbod opdeproduktieenhetnitraatgehaltevanijsslain
een vroege en late teelt. Onderzoek in samenwerking met IB, LUen PAGV. Zie project 25.2.07,
volgnummer272.
138. Invloedvanbemestingviaderegenleiding bijsla.

Breda,Meterik,Westmaas

H.H.H. Titulaer, H.C.H. Pijnenburg,F.Ml. Kanters,CA.E.Rijkers
Door de bemesting via de regenleiding toe te dienen (fertigatie) kan sneller en eenvoudiger
bijgestuurd worden tijdens de groei van het gewas dan met de traditionele methode van overbemesting. Hierbij wordt tevens gelet op het wenselijke nitraatgehalte en de uniformiteit van het
oogstbare produkt. Insamenwerking met de LUvakgroep Plantenvoeding wordt onderzoek met
kropslauitgevoerd inBredaenMeterik enmet ijssla inWestmaas.Voortzettingvanhet onderzoek
in1986.
Zie project 25.2.07,volgnummer 271.
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139.Onderzoek naar het effect vanfosfaathoeveelheden op de ontwikkeling en opbrengst van
kropsla.
Meterik
F.Ml. Kanters
Als eenvandefactorenvoor detrageregroeivan kropsla indevroegeteelt wordt de fosfaatvoorzieninggenoemd.Devraagisinhoeverreeenaangepastefosfaatbemesting bijdevroegeteelteen
beteregewasontwikkeling totgevolg heeft. IneenP-trappenproef,volvelds enals rijenbemesting,
wordt getracht het antwoord op dezevraagtevinden.Voortzetting van het onderzoek in1985.
140. Bestrijdingvanvalsemeeldauw (Bremialactucae) inkropsla enijssla.

34.3.08

R.Meijer, F.M.L. Kanters, CA.E. Rijkers,G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg
Deteeltvankropslawordtproblematischernaarmatedekansopmeeldauwaantastinggroterwordt.
Het ontstaan van nieuwe meeldauwfysio's is sneller gegaan dan de ontwikkeling van nieuwe
resistente rassen van kropsla. Inde periode waarinvalse meeldauw kan optreden is de teeltvan
ijssla nagenoeg onmogelijk zonder grote risico's te nemen. Op het ogenblik is er binnen de
bestaande voorschriften geen afdoende bestrijding vandeze kwaal mogelijk. Inhet onderzoek in
MeterikenBredazalgezochtwordennaartoepassingsmogelijkhedenvanfungicidenterbestrijding
van valse meeldauw in kropsla en ijssla. In Westmaas concentreert het onderzoek zich op de
herfstteelt van ijssla. In Zwaagdijk wordt behalve het middelenonderzoek bij kropsla gelet op
toepassingsmethoden, zoals plantenbaanbehandeling, grond-en gewasbehandeling.
141. Bestrijdingvan"aanslag"(Botrytis,Rhizoctonia,Sclerotinia) bijdeteeltvankropslaenijssla.
Zwaagdijk
G.J.M. Schroën
De middelen iprodion en vinchlozolin blijken plaatselijk niet meer voldoende effectief te zijn om
aanslagtevoorkómen.Omverdere resistentie-opbouw tevoorkómen ishetvanbelangtezoeken
naarmiddelen,dieafwisselendmetdegenoemdemiddelenkunnenwordentoegepast.Bijproeftuin
Zwaagdijkvindtonderzoekplaatsmetnieuwemiddelenofeencombinatievanmiddelenomaanslag
te voorkomen. Proeftuin Sappemeer voert een proef uit met spuittijdstippen met de toegelaten
middelen.
142.Bestrijdingvanaardrupsen insla.

Meterik

F.M.L. Kanters
De schade door aardrupsen bij kropsla kan erg groot zijn. Inde praktijk stuit de toepassing van
lokmiddelen op bezwaren. Het thans toegelaten middel komt binnenkort te vervallen. Nagegaan
wordt welkealternatieven mogelijk zijn:middelen enbiologische bestrijding insamenwerking met
IPO.
142.Toepassingsmethoden vanBasamidalsonkruidbestrijding inslaindezomerperiode. Breda
H.C.H. Pijnenburg
De thans toegepaste middelen hebben een onvoldoende werking tegen kruiskruid. Bovendien
werkt CIPC bij hoge temperaturen onvoldoende. Een mogelijke vervanger kan Basamid zijn.
Bekekenwordtopwelketoepassingswijzeenbijwelkedoseringdebestewerkingwordtverkregen.
Zieook project 36.3.07,volgnummer 302.
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144. Gebruikswaarde-onderzoek kropsla.

Zwaagdijk, Breda,Westmaas,Meterik

P.van Rijbroek(RIVRO), G.J.M. Schroën,C.A.E. Rijkers,H.C.H. Pijnenburg,F.M.L. Kanters
In 1986zalvoor- envoortgezet onderzoek plaatsvinden indevolgende teelten:
a.voorjaarsteeltondervliesdoek:Zwaagdijk(Kennemerland),Westmaas,Breda,Meterik,Wageningen, IJsselmuiden
b.zomerteelt:Zwaagdijk (Kennemerland),Westmaas, Breda,Meterik,Wageningen, IJsselmuiden
c.herfstteelt:Zwaagdijk (Kennemerland),Westmaas, Breda, Meterik,Wageningen,IJsselmuiden.

SPINAZIE
145.Oorzaken enbestrijdingvanhet "wit"inspinazie.

70.2.02

J.T.K.Poll,G.J.M. Schroën
Door middel van kasproeven zal getracht worden de oorzaken van het optreden van het "wit" in
spinazietezoeken.Erwordt indezeproevengestreefd naarkunstmatigeopwekkingvan"wit".Zijn
deresultatenvandezeproevenpositief,danzulleninveldproevenmethodenontwikkeldwordenom
"wit"tevoorkomen.Voortzettingvan het onderzoek in1986.
146. Reductievanhetnitraatgehalte bijspinazie.

70.2.03

J.deKraker, J.T.K. Poll
TerverbeteringvandekwaliteitzalophetPAGVditonderzoekvan1986wordenvoortgezet,waarbij
het rastype ende maaihoogte puntenvanonderzoek zullen zijn. Door een hoge afstelling vande
maaibalk kan bij eenjuiste raskeuze nog laat worden gemaaid. Dit behoeft niet ten koste van de
opbrengst tegaan. Hetleidtvoortstotverhogingvanhet bladpercentage ennaarverwachting ook
naar lagere nitraatgehalten.
147.Zaadbehandelingtervoorkomingvanuitvaldoorzwakteschimmels bijspinazie.

Breda

H.C.H. Pijnenburg
Door het wegvallen van captafol is geen middel voor zaadbehandeling meer voorhanden. Het
onderzoek richt zichop middelenscreening.
148.Gebruikswaarde-onderzoek spinazie.
J.deKraker, G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg,C.A.E. Rijkers
Hybridenmetwolfresistentie(1,2en3)zullenineenvoortgezetonderzoek ineenvoorjaars-,zomerenherfstteelt inKennemerland en Bredaworden beproefdter bepalingvandegebruikswaarde bij
deteeltvoor deverse markt.

WITLOF
149.Onderzoeknaardekwantitatieveinvloedvanfactoren,dievanbelangzijntijdenshetforceren
vanwitlofopwater.
73.4.06
G.van Kruistum
Hetonderzoeknaardemeestgewensteforceerregimesoverhetgehelejaar,vooreenbeperktaantal
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witlofrassen op water,wordt meteeneindrapport afgesloten.
150.Bepalingenverbeteringvandetrekrijpheidvanwitlofwortels.

73.4.07

G.vanKruistum
Uit de tot nutoe verkregen gegevens wordt de geschiktheid van witlofwortels voor de trek in de
eersteplaatsbepaalddoordebeschikbarekoolhydraatreserves,die30à40gramperworteldienen
tezijn.Eenkleinerekoolhydraatreserve leverteenlagerkropgewichtmeteengroterkwaliteitsrisico.
Eengroterereservewordtnietvolledigbenut.Deverkregenresultatenwordeninsamenwerkingmet
het CABO uitgewerkt. Meer inzicht is nodig in de oorzaken van gevonden verschillen in omzettingsefficiëntie van koolhydraten tussen wortels.
151.Verbeteringvandeveldopkomst bijwitlof.

73.4.09

G.van Kruistum,J.J.Neuvel
Ondanks de gestelde eisen aan het zaaizaad, worden uit de praktijk regelmatig tegenvallende
veldopkomstengemeld,vooralbijhetveelgebruikte hybride-ras Zoom.Inditonderzoek zullende
oorzakenwordennagegaanvandetegenvallende opkomsten.Daarinneemt schoningsonderzoek
eenbelangrijke plaats in,gekoppeld aanlaboratoriumonderzoek (vigour, kiemkracht)op hetRPvZ
enveldopkomstonderzoek op het PAGV.
152.Invloedkoolstof-envochtverliesbijbewaringvanwitlofwortelsophetforceerresultaat.73.4.10
G.van Kruistum
Uitvroegeronderzoek isgeblekendatbewaringvanwitlofwortels moetplaatsvindeninmechanisch
gekoelde cellenonder regelmatige bevochtiging. Meer inzicht isechter nodig inde relatie tussen
devocht-enkoolstofverliezenvanwitlofwortelstijdensdebewaringenerzijdsenhetforceerresultaat
anderzijds.
Debewaring vandewortels,onderverschillende condities,vindt plaats op het Sprenger Instituut
endetrek op het PAGV.
153.Teeltmethodenvoordeextra-vroege trekvanwitlof.

73.4.11

G.vanKruistum,J.T.K. Poll,F.M.L. Kanters, P.Mantel,H.C.H. Pijnenburg,G.J.M. Schroën
Voor de extra-vroege trek van witlof is een aantal methoden beschikbaar om de wortelteelt te
vervroegen,zoals zaaien in de tweede helft van april onder afdekking met geperforeerde folie of
uitplanten als perspotplant. Ook kunnenvoor eendeelvandeze periodewortels gebruiktworden,
die inhetvoorgaande jaar zijngeteeld en bij - 1°C zijn bewaard. Momenteel zijn enkele nieuwe
opkweeksystemen beschikbaar, zoals de paperpotplant en de winstripplant. Onderzoek is
noodzakelijk om deze nieuwe systemen te vergelijken met de bestaande teeltmethoden. Dit
onderzoek vindtvooral plaats op regionale onderzoekcentra (Zwaagdijk, Ens,Breda, Meterik). Bij
paperpotswordt heteffect nagegaanvantweeplantenperpotvergeleken metéénenkeleplantper
pot.
154. Mineralevoedingvanwitlof.

nieuw,73.2.13

G.vanKruistum,H.H.H. Titulaer, H.C.H. Pijnenburg
In samenwerking met het CABO en de proeftuin Breda wordt het onderzoek naar de verdere
optimalisering van de minerale voeding tijdens detrek, geïntensiveerd. Speciaal wordt aandacht
besteed aanhet probleem "bruine pit".
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155. Plantdichthedenbij de latetrekvanwitlof.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Plantdichtheden bijdewortelteeltvanwitlof bepalenvooreengrootgedeeltedewortelsorteringen
dewortelproduktie. Ineen latetrek zal nagegaan worden wat de invloed isvande plantdichtheid
(150.000,200.000,250.000en300.000plantenperha)opdewortelsorteringendewortelproduktie.
Ookindetrekzaldeinvloedvandestanddichtheidwordenbekekenopdekwaliteitendeproduktie
van het lof.Voortzetting van het onderzoek in1986.
156.Onderzoek naardeinvloedvanhetzaai-enoogsttijdstip bijeenmiddenvroegeneenlaatras
op debewaarbaarheidvanwitlofpennen diezijngeteeldoplössgrond.
73.4.54WR
P.M.T.M. Geelen
Deoogst van late rassen levert op lössgrond vaak problemen op omdat deze oogst te laat inhet
seizoenvalt.Ditonderzoek iseropgerichtomnategaanofdeoogstvervroegdkanworden,zonder
dat de bewaarbaarheid van de pennen endetrekresultaten hieronder lijden.Voortzetting vanhet
onderzoek in 1986. De pennenworden getrokken in Breda.
157.OnderzoeknaareenmethodeomSclerotinia-aantastingvanwitlofophetveldtevoorkomen.
34.3.06
R. Meier
Onderzocht zal worden of het mogelijk is een Sclerotinia-aantasting van witlof op het veld te
voorkomen,zodat erzowel inde bewaring als bijdetrekvandekroppen geen rotting,veroorzaakt
door Sclerotinia, meerzaloptreden.
Voortzettingvanhetonderzoek op DeWaag.
158.Stikstofvoorziening bijdeteeltvanwitlofwortels oplössgrond.

Meterik

F.M.LKanters
Deresultaten bijhetforcerenvanwitlofwortels dieop losswordengeteeld,zijnzeerwisselend.Dit
wordt mede toegeschreven aande N-nalevering laat in het seizoen. Behalve hetverloop van het
N-aanbod maaktde bemonsteringsdiepte onderdeel uitvan het onderzoek.
159.Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof.

73.4.12

G.vanKruistum
Elkjaarwordt meldinggemaaktvanschade,ogenschijnlijk ontstaandoordriftvanmiddelen(veelal
groeistoffen) die inaangrenzende percelen opanderegewassenwordengespoten.Inwelkemate
deze middelen schade kunnen veroorzaken tijdens de trek is echter nauwelijks bekend. Om de
eventueel nadeligeeffectentekunnenpreciserenwordt,insamenwerking metdePD,witlofophet
veldbehandeld metverschillende groeistoffen,onderandereMCPA,2,4-DenMH.Deproefwordt
uitgevoerd inLelystad.
160.Optimalisatie proeftechniek bij witlof.

nieuw,73.9.14

A.R.Biesheuvel,G.vanKruistum,F. vanderZweep,P. Mantel,H.C.H. Pijnenburg,G.J.M. Schroën,
H.P. Versluis
Tussende proefplaatsen inhetgebruikswaarde-onderzoek bijwitlof komenvaakgroterasxplaats
- interactiesvoor. Het isonduidelijk welkefactoren hiertoe bijdragen eninwelke mate. Bovendien
wordthetonderzoekbemoeilijktdoordatdevariatiebijhetgewaswitlofvrijgrootis.Doorvergelijking
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vanwortels vanverschillende herkomstenenuitwisseling tussen de proefplaatsenwordt getracht
meer inzicht te krijgen indevariabiliteit ende interacties bij witlof.
161. Gebruikswaarde-onderzoek witlofvoordetrekzonder dekgrond.

73.9.04

A.R.Biesheuvel,P. Mantel,H.C.H. Pijnenburg,G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen. Het onderzoek vindt
plaatsophetPAGV(zeervroegetrekenzomertrek),deproeftuinteZwaagdijk(zeervroege,vroege,
middenvroege,latetrekenzomertrek),deproeftuinteBreda(zeervroege,vroegeenmiddenvroege
trek),deproeftuinteEns(zeervroege,vroege,middenvroegeenlatetrek),deproefboerderijvanhet
RIVRO"De Meerhof" (middenvroege en latetrek) enteWestmaas (vroege,middenvroege enlate
trek).

KOOLGEWASSEN
ALGEMEEN
162. Hetbewarenvanplantmateriaal.

77.4.05

C.A.Ph. vanWijk, G.J.M. Schroën
De invloed van bewaring van plantmateriaal op de opbrengst en kwaliteit bij met name witte
bewaarkoolisbestudeerdmiddelsveldproeven in1984t/m 1986.Overdezeproevenwordt in1987
eeneindverslag gemaakt.
163.Onderzoek naaroptimaleplantgetallen bijsluitkoolvoorafzet opdeversemarkt.

84.8.08

C.A.Ph. vanWijk, G.J.M. Schroën,R.Booij
In1987zalde informatie,verzameld aande handvande proeven in 1984t/m 1986,nader worden
geanalyseerd. Deresultaten worden ineeneindverslag gepubliceerd.

BLOEMKOOL
164.Reguleringvandegroeiduur bijbloemkool inrelatietotdeoogstplanning.

78.4.06

R.Booij,C.P.deMoei
In1987zullengeenveldproevenwordenuitgevoerd.EerdereresultatenvaneenGA4/7-bespuiting
zullen in een publikatie worden weergegeven. Tevens zal een begin worden gemaakt met de
ontwikkelingvaneenmodel,waarmeeaandehandvantemperatuurgegevensen plantontwikkeling
een spuitadvies kanworden gegeven.
165.Onderzoeknaardemogelijkhedentotverkortingvandeoogstperiode bijbloemkool.78.4.07
R.Booij,C.P.deMoei
In1987zullengeenveldproeven worden uitgevoerd.Gegevens uithetonderzoekvanvoorgaande
jaren zullen worden uitgewerkt. Getracht zal worden een verklaring te vinden voor de variatie in
lengtevandeoogstperiode,waarbij inhet bijzonder aandacht zalworden besteed aande invloed
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vantemperatuur envariatie inplantontwikkeling binnen de populatie.
166.Toetsingvandoorwasgevoeligheidvanbloemkool.

78.4.08

R.Booij,C.P.deMoei
Doorwasisteinducerendoormiddelvaneenbespuiting metethephon.Dematevanoptredenblijkt
rasafhankelijk tezijn. Ineenproef meteen beperkt aantal rassenzullendeverschillen indoorwasgevoeligheidwordengetoetst.Deconcentratieenhettoepassingstijdstip zulleneveneensworden
gevarieerd.
167. Onderzoek aannieuwe plantopkweeksystemenbijdeteeltvanbloemkool.

78.4.09

R.Booij,C.P.deMoei
Degroeivande plantdie opgekweekt isalskluitplant, blijkttijdens deopkweek goedte reguleren
door de hoeveelheid Ninhet beregeningswater afte stemmen op de gewenste groei.De invloed
vandeN-hoeveelheidincombinatie metdezaaidatumopdegroeitijdens deopkweek zalworden
nagegaan. Door na het uitplafiten de aanslag en de uiteindelijke opbrengst vast te stellen, zal
getracht worden de"ideale" kluitplant te karakteriseren.
168.Vergelijking van de invloed van opkweeksystemen op de groeiduur en de lengte van de
oogstperiode bijdeteeltvanwinterbloemkool.
Zwaagdijk
G.J.M. Schroën
Behalve de losse plant zal er een type kluitplant in het onderzoek worden opgenomen. Beide
opkweeksystemen zullenmetelkaarwordenvergelekenvia4plantdataalsmede heteffect hiervan
op de matevanoverwintering,de groeiduur, de lengtevande oogstperiode ende kwaliteit.
169.Onderzoeknaardemogelijkhedenvanverlengingvanhetaanvoerseizoenvanbloemkooldoor
bewaring.
78.6.11
C.P.deMoei,R.Booij
Nagegaanzalwordenwelke invloedde bewaartemperatuurende bewaaromstandigheden (welof
niet bevochtigen,infust en los bewaren,veel enweinig blad) hebben op de bewaarbaarheid van
herfstbloemkool.
170. Fosfaatbemesting indeherfsteninhetvoorjaar bijdeteeltvanwinterbloemkool.Zwaagdijk,
Westmaas
G.J.M. Schroën,CA.E.Rijkers
Hetonderzoek gaatnawatdeinvloed isvanfosfaatgiften opdegroeiindeherfsteninhet voorjaar,
dematevanoverwintering,dehergroeinadewinter,degroeiduur,deoogstperiodeendekwaliteit.
Dehoogtevande giften hangt afvan het Pw-getal. Behalve naar defosfaatgift inde herfst zalook
gekekenwordennaardeinvloedvaneenfosfaatgiftinhetvoorjaarvan50kgP205perha.In1986/1987
wordt inWestmaas een proef metvijffosfaatgiften uitgevoerd op een praktijkbedrijf. InZwaagdijk
wordteen proef aangelegd in1987/1988.
171. Effectvangrondontsmettingopmetknolvoet besmette percelen.

Meterik,Breda

F.M.L. Kanters, H.C.H. Pijnenburg,R. Meier
Metnameopdelichterezandgrondenvormthetoptredenvanknolvoeteensteedsgroterprobleem
bijdeteeltvan koolgewassen. Inbuitenlands onderzoek werd melding gemaaktvan verbluffende
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resultaten na ontsmetting van de grond. Nagegaan wordt in hoeverre grondontsmetting en het
tijdstip vantoepassing een bijdrage kan leveren aande oplossing vandeze kwaal.Dit onderzoek
wordt mogelijk afgesloten met een publikatie. De perspectieven voor praktijktoepassing van de
beproefde middelen lijken onvoldoende.
172. Bestrijding "zwartpoten" (Rhizoctonia).

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Inditonderzoekwordtnagegaanwatdeinvloedisvanverschillendetoepassingsmethoden metde
middelen RhizolexenRovralophetoptredenvanzwartpotenenwegvalbijdeteeltvanbloemkool.
Ook de invloedervanop hetgewas,de produktie ende koolkwaliteit zullenworden nagegaan.De
toepassingsmethoden zijnvolveldsbehandeling, dompelen vande plantenvoor het uitplanten en
aangieten nahetuitplanten.
173. Bestrijding van de made van de koolvlieg bij het gebruik van kluitplanten bij bloemkool.
Zwaagdijk, Breda,Ens
G.J.M. Schroën,H.C.H. Pijnenburg,P. Mantel
Het beschermen van de koolplanten tegen de made van de koolvlieg kan thans het beste
plaatsvindenviaeen plantvoetbehandeling nahet uitplanten. Metdiverse middelen zal nagegaan
worden wat de mogelijkheden zijn om de planten al vóór het uitplanten te behandelen op de
kweekplaten. In verband met problemen van fytotoxiciteit van de middelen op het gewas zal
uitgegaanwordenvanverschillendedoseringen.Vanbelangisdanwelofdewerkingtegendemade
vande koolvlieg nogvoldoende effectief is.Voorzetting vanhetonderzoek in1985.
Zieook project 35.3.06,volgnummer292.
174.Onderzoeknaarmethodenenmiddelenterbestrijdingvandemadevandekoolvlieg.Meterik
F.M.LKanters
Voor de bestrijding van koolvliegmaden in bloemkool zijn diverse middelen toegelaten die als
plantvoetbehandeling kunnenwordentoegepast. Daarnaast bestaanerdiverse andere methoden
omdebestrijdingsmiddelentoetepassen.Vergelijkingvanmiddelen,doseringenenmethodenbij
paperpotplantenmoetuitwijzenwelkemethodehetbestvoldoet.Voortzettingvanhetonderzoek in
1985.Zie ook project 35.3.06,volgnummer 292.
175. Bestrijdingvandemadevandekoolgalmuginbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Behalve aanhet middelenonderzoek zalaandacht besteed worden aandefrequentie van spuiten
endespuitmethodiek,namelijkvolvelds-enrijenbespuitingeneneenbespuiting inhethartvande
plant.Voortzettingvanhetonderzoek in1986.
176. InvloedvanVydateenCurateropdegroeienopbrengstvanbloemkool.

78.4.10

C.P.deMoei
In veldproeven zal de invloed van de granulaten Vydate, Curater en Nemacur op de groei en
opbrengst(kwaliteit)vanbloemkool(vroege-,zomer-enherfstbloemkool)wordennagegaanopmet
bietecyste- en/of koolcysteaaltjes besmette percelen.
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177. Deteeltvanzeer lateherfstbloemkool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
De gebruikswaarde van een Frans bloemkoolras in de late herfstteelt zal worden nagegaan.
Vanwege de grote omvang van de planten zullen verschillende plantafstanden in het onderzoek
worden opgenomen.
178.Teeltoriëntatie vanromanesco.

Zwaagdijk,Ens

G.J.M. Schroën,P. Mantel
Via teeltoriëntatie zullen de mogelijkheden van dit kleine gewas gedurende het groeiseizoen
worden nagegaan.Behalveeventueelverschillende rassenzullenverschillende plantdata worden
onderzocht.
179.Gebruikswaarde-onderzoek bloemkool.

Zwaagdijk,Westmaas,Ens

Y.W. Aalbersberg(RIVRO), G.J.M. Schroën,C.A.E. Rijkers,P. Mantel
a. winterbloemkool 1987/1988 voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Westmaas en Vrouwenpolder
(RIVRO);
b.weeuwenteelt 1987/1988voortgezet onderzoek:Zwaagdijk, Ens,Ridderkerk (RIVRO);
c.zomerteelt,voortgezet onderzoek: Zwaagdijk,Westmaas, Ridderkerk (RIVRO);
d.vroege herfstteelt,voortgezet onderzoek: Zwaagdijk, Breda,Ridderkerk (RIVRO);
e.late herfstteelt,vooronderzoek: Zwaagdijk, Ridderkerk (RIVRO).

BROCCOLI
180.Winterteeltvanbroccoli.

78.4.12

C.A.Ph. van Wijk
Ter vervroeging dan wel verlenging van de aanvoerperiode van broccoli worden in het seizoen
1986/1987de mogelijkheden vaneenoverwinterteelt getoetst.Aande handvande resultatenvan
het eerstejaarzalbepaald worden ofhetonderzoek wordt voortgezet in 1987/1988.
181. Deinvloedvandeplantafstandopdeopbrengst enkwaliteitvanbroccoli.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Deinvloedvanplantafstandenopdeopbrengstendekwaliteitvanbroccoliwordtnagegaan.Alleen
de hoofdknoppen worden geoogst. Ook de mate van vezeligheid van de stronk wordt in het
onderzoekopgenomen.Naastderuimerijenafstandvan75cmzalookbekekenwordenoferviahet
beddensysteem (met nauwere rijafstanden) hogere opbrengsten teverkrijgen zijn.

CHINESE KOOL
182.Onderzoek naaroptimale bewaringvanChinese kool.

80.4.06

C.A.Ph. vanWijk, F.M.L. Kanters,C.A.E. Rijkers
Hetin1986gestarteonderzoek naardeoptimale bewaaromstandigheden bijChinese kool,wordt
in 1987 voortgezet. Objecten van onderzoek zijn CA-bewaring en gewone bewaring bij +1°C.
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Tevens zijnde aspecten oogstrijpheid en plantdichtheid inhet onderzoek betrokken.Deteeltvan
hettebewarenproduktvindt plaatsop proeftuin Meterik (zand)enteLelystad(zavel).Debewaring
zalwaar mogelijk centraal gebeuren inLelystad.
183.Koolvliegbestrijding inChinese kool.

Westmaas

CA.E. Rijkers,A.Ester
Koolvlieg iseengroot probleem inChinese kool.Voor bestrijding vande koolvlieg wordt behalve
naar plantvoetbehandelingen ook gekeken naar het effect van gewasbespuitingen met verschillendefrequenties en middelen.Zie project 35.3.06,volgnummer 292.
184. Fertigatie inChinese kool.

Westmaas

CA.E. Rijkers,H.H.H. Titulaer
Hetfertigatie-onderzoek metChinese koolwordtvoortgezet,zieproject 25.2.07,volgnummer272.

GROENESAVOOIE KOOL
185. Bewaaronderzoek bijdeteeltvangroenesavooie kool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaanzalworden wat de invloed isvanverschillende temperaturen onder nulop de bewaarbaarheidende bewaarverliezen.Hiervoorzaldegroene savooie koolopverschillende tijdstippen
uitdebewaringwordengehaald.IndienmogelijkzalerookonderzoekplaatsvindeninCA-bewaring.
Ookzalde matevanafleveringvan het produkt worden nagegaan.

RODEKOOL
186.Invloedvanzaai- enplanttijdbijbewaar-rode kooloplössgronden.

Wijnandsrade

F.M.L. Kanters, P.M.T.M. Geelen
Omdat de landelijke advisering omtrent de zaai- en planttijd niet geheel overeen zou komen met
ervaringen bij de teelt van bewaar-rode kool op lössgronden wordt onderzoek verricht naar de
optimale zaai- enplanttijd inrelatietot de produktie enhoudbaarheid.
187.N-bemesting bijdebewaarteeltvanrodekool.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Deinvloedopde produktie ende kwaliteitvande bewaar-rode koolwordt nagegaanvanN-giften
variërend van 200tot 500 kg Nper ha. Deze worden toegediend als een eenmalige gift voor het
planten,aldanniet aangevuld meteengedeelde giftvan50kg Nper ha.Ooktijdens de bewaring
zullende bewaarverliezen ende kwaliteit vande koolworden bepaald.
188.Gebruikswaarde-onderzoek aanrodekoolvoordelangebewaring.

81.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Voortgezetonderzoeknaardegebruikswaardevannegenrodekoolrassenvoordelangebewaring.
Het onderzoek vindt plaats op het PAGV en in het Geestmerambacht. Sterk bepalend voor de
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gebruikswaarde vanderassenzijndeproduktiviteit ende bewaarbaarheid (kwaliteit nabewaring).
Debewaring wordt voortgezet tot inmei.

SPITSKOOL
189.Overwinteringsteelt vanspitskool.

Meterik

F.Ml. Kanters
Doordat het klimaat in het zuiden van het land afwijkt van het klimaat in de kustprovincies wordt
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de overwinteringsteelt, waarbij afdekking met
agryldoek/plasticfoliefacetvanonderzoek is.
190.Gebruikswaarde-onderzoek vanspitskool.

77.9.04

A.R.Biesheuvel, CA.E.Rijkers
Dit project wordt in 1987afgesloten.

SPRUITKOOL
191. Optimalisatievanplanttijdenplantgetalvanlatespruitkool.

Ens

P. Mantel
In dit onderzoek wordt nagegaan of de produktie van late spruiten, ras Rampart, verbeterd kan
worden doorvroegerte plantenendooreen hoger plantgetaltegebruiken.
192.Opkweekmethodenvanspruitkool.

Westmaas

H.P.Versluis
In1987wordtdevergelijkingtussenkluitplantenenlosseplantenafgeslotenmetverslaggeving.Er
wordt eenproefaangelegdwaarbijdeopkweek indekas(warm)enonder platglas(koud)worden
vergeleken bij gelijkeoogsttijdstippen voorde oogst vanaf medio november.
193.Optimalisatievanopkweek enteeltvanpaperpotplanten bijspruitkool.

nieuw,83.4.05

C.P.deMoei,R.Booij
In een veldproef zal het effect van verschillende plantgrootte, verkregen door o.a. variatie in
zaaitijdstip, plantdichtheid en doorwortelbaar volume, van in paperpot opgekweekte spruitkoolplanten worden nagegaan op de vroegheid, opbrengst, sortering en kwaliteit. Ook zal de
invloedvan hetaldan niet aanwezigzijnvan het papieren omhulsel worden bestudeerd.
194.Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit bij diverse
spruitkoolrassen.
83.2.51WS
H.P. Versluis
Heteffect vande deling vande N-gift op de opbrengst en kwaliteit bij late spruitkool wordt nader
onderzocht.
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195.Onderzoeknaardeinvloedvanstikstofbemestingopdeopbrengstenkwaliteitvanspruitkool
opzandgrond.
Meterik
F.M.L. Kanters,H.H.H. Titulaer
Recent onderzoek met de rassenTiturel en Lunet heeft plaatsgevonden op lichte klei. Devraag is
of deze resultaten op zandgrond en loss ook van toepassing zijn. Daarom wordt in Meterik en
Wijnandsrade eenstikstof-trappenproef opgezet bijeenlaagenstevigtypealsTitureleneenhoog
enslaptype als Lunet.Uitgaande vanN-minwordt gekeken naar het effectvan stikstofniveaus en
naarde relatietot de produktie en kwaliteit.
196.Geleide bestrijding inspruitkool.

Meterik,Westmaas

F.M.L. Kanters, H.P. Versluis,A.Ester, L.M. Lumkes
Hetverrichtenvanwaarnemingen inhetgewasenhetaccepterenvanenige schade heeft geleerd
dathetmogelijkishetaantalbespuitingenterbestrijdingvaninsekteninspruitkoolteverminderen.
Voor verdere toetsing en introductie van dit geleide bestrijdingssysteem worden via proeftuin
Meterik indepraktijkenkeleproevenaangelegd.Spruitkool iseengewaswaarbijde spuitvloeistof
moeilijk bijhetproduktistekrijgen.Aangezieneengoedespuittechniek eenvoorwaarde isvoorhet
slagen van geleide bestrijding, zullen in een proef in Westmaas beide aspecten, al dan niet
gecombineerdwordennagegaan.In1987wordtspeciaalaandachtgegevenaandebestrijdingvan
de late koolvlieg.Zie project 38.3.01,volgnummer 286en project 35.3.06,volgnummer 292.
197.Bladvlekkenziekte inspruitkool.

34.3.05

R. Meier
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige toepassingstechniek,ter bestrijdingvanMycosphaerella bladvlekkenziekte.Tevenswordt onderzocht of
aan de hand van relatieve luchtvochtigheidsgegevens, gecombineerd met de (reeds bekende)
infectievoorwaarden van de ziekte, voorspeld kan worden wat het meest gunstige bestrijdingstijdstip is.
198.Koolvliegbestrijding inspruitkool.

nieuw,WS

H.P. Versluis
Hetgebruik vankluitplanten biedt inprincipe demogelijkheid alopdetrayeenbehandeling tegen
vroegekoolvliegaantasting uittevoeren.Indeproefwordtdezemethodevergelekenmetgranulaat
enaangieten,bijverschillende middelenenconcentraties.
199.Gebruikswaarde-onderzoek spruitkool.

Meterik,Westmaas,Feddemaheerd,Breda

P.van Rijbroek(RIVRO), J.K. Ridder, F.M.L. Kanters, H. Versluis,H.C.H. Pijnenburg
Voortgezet onderzoek meteenaantalrassen uit hetvooronderzoek 1986eneenaantal N-rassen.
Het onderzoek omvat de hele teeltperiode en wordt uitgevoerd in machinale pluk; Westmaas,
Meterik, Dronten(RIVRO),Kloosterburen, Breda.In1987start nieuwvooronderzoek inWestmaas
enDronten.
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WITTEKOOL
200. Bestudering vandemogelijkheden vandeopkweek vanwitte koolals kluitplanten. 84.4.09
C.P.deMoei
In1987zalineenveldproef opnieuw deinvloedworden nagegaanvandezaaitijd,deuitplantdatum
en de bewaring van het plantmateriaal op de opbrengst van Deense witte bewaarkool die als
kluitplant is opgekweekt.
201. Bepaling groeicurve bijsluitkool.

84.4.11

C.P.deMoei,R.Booij
Doordevraagnaarmogelijkhedenvoormindergebruikelijketeeltmethoden,zoalsnauweplantstanden (kilo-kooltjes) en late planttijdstippen (nateelt), is het van belang te onderzoeken hoe de
gewasgroeigedurende hetseizoenverloopt.Ineenveldproef,waarinhetplanttijdstipenhetraszal
wordengevarieerd,zaldoorperiodiekeoogsten(gewasanalyse)gedurendedegroeidegroeicurve
wordengeconstrueerd.Omderelatietussengewasontwikkelingenbewaarbaarheidvasttestellen
zaleengedeelte worden bewaard.
202.Optimalisatie van teelt, gewasbescherming en bewaring van witte kool. nieuw, Zwaagdijk
84.4.51NH
G.J.M. Schroën
a.Nagaanvande mogelijkheden vaneen nateelt bijwitte kool.
Hetonderzoek wordtvoorgezet meteenrasvanhetDeense bewaarkooltype datvanafongeveer1
juni om de 10dagenwordt uitgeplant tot ongeveer eind juli.
b. Bestrijding vanbladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) bijwitte kool.
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit vanfungiciden en naar het meest gunstige toepassingstijdstip(afhankelijkvanluchtvochtigheidentemperatuur)terbestuderingvanbladvlekkenziekten.Zie ook project 34.3.05,volgnummer 197.
c. Bestrijding vantripsen tervoorkoming van roest inwitte kool.
Voortzetting van hetonderzoek naarde oorzaken van het optreden van intumescenties (roest) bij
kool. Uit de literatuur blijkt dat tripsen mogelijk de veroorzakers zijn. Viatellingen van tripsen en
middelenonderzoek met spuitintervallen zalgetracht worden deoorzaak van roest optesporen.
d. Bestrijding vande madevande koolvlieg bij hetgebruik van kluitplanten vanwitte kool.
Hetgebruikvankluitplantenbiedtdemogelijkheidomdeplantentebehandelentegendekoolvlieg
vlak vóór het uitplanten. Nagegaan wordt met de middelen chloorfenvinfos en chloorpurifos,
toegepast inverschillende doseringen:de bestrijdingvande madevandekoolvlieg,de matevan
fytotoxiciteit endeopbrengst bijwitte kool.Zieook project 35.3.06,volgnummer 292.
e. Vergelijking koelhuisbewaring metCA-bewaring vanwitte kool.
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Opeenpraktijkbedrijf inSt.Paneraszullenbeide koelsystemen metelkaarwordenvergeleken.Na
het bewaren zal het uitstalleven van de kool van beide koelsystemen worden nagegaan. Na de
bewaring met CAzullenwekelijks de bewaarverliezen endevitaliteit vande kool worden bepaald
gedurende 4à5weken.
f. Bestrijdingvan"rotstruiken"(Phytophthora porri).
Uitoriënterend onderzoek isgebleken datmetgewasbehandelingen toegepastvoor deoogst het
optreden van rotstruiken isteverminderen.Ditonderzoek wordt in 1986/1987 voortgezet.
203. DeinvloedvanVydateenCurateropdegroeienopbrengstvansluitkool.

84.4.10

O.P. deMoei,G.J.M. Schroën
Inveldproeven zalde invloedworden nagegaanvanVydateeneventueel Nemacuropdegroeien
opbrengst van Deense witte bewaarkool op percelen die besmet zijn met biete- en/of koolcysteaaltjes bijverschillende dichtheden.
204.Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoordeverse markt.

84.9.01

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witte kool-rassen voor de verse markt. Het
onderzoekrichtzichopdeproduktievankolenmeteengewichtvancirca1 kilo.Hetonderzoekvindt
plaats bij een hoog plantgetal (circa 70.000 planten/ha). De verschillen tussen de rassen in
vroegheid, inwendige kwaliteit, uniformiteit, produktiviteit en bewaarbaarheid zijn sterk bepalend
voordegebruikswaarde.Eenaantalrassenzaldanookbewaardworden.Hetonderzoekvindtplaats
op het PAGV enopde proeftuin teZwaagdijk.
205. Gebruikswaarde-onderzoek witte koolvoorzuurkool.

84.9.03

A.R.Biesheuvel, G.J.M. Schroën
Vooronderzoek naar de gebruikswaarde van witte kool voor de bereiding van zuurkool. Het
onderzoek vindt plaatsop het PAGVteLelystad enopde proeftuin teZwaagdijk. De geschiktheid
voor dezuurkoolbereiding zalop het Sprenger Instituut onderzocht worden.

BOL-,KNOL- ENWORTELGEWASSEN
KNOFLOOK
206.Teeltoriëntatie knoflook.

Ens

P. Mantel
InEnswordthetonderzoekmetdrierassen,drieziftmatenplantgoedenhetwelofnietafdekkenmet
eenstrodek voortgezet.
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KNOLSELDERIJ
207. Bestuderingvandeschietgevoeligheidvanknolselderij.

62.4.05

M.H.Roodzant, JA. Schoneveld
Omhogeopbrengstentehalenwordtsteedsvroegergeplant.Daarbijneemthetrisicovanschieten
toe, zoals in 1984 duidelijk werd. Daarbij spelen ook het bewaren van plantmateriaal en de
plantleeftijdeenrol.Inditprojectzalwordennagegaanhoedeplantenmoetenwordenopgekweekt,
(eventueel) bewaardenuitgeplant omhetschieten tevoorkomen.Voortzettingvanhet onderzoek
in1986.
208. Invloed van verschillende opkweeksystemen op de groei, opbrengst en kwaliteit van
knolselderij.
62.4.04
J.J.Neuvel
Hetonderzoek is er op gericht detoepasbaarheid van kluitplanten bij deteeltvan knolselderij te
bestuderen.Indeproefzullenperspotplanten,kluitplanten,paperpotsenlosopgekweekte planten
met elkaar worden vergeleken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Lelystad.Voortzetting van het
onderzoek in1985.
209. Gebruikswaarde-onderzoek vanknolselderij.

62.9.02

J.deKraker
Tussen de rassen kwamen grote verschillen in schietgevoeligheid naar voren, nadat ruim één
maandoudeplantengedurende2tot8wekeneenkoudebehandelingvan6°C haddenontvangen.
Deverschillenkunneneengevolgzijnvanverschilinschietresistentie,maarkunnenookeengevolg
zijnvan verschillen in het ontwikkelingsstadium van de planten op het moment dat de kou werd
gegeven. Om hierin klaarheid te verkrijgen, zal op meerdere tijdstippen worden gezaaid, zodat
planten van verschillende leeftijd tegelijk in de koelcel en vervolgens buiten kunnen worden
weggezet.

KNOLVENKEL
210. Onderzoek naar de mogelijkheden van kluitplanten en andere opkweeksystemen bij
knolvenkel.
Breda,Westmaas,Zwaagdijk
H.C.H. Pijnenburg,CA.E. Rijkers,G.J.M. Schroën
Bij de teelt van knolvenkel waarbij wordt uitgegaan van perspotplanten zijn de kosten van het
plantmateriaal erghoog.Geziende lagere prijsvankluitplanten zouden de kostenaanzienlijk naar
beneden kunnen. In Westmaas wordt in de vergelijking van perspotplanten met kluitplanten
nagegaanofhetgebruik vankluitplanten perspectief biedt. InBredawordt bekeken,welke leeftijd
van de kluitplant de beste weggroei en opbrengst geeft. In Zwaagdijk worden losse plant,
perspotplant, kluitplant en paperpotplant metelkaarvergeleken.
211. Onkruidbestrijding bijknolvenkel.

Breda,Westmaas,Sappemeer

H.C.H. Pijnenburg,G.J.M. Schroën,P. Haghuis
Middelen worden getoetst omwat meer greepte krijgenop de onkruidbestrijding bijknolvenkel.
Met de middelen Linuron en Maloran, toegepast op onkruidvrije grond of na opkomst van de
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onkruiden in al dan niet gesplitste doseringen,wordt nagegaan wat het effect is op de matevan
onkruidbestrijding ende opbrengst bij deteelt vangeplante knolvenkel.

KROOT
212. Bestuderingvangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bijkroot.

57.4.02

M.H.Roodzant,JA. Schoneveld, C.A.E. Rijkers
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden
nagegaan onder invloed vanverschil ingroeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. Getracht zal
worden een groeimodel te formuleren, waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de
opbrengst ensortering voorspeld kunnenworden.
InWestmaaskomteenproefmetplantdichthedenenaantalplantenperpotineenvroegeteeltonder
folie.
213.Testenvaneengeventileerde kuil(IBVL)voorhetlangbewarenvankroten.

57.6.03

M.H.Roodzant,JA. Schoneveld
Het lang bewaren van kroten geschiedt momenteel in de Noordhollandse kuil (goedkoop, maar
arbeidsintensief)ofindemechanische koeling(kapitaalsintensief).Uit Engelsonderzoek blijktdat
hetmogelijk isde bewaarkostenteverlagen met behulpvaneengeventileerde kuil.Nagegaanzal
worden of de IBVL-kuil zodanig geventileerd kan worden dat de kroten lang (tot mei-juni) goed
blijven.
214.Bestrijding bietecysteaaltjes bijdeteeltvankroten.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Nagegaanzalwordenwatdeinvloedisvandiversemiddeleningranulaatvormenvanverschillende
doseringenopdebestrijdingvanbietecysteaaltjes enopdeopbrengst ensorteringvankroten.Het
onderzoek vindt plaats op eenzwaar besmet perceel.

PEEN
215. Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen.

58.4.05

JA. Schoneveld, J.J.Neuvel
Devariatie inveldopkomst bij peen is zeer groot. Erzijn geen kwantitatieve richtlijnen die op het
momentvanzaaiendebeslissingoverdestanddichtheidkunnenondersteunen.Nudeontwikkeling
gaat van minder zaadverbruik naar kwalitatief hoogwaardiger zaad, is kennis gewenst over de
samenhang tussen de gebruikte hoeveelheid zaaizaad en de veldopkomst, met daarbij de
omgevingsfactoren.In1987zalindekasvooronderzoek plaatsvinden naarderelatieveldopkomst
-vochtigheidenwijzeenmatevanaandrukkenvandezaaivoor.Ineenveldproefzulleneen beperkt
aantal variabelen onderzocht worden. Daarbij wordt tevens nagegaan hoe de relatie is tussen
veldopkomst ensorteringsverhouding inverband met project58.4.04.
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216. Invloed van zaaitijd, zaadhoeveelheden en -verdeling op opbrengst, sortering- en
kwaliteitsverloop bijpeen.
nieuw,58.4.04
JA. Schoneveld
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.Getrachtzalwordeneengroeimodelteformulerenwaarbijonderverschillendegroeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze kan worden
voorkomen dater steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bijzich wijzigende
omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de sorteringen, nieuwe
rassenenz.
In 1987zalwat betreft de vervroeging van Amsterdamse Bak (A.H.J. Rops, DeWaag) het accent
gelegd worden op hetvergelijkenvanmeer rassen enhet kwantificerenvanregionaleverschillen.
217.Vergelijkenvandekwaliteitvanfijnepeenbijbewaringophetveldofindenattekoeling,nieuw,
58.6.06
JA. Schoneveld,A.Embrechts(SI),F.L.M. Kanters
Dekwaliteitvanpeengaatindeloopvanhetseizoenachteruit.Inditonderzoekzalnagegaanworden
of dit door middel vaneenandere bewaarmethode verholpen kanworden.Depeenzal periodiek
worden geoogst, ingezet en beoordeeld, waarbij enkele rassen en wel of niet spoelen worden
betrokken.
Voor de afzet op de verse markt inde winterperiode kande peen tijdig worden gerooid en in de
koelcelworden bewaard.Eenanderemogelijkheidisdepeenophetveldondertedekkenmetstro
en plasticfolie. Ineen proef te Meterik zullen zes rassen bij beide bewaarmogelijkheden worden
vergeleken.
218.Zaaibedbereidingvoorwaspeenopveenkoloniale grond.

nieuw,Valthermond

J.Schreuder
De indruk bestaat dat diverse loonwerkers een te intensieve grondbewerking toepassen bij de
zaaibedbereidingvoorwaspeen.Hetonderzoek moetaangevenhoeintensiefdezaaibedbereiding
moetzijnterverkrijgingvaneengoedzaaibedvoorfijnezadeneneengoede,egale bezakkingvan
de grond tijdens het groeiseizoen. Ook richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre de
grondbewerking de kwaliteit vandewortel(kromheid,insnoeringen) beïnvloedt.
219.Zaaidichtheid inrelatietotdeoogsttijd bijwaspeenteelt opveenkoloniale grond.

VM

J.Schreuder
Deindruk bestaatdatdeveldopkomstvanpeenopdeveenkoloniale grondenzodaniggoed isdat
metminderkgzaaizaaddannormaalkanwordenvolstaan.Gebruiktwordtongeveer20kgzaaizaad
perha.Indeproefzullendeobjecten8,12,16en20kgwordengerealiseerd.Voortzettingvanhet
onderzoek in1986.
220. Onderzoek naardeinvloedvanvervroegdzaaienvanbospeen.

Meterik

JA. Schoneveld,F.L.M. Kanters
Voordevroegeteeltvanbospeenwordtinfebruari/maartgezaaid.Delaatstejarenheeftbijdezeteelt
bedekking met plasticfolie ofagryldoek opgang gemaakt. Bijdeze methode kaneen vervroeging
van8-10dagenworden bereikt.Inproevenzalworden onderzocht ofhetmogelijk isdeoogst nog
meertevervroegen door vroegertezaaien.Aanleg innajaar 1987.
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221. N-bemesting bijdeteeltvanwinterpeen.

Zwaagdijk,Westmaas

G.J.M. Schroën,H.P. Versluis
NagegaanwordtwatdeinvloedisvandeN-bemesting -toegepastalsbasisgiftenalsgedeeldegift
- opdeopbrengst,desorteringenendebewaarbaarheid bijdeteeltvanwinterpeen.Onderzoek in
samenwerking methet IB.
222. Bestrijdingvanschimmelziekteninwaspeen.

58.3.54WG

A.H.J.Rops
Uiteerderonderzoekisgeblekendatdevroegeloofverbrandinginwaspeenwordtveroorzaaktdoor
eenaantastingvanAltenaria en/of rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum). Ineerdere proeven
isgeblekendatmetgewasbespuitingen(RonilanenRovral)positieveresultatenzijntebehalen.Het
onderzoek wordt in 1987 voortgezet. Bij dit onderzoek zal de nadruk worden gelegd op de
spuittijdstippen, intervallen en middelenconcentraties.
223. Bestrijdingvanrottijdensdebewaringvanwinterpeen.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelen en doseringen, toegepast via bespuitingen, worden ingezet om rotting door Botrytis,
Rhizoctonia en Sclerotinia tijdens de bewaring tevoorkomen.
224.Bestrijdingvandewortelvlieg.

Meterik

F.M.L. Kanters, A.Ester
Voor de vroege teelt van bospeen onder folie is een grondbehandeling ter bestrijding van de
wortelvlieg niet efficiënt. Ze behoeft aanpassing. Onderzocht zal worden naar alternatieven.
Aspecten die in dit verband gezocht worden zijn het tijdstip van bespuiting, de hoeveelheid te
gebruiken middel(en) en residu's. Voor de bestrijding van wortelvlieg in winterpeen is een
grondbehandeling alleen niet voldoende om het gewas gedurende de teelt tegen de made van
wortelvliegtebeschermen.Hetonderzoek isgerichtopeenherbehandelingvanhetgewas.Hierbij
zullenenkele middelenworden beproefd,waarbijtevens de residugegevens worden onderzocht.
Voortzettingvanhetonderzoek in 1986.Zieook project 35.3.07,volgnummer 294.
225.Voorkomingvangeelloofinbospeen.

Breda

H.C.H. Pijnenburg,J.A.Schoneveld
Om het optreden van geel loof in bospeen te voorkomen, worden bespuitingen uitgevoerd met
stikstof, magnesium enmangaan.
226. Bestuderingvanhetverschijnsel cavityspotbij(was)peen.

32.3.06

Th. Huiskamp
Kwaliteitsproblemen bij waspeen en dan met name cavity spot, blijven aandacht vragen. Een
oplossing is nog niet gevonden.Inde praktijk tradenook in 1986weervolop problemen op.
Inoverlegmetandereonderzoekinstellingen (PD,IPO,LU)zalbepaaldwordenofenzojaopwelke
wijze in 1987(veld)proeven zullen worden gerealiseerd,dan wel of op andere wijze aandacht zal
worden geschonken aandeze problematiek.

58

227. Invloedvanhetvochtregimeophetoptredenvanschurft inpeen.

nieuw,58.3.07

JA. Schoneveld
In1986tradveel schurft op inde peen.Ineen pottenproef zalworden getracht hetverschijnsel op
teroependoorverschillendevochtregimesaantehoudenverdeeldindetijd.Hopelijk kanopgrond
vande resultaten een beter beregeningsadvies worden gebaseerd.
228. Onkruidbestrijding bijdeteeltvanwinterpeen.

Zwaagdijk

G.J.M. Schroën
Middelenonderzoekterbestrijdingvanmoeilijkeonkruiden(onderanderekruiskruid)bijdeteeltvan
winterpeen. De invloed zal worden nagegaan van gesplitste toepassingen van herbiciden op de
onkruidbestrijding ende eventuele schade op het gewas.
229. Onkruidbestrijding inwaspeen opveenkoloniale grond.

VM

J.Schreuder
Deteeltvanwaspeen isde laatstejarenopzand-enveenkoloniale grond sterk uitgebreid.Vooral
opveenkoloniale grond isdeonkruiddruk erggroot.Onderzocht wordt opwelkewijze dit onkruid
het beste kan worden bestreden,waarbij de nadruk zal liggen op een zo gering mogelijk aantal
bespuitingen.
230. Gebruikswaarde-onderzoek bijbospeen.

Breda,Meterik,Zwaagdijk,Sappemeer

P.van Rijbroek(RIVRO), H.G.H. Pijnenburg,G.J.M. Schroën,F.M.L Kanters,P.Haghuis
Vooronderzoek bij de bedektevroege teelt.
231. Gebruikswaarde-onderzoek bij waspeen.
P.van Rijbroek(RIVRO)
Vooronderzoek aan de normale teelt voor de verse markt bij een standdichtheid van 150-200
planten/m2;onderzoek inWageningen.
232. Gebruikswaarde-onderzoek bij winterpeen.
P.vanRijbroek(RIVRO), G.J.M. Schroën,P. Mantel
In 1987 wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd aan de vervroegde teelt van winterpeen met
vliesdoek afgedekt, bestemd voor afzetvandeverse markt: BredaenEns.
Effectenvanteeltfrequentie bij peen:zie project 28.4.08,volgnummer 310.

SCHORSENEREN
233. Bestuderingvangroei-,sorterings-enkwaliteitsverloop bijschorseneren.

nieuw,59.4.01

JA. Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en de
sorteringonderinvloedvangroeiduur,groeisnelheidenstanddichtheid.In1987zalopde proeftuin
Ens een standdichtheidsproef worden aangelegd, waarbij periodiek de loofontwikkeling wordt
nagegaanen periodiek wordt geoogst, gesorteerd enbeoordeeld.

59

234.Stikstofbemesting enstikstofdeling bijschorseneren.

VP

P.M.T.M. Geelen
Overdeoptimale N-bemestingbijschorseneren isweinig bekend.Hethuidige adviesvan90kgN
isweinig onderbouwd.Erzijnaanwijzingen datoverbemesting indezomer degroei stimuleert en
daardoor mogelijk de opbrengst en kwaliteit gunstig beïnvloedt. Dit wordt op Vredepeel nader
onderzocht,waarbijopdrietijdstippen wordtoverbemest.Voortzettingvanhetonderzoek in1986.
235. Rhizoctoniabestrijding inschorseneren.

nieuw,VP

P.M.T.M. Geelen
Bestrijding van Rhizoctonia is moeilijk, omdat er geen geschikte middelen zijn en omdat het
optreden moeilijk tevoorspellen is.
Viaeenmodelproefmetbesmetteennietbesmettegrondinpvc-buizenwordtgetrachtmeerinzicht
te krijgen in het optreden van deze ziekte. Objecten: Moncereen, aandrukken onder vochtige
omstandigheden en N-bemesting.
236. Beregeninginschorseneren.

nieuw,VP

P.M.T.M. Geelen
Onderzoek naarheteffectvanberegeningop schorseneren.Zieproject23.8.03,volgnummer269.

UIEN
237.Ontwikkelingvaneenbegeleidingssysteemvoordegewasbeschermingindeuienteelt.nieuw,
65.3.02
P.W.J. Raven
Teneindedeteler betertekunneninformerenaangaandealleaspectenvande gewasbescherming
indeuienteelt,wordteengeautomatiseerd begeleidings-ofinformatiesysteem opgezet.In1986is
hiermee reeds een begin gemaakt en in 1987 zal een prototype, uitgaande van tot op heden
beschikbare kennis,worden voltooid enaande praktijk getoetst.
Doormiddelvanveldproevenzalwordengetrachtschaderelatiesenschadedrempelstevinden,die
gebruikt kunnenworden om het systeem teverbeteren.
238. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuien.

nieuw,65.4.03

P.H.M. Dekker, P.W.J. Raven
OphetPAGV inLelystadenopde ROC's Rusthoeve enFeddemaheerdzalin1987eenveldproef
starten om het groeiverloop van zaaiuien te volgen en vast te leggen. In de proef worden vier
verschillende zaaidataaangehouden endrieverschillende plantgetallen.
Indit project wordt getracht meer inzichttekrijgen inhet begintijdstip vandebolvormingsfase, de
snelheidvanbolvormingendeafrijping.Doormiddelvantussentijdseoogstenzalhetgroeiverloop,
de drogestofproduktie en -verdeling ende ontwikkelingsstadia bijverschillende zaaitijden/plantdichtheden intensief worden gevolgd. Getracht wordt een groeisimulatiemodel voor zaaiuien te
ontwikkelen.
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239.Watervoorziening inrelatietot gewasproduktie enverdamping bijuien.

23.8.05

WA. Dekkers,H.Drenth,I. Ouwerkerk
Ditjaarwordenderesultatenvandeproefnemingen indevoorgaandejarenverdergeanalyseerden
gepubliceerd. Mogelijk wordt insamenwerking metde SNUiFditjaar meeraandacht besteedaan
het effectvanhettijdstip van beregening op de ontwikkeling vanhetgewas ende kwaliteit.
240. N-bemesting bijzaaiuienoplichtezavelgronden.

65.2.51 BEM/G

N.H.J.N. van denEijnden,A.H.J.Rops
Voortzettingvande proevenopdeProf.VanBemmelenhoeveenDeWaag.Detweede N-gift blijkt
vangroot belang.Hierover zijnenkele nieuwe objecten opgenomen enworden meer N-monsters
rond het tijdstip vande tweede gift genomen om nate gaan of dit een basis voor advies voor de
tweede gift kanvormen.Voortzetten van het onderzoek in 1986,insamenwerking met deSNUiF.
241. Onkruidbestrijdinginzaaiuien.

KL, WG

A.H.J.Rops
Behalveonderzoek overdespuittechniek door PAGV/SNUiFwordtopdeKandelaareen regionale
bestrijdingsproef uitgevoerd gericht op de bestrijding van kleefkruid. Op de Waag wordt het
onderzoek metdiverse herbiciden op lichtezavelgrond voortgezet.
242.Verbeteringvandekwaliteitvanzaaiuien.

nieuw,BEM

N.H.J.N.van denEijnden
Vergelijking van enkele teeltmethoden (voorvrucht, bemesting, onkruidbestrijding) gericht op
maximale kwaliteit ten opzichte van de gangbare teeltwijze. Wat kost bij de huidige kennis
kwaliteitsgerichte teeltten opzichte vande opbrengstgerichte teelt.
243.Vergelijkingvanoogst- enbewaarmethoden bijuien.

nieuw,KL

A.H.J.Rops
OpDeKandelaarzullendrieoogst/bewaarmethoden metelkaarwordenvergelekenmetbetrekking
tot de kwaliteit.
* Wijnandsrade:voortzetting rassenproef zaaiuien,insamenwerking met SNUiF/RIVRO.
* DeWaag:losmaken ondergrond,zie project 21.1.52WG,volgnummer266.

GROENGEOOGSTE PEULVRUCHTEN
DOPERWTEN
244. Invloedvandezaaidatumopdegroeienopbrengstvandoperwten.
P.H.M. Dekker, J.J.Neuvel
In1987geenveldproeven;afsluiting metverslaggeving.

61

87.4.06

245. Gebruikswaarde-onderzoek doperwten.
J.deKraker, H.W.G. Floot
a. Op het PAGV zullen enkele nog betrekkelijk nieuwe rond- en gekreuktzadige rassen in een
normaleteelt worden beproefd.
b.Nieuwerassendie mogelijk speciaalvoorzwaregronden geschiktzijnzullen invergelijking met
normaalaldaargeteelderassenopeenproefboerderij meteendergelijkegrond(Ebelsheerd)ineen
normaleteeltworden beproefd.

FLAGEOLETS
246. Bestuderingvandeteeltvanflageolets.

89.4.07

J.J.Neuvel, P.H.M. Dekker
Het onderzoek heeft aangetoond dat deze nieuwe groente in Nederland op bevredigende wijze
geteeld kanworden.Het project isafgesloten.

STAMSLABONEN
247. Rijenafstanden/plantaantallen bijdestamslabonenteelt voordeconservenindustrie. 89.4.51
KL
A.H.J.Rops
Dit project wordt in1987met eeneindverslag afgesloten.
248. Ruggenteelt van stamslabonen ter vervroeging van de oogst, in combinatie met een
foliebedekking.
Breda
H.C.H. Pijnenburg
Sommige telers planten stamslabonen tervervroeging aandezijkantvande ruggen. Onderzocht
wordt inwelke matedit werkelijk eenvervroeging betekent.
249. Beregeningenstikstofvoorziening bijstamslaboon.

nieuw,89.2.08

J.J.Neuvel, P.H.M. Dekker
Deindrukbestaatdatdooreenjuistevocht-enstikstofvoorzieningdeopbrengstvanstamslabonen
verhoogdkanworden.Bovendienzoudoorhetverkrijgenvaneenlangergewas,metnameopzware
gronden,hetoogstverlieskunnenwordenbeperkt.In1987zullenveldproeveninLelystadenNieuw
Beertaworden aangelegd.Bovendien zalonderzoek inde kasworden uitgevoerd.
250. Gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen.

89.9.04

J.deKraker, H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,H.P. Versluis
a.Vooronderzoekaannieuwerassenineenvroege,normaleenlateteeltophetPAGVwaarbijalleen
visueel wordt beoordeeld.
b.Opnamevan belangrijke rassen ineenzaaitijdenproef op het PAGV.
c.Voortgezet onderzoek metvoor de industrie inaanmerking komende rassen,waarbij periodiek
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machinaal wordt geplukt en tevens het produkt wordt verwerkt tot gesteriliseerde conserve
(Ebelsheerd,Kandelaar).
d.Voortgezetonderzoek metvoordeversemarktinaanmerkingkomenderassen,waarbij periodiek
machinaalwordtgepluktentevenshetproduktwordtopgeslagenterbepalingvandebewaarkwaliteit(PAGV,Westmaas).

TUINBONEN
251. Beregeningvantuin-enveldbonen.

88.1.06

P.H.M. Dekker, J.J.Neuvel,R.D. Timmer
Op de regionale proefboerderij teVredepeel zal de beregeningsproef met het ras Minicaworden
voortgezet.Afhankelijk vande natuurlijke neerslag zal bij begin bloei en inde periode nade bloei
wordenberegend.Behalvedeeindoogstinhetrijpestadiumzalookeentussentijdseoogstworden
uitgevoerd inhetstadium dat hetgewasals groentegewas wordt geoogst.
Op het PAGV inLelystad zaleensoortgelijke proefworden uitgevoerd metde rassen Métissaen
Minica.Dezeproefwordt eindmeigezaaidomheteffectvanberegening bijlatezaaivantuinbonen
te bestuderen. Deze proef wordt alleen inhet onrijpe groeistadium geoogst.
252. Onderzoek naar het effect van bedekking met geperforeerde plastic folie op tuinbonen.
^.., „
Meterik
F.ML. Kanters
Bijeengrootaantalgewassenwordt bijdevroegeteeltgebruik gemaaktvangeperforeerde plastic
folieofagryl.Bijeenaantalgewassenzijndemogelijkhedenvandebedekkingalonderzocht.Voor
devervroegingvantuinbonenontbrekendegegevensnogenzalineenproefhetperspectiefervan
worden nagegaan.Voortzetting vanhetonderzoek in 1985.
253. Gebruikswaarde-onderzoek tuinboon.

88.9.03

J.deKraker, H.P. Versluis
Gelet op nieuwe ontwikkelingen in het rassensortiment, zowel in aanbod van nieuwe rassen en
anderzijds devraagnaarrassenmeteenfijneresortering metbehoudvanproduktie envoldoende
stevigheid vanhetgewas i.v.m.machinale oogst zal nieuw onderzoek worden begonnen.
Denormale enlateteelt nemen inde praktijk elkongeveer de helftvoor hunrekening.Daaromzal
een proef zovroeg mogelijk inmaartenvervolgens rond half meiworden gezaaid.Beide proeven
zulleninhettrajectvanTm115tot 160opdrietijdstippenwordengeoogst,waarbijdeopbrengsten
sortering zullenworden bepaald(Westmaas,PAGV).

GROENTEGEWASSEN -ALGEMEEN
254.Aspectenvanfotoperiodiciteit envernalisatievangroentegewassen.
R. Booij
Deliteratuur op dit onderzoeksgebied zalwordengevolgd.
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99.4.05

255. Bestuderingvannieuwe opkweeksystemen vangroentegewassen.

99.4.09

R. Booij
Hetonderzoek bevindtzichineenafrondendefase;slechts eenbeperktaantalnieuweproevenzal
worden gestart. Deverslaggeving zaleen belangrijk onderdeel gaan uitmaken van dewerkzaamheden.
256.Verbeteringvandeveldopkomst vannormaal,omhuld engecoat zaadbijgroentegewassen.
99.4.10
J.J.Neuvel
Inhetkadervandit project worden ontwikkelingen inde praktijk gevolgd.Hetonderzoek datdient
omdeveldopkomstteverbeteren,wordtgecoördineerd.Erwordtdeelgenomen aanonderzoek bij
witlof(project 73.4.09,volgnummer 151),bijpeen(project58.4.05,volgnummer215)enpeenvliegbestrijding (project 35.3.07,volgnummer 294). Het onderzoek van de SNUiF op dit gebied, met
zaaiui,wordtgevolgd.Eenonderzoekmetgecoatezadenbijkoolterbestrijdingvankiemschimmels,
dat in1986gestart is,biedt weinig perspectief voor praktijktoepassing enwordt afgesloten.
257.Toetsingsnelle methodiek voor N-bepaling.

Meterik

F.M.LKanters
Tertoetsingvandebruikbaarheidenbetrouwbaarheidvanbepalingsapparatuurvoorstikstofzalvan
eenaantalgrondmonstersdatinhetlaboratoriumwordtgeanalyseerd,ookeenN-bepalingworden
uitgevoerd tertoetsingvande nauwkeurigheid vande snelle bepalingsmethode.
258. Gebruikswaarde vanlageplastic tunnels.

nieuw, Breda

H.C.H. Pijnenburg
Onderzoek naar verschillende plasticsoorten op de lage tunnel ter vervroeging van diverse
groentegewassen.Ookwordt onderzocht ofvoor plantopkweek de plastic folie geperforeerd moet
zijn enwelke breedte van perforatie dan gewenst is bij gebruik van de lagetunnel.

BODEM EN MECHANISATIE
Afgesloten projecten:
* Toepassing vaneenvorenpakker opkleigronden (J.G.N.Wander, L.M.Lumkes)

11.1.50RH

* Bezandingvanzware kleigrond(J.K.Ridder)

FH

Lopendeennieuweprojecten:
259.Ontwikkelingvaneenadviesmodelvoor bodemgebruik.

20.0.03

WA. Dekkers
In samenwerking met de STIBOKA, de CAD's voor Bodemaangelegenheden en het ICW wordt
gewerktaaneenmodeldatgebruiktkanwordenomoverdegeschiktheidvaneenbodemvooreen
gewas te adviseren. Met name zal met behulp van computermodellen worden bekeken wat de
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bodemfysische parameters voor beperkingen aan de gewasgroei opleggen. Deze berekende
situaties zullenvergeleken worden met gewassituaties uit hetverleden.
260. Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en kleiplaatgronden op
vochtvoorziening, beworteling enproduktievanlandbouwgewassen.
21.1.51WS/RH
J.Alblas, H.P. Versluis,J.G.N. Wander
Inhet zuidwesten van Nederland is de ondergrond van een deel van de gronden moeilijk of niet
doorwortelbaar voor aardappelen. Nagegaan wordt of het diep losmaken van deze gronden een
gunstige invloed heeft op de gewasproduktie. De in 1978 aangelegde proeven op de proefboerderijenWestmaas enRusthoevezijnafgesloten.In1987wordt gewerkt aande verslaggeving
vandezeproeven.DeproeventeBruinisseenWerkendamwordengevolgd,evenalsdevergelijking
spitten en ploegen te Colijnsplaat. (Samenwerking met Regio's, Stiboka, ICW en IMAG). In de
WestmaasproefzalhetN-minverloop nadiepe grondbewerking wordengevolgd.
261. Derelatietussenwieldruk, bodemdichtheid enplantengroei.

17.1.04

J.Alblas, L.M. Lumkes,H. Preuter
Detoenamevandegrootteenhetgewichtvanwerktuigenentransportmiddelenheeftgeleidtoteen
achteruitgang van de bodemstructuur. In dit project wordt (met IMAG, Stiboka, ICW, IB en LU)
nagegaan ofdeachteruitgang istevoorkomen door aanpassingen vandewieluitrustingen.
262. Mechanisatiesystemen gericht op de instandhouding van een optimale bodemconditie,
afgestemdopdebedrijfsgrootte indeakkerbouw enindevollegrondsgroenteteelt. 17.1.02
L.M. Lumkes,Al. Smit
In1987wordtnaareenafsluitingvanditprojectgestreefd.Delenzulleninandereprojectenworden
voortgezet.Omtrentderelatietussenbedrijfsgrootteenmogelijkewijzenvanbewerktuigingzaleen
notitieworden opgesteld.
Aanvullingen op de hoofdgrondbewerking in najaar en voorjaar zullen in enkele proeven verder
worden bestudeerd. Dit geldt ook voor de sporensynchronisatie in het voorjaar bij de teelt van
bieten.
Inenkelepraktijkproevenwordtdeaardendeintensiteitvanberijdingvastgelegd.Voorhetkunnen
registreren daarvanenhettoetsen metbodem-engewasreacties wordt hetFieldTraffic Computer
Model(FTM)verderontwikkeld en ingebruik genomen.
De resultaten van proeven waarin invloed van sporen op plantengroei etc. is nagegaan, zullen
wordengeëvalueerdinverbandmeteenoptestellenadviesoverwenselijkheidvanhetvoorkomen
vansporen enhet doenvan investeringen inaangepaste en/of gecombineerde werktuigen.
263.Verbeteringvandeveldopkomstmetgrondbindendeengrondbedekkendemiddelen.99.4.06
J.J.Neuvel, J.Alblas, J.J. Tick
Hetonderzoek metdiversemiddelendiedenadeligewerkingvanslempzoudenkunnenopheffen,
wordt in1987voortgezet.DewerkingvanSoiltex,Agrofix,AerosilenCurasolzalworden nagegaan
bijwitlof en peen inveldproeven.Ookvindt onderzoek inde kas plaats.
264.Vergelijkingvanbedrijfssystementenaanzienvandefysische bodemvruchtbaarheid,nieuw,
10.1.03
J.Alblas, L.M. Lumkes,P.H.M. Dekker
Om de toenemende mechanisatie voor o.a. de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er
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behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en
waaraanfrequentorganischestofwordttoegevoegd.1987en1988wordtbenutomuitgangsniveaus
te maken waarop het onderzoek met ingang van 1989 wordt uitgevoerd. (Samenwerking met
Stiboka)
265. Effect vanbeworteling ophet instandhoudenvandestructuur vande ondergrond,nieuw,
21.4.02
J.Alblas, H.M.G.van der Werf
Dezwaremechanisatieleidttotdichterwordenvandeondergrond.Nugeblekenisdathetlosmaken
vandichteondergronden slechtstijdelijk effectheeftbijgelijkblijvende mechanisatie,richtdevraag
zichopdebijdragediegewassenkunnenleverenbijhetinstandhoudenvanlosgemaaktegrond.Op
eenenkeerdgrond teWesterhoven worden eenaantal(voeder)gewassen geteeld enqua beworteling geselecteerd.In1988wordt hiereen proef gestart metalsvarianten diepe grondbewerking
engewassen.
266. Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de NOP op de
waterhuishouding,debewortelingendeproduktievanlandbouwgewassen.
21.1.52WG
A.H.J.Rops
Op de proefboerderij"De Waag" is in het najaar van 1984 in samenwerking met het PAGV, ICW,
Stiboka en IMAGeen proef aangelegd waarinwordt nagegaan:
—heteffect van losmaken/breken vande ondergrond
—heteffect vantussendrainage op de ontwatering
—degroeienopbrengstvorming vandegewassen.
Nadeteelt van suikerbieten in 1985entulpen in 1986zullen op dit perceel in 1987 uien gezaaid
worden. Evenals in de beide eerdere proefjaren zullen ook in dit gewas het groeiverloop, de
bewortelingendegrondwaterstanden worden gevolgd.Bijdeuitvoeringvanhetonderzoek zaldit
jaar behalve bovengenoemde instanties ook de SNUiFbetrokken zijn.
Zieook:volgnummer 218,grondbewerking waspeenValthermond.
267.Afstemmingzaaibedbereidingopdehoofdgrondbewerking opdalgrond, nieuw,VM 17.5.50
J. Schreuder, L.M. Lumkes
—Bij het in het voorjaar ploegen van zand- en dalgrond wordt vaak gebruik gemaakt van een
vorenpakker. Devraagisofvooralvoor defijnerezadendestandaard dubbelevorenpakker de
juiste is in verband met het gewenste zaaibed, opkomstzekerheid en opkomstregelmaat.
Daarom worden enkele vorenpakkers envorenpakkercombinaties vergeleken na ploegen en
gedeeltelijk ook incombinatie meteen bewerking meteen vastetandcultivator.
—Voortswordt ineen proefopValthermonddezaaibedbereiding voorwaspeenonderzocht (zie
volgnummer 218).
268. Drempelwaarden bewerkbaarheid.

nieuw,WS,RH, VP,KL

H.P.Versluis,J.G.N.Wander, P.M.T.M. Geelen, A.H.J. Rops i.s.m.Stiboka
MeegewerktwordtaaneenStiboka-onderzoekoverdedrukhoogtevanhetbodemvocht(drempelwaarde),waarbijverschillendegrondenbijeenbepaaldeontwateringssituatiebewerkbaarzijn.Door
de proefboerderij wordt inhetvoorjaar openkele percelen regelmatig beoordeeld ofeenzaaibedbereiding zou kunnenworden uitgevoerd.
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BEREGENING
269.Ontwikkeling entoetsing vaneenadviesmodelvoor beregening vangewassen.

23.8.03

WA. Dekkers, H.Drenth,I. Ouwerkerk
InsamenwerkingmethetICWwordendemodellenSWATREenCROPRindepraktijkgetestopeen
aantal regionale onderzoekcentra (Vredepeel, Rusthoeve) en in samenwerking met de sectie
aardappelenvandeafdeling Teeltonderzoek/Akkerbouw.
Erwordt ook gewerkt aanhet gebruikersvriendelijk makenvan hetadviesmodel.
Waarschijnlijk zal inschorseneren (VP)eveneens beregeningsonderzoek worden uitgevoerd.
* Beregening bij maïs:zie project 23.8.04,volgnummer 101.
* Beregening bijzaaiuien:zie project 23.8.05,volgnummer 239.
* Beregening bijtuin- enveldbonen:zie project 88.1.06,volgnummer 251.
* Beregening bijstamslabonen:zie project 89.2.08,volgnummer 249.

ANORGANISCHE BEMESTING
Afgesloten projecten:
* Ontwikkeling van een computermodel voor de optimalisering van de bemesting in bedrijfsverband.
25.2.06
Ditonderzoek wordt voortgezet inproject26.2.09.
* pH-trappenproef op lössgrond.

WR

Lopendeennieuweprojecten:
270. Deopzet vaneenstikstofadviesmodel voorwintertarwe.

41.2.08

W. Stol
Naar aanleiding van de ervaringen met het balansmodel voor wintertarwe en gegevens omtrent
stikstofopname zullen de modelparameters bijgesteld worden. Zo mogelijk zullen aan EPIPREtelers op basis van het ontwikkelde balansmodel adviezen worden verstrekt voor de tweede en
derde stikstofgift inwintertarwe.
Hetmodelomdepotentiëleproduktievanwintertarwe inteschattenzalopdeelterreinenverbeterd
worden.Ineenproefwaarindestikstofbemestingopbasisvandungefensterscer\\raa\staat,worden
tweeobjectenopgenomen waarindetweede endederdegiftvolgens hetN-balansmodelworden
gegeven.
Zieook project 41.7.11 : Teeltvan bakwaardige wintertarwe,volgnummer 52.
271. Onderzoek naardeinvloedvanhetstikstofgehalte vande grond endestikstofbemesting op
het nitraatgehalte endeopbrengst vangroentegewassen.
25.7.05
H.H.H. Titulaer
Met de aanleg van vier N-trappenproeven bij winterpeen, in respectievelijk Zwaagdijk (2) en
Westmaas(2),envierijsslateelten inWestmaas(2)enMeterikseVeld(2)wordt hetveldonderzoek
afgesloten. De eindverslagen van spinazie, sla,andijvie en kroot zullen in de loop van dit jaar in
samenwerking met het IBwordengeschreven.
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272. Bemestingvanvollegrondsgroenten.

25.2.07

H.H.H. Titulaer
Binnen dit project zalvooral aandacht worden geschonken aan de nutriëntenopname tijdens de
groei van het gewas. De gewassen die momenteel onderzocht worden, zijn spruitkool, witte
bewaarkool,waspeen enkroot.Hetonderzoek heeft plaats insamenwerking metdeafdelingTOG
endeLUWVakgroepBodemkundeenPlantenvoeding.Inhetkadervandekwaliteitsverbeteringvan
groentegewassenwordtonderzoekgedaannaardeeffectenvanfertigatie bijdiversegewassen op
de ROC's Breda, Meterikse Veld enWestmaas.Op ROC Meterikse Veld zalde mogelijkheid van
druppelirrigatie bijaugurk worden bekeken.
273. pH-trappenproef oplössgrondbijverschillende kalitoestandenvandegrond,nieuw,25.2.52
WR
P.M.T.M. Geelen
Dooraanlegvandezeproefzalwordengeprobeerdaanwijzingentekrijgenoverdejuistheidvanhet
huidige kali- en pH-advies bij een bouwplan van wintertarwe, wintergerst, aardappelen en
suikerbieten. Onderzoek in samenwerking met het IB. Mogelijk kan een verklaring worden
gevonden voor de lageaardappelopbrengsten op lössgrond bij hoge pH's.
274. Fosfaattoestandenenfosfaathoeveelhedenopkalkrijkezeekleiinhetzuidwesten.25.2.51 RH
J.G.N. Wander
Indrie meerjarige proeven wordt in samenwerking met het IBonderzocht inhoeverre het in 1984
ingevoerde nieuwefosfaatbemestingsadvies ook voor de kalkrijke zeekleigronden geldt. In1987
wordt één proef (fosfaattrappen bijverschillende Pw-getallen) inaardappelen uitgevoerd entwee
proeven liggen inwintertarwe.
275. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzware klei.

KL

A.H.J.Rops
De in 1971 in samenwerking met het IB gestarte fosfaattrappenproef op De Kandelaar is in 1983
zodanig gewijzigd datmeer informatieverkregenwordt overderelatietussendeopbrengst enhet
Pw-getalmetenzonderversefosfaatbemesting. In1987liggen de proeven inveldbonen.
276. Kalihoeveelheden-enkalitoestandenproeven opkalifixerende grond.

25.2.50WS

H.P.Versluis
Inhet estuariumgebied lijkt het moeilijk de kalitoestand vande grondteverhogen tot een peil dat
geziendeopbrengsten optimaal is.Opvierkalihoeveelheden-enkalitoestandenproeven wordt in
samenwerking methet IBnagegaan inhoeverrede nieuweadviesbasis voor kalibemesting op de
betreffende gronden toepasbaar is.In1987liggende proeven inhetgewastarwe.
277. Kalihoeveelhedenproefvelden.
N.H.J.N.van denEijnden
Op de Prof. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en Wieringerwerf (sinds 1959) wordt in een
kalitrappenproef insamenwerkingmetIBhetverloopvanhetK-gehalteindebouwvoorenheteffect
op deopbrengst en kwaliteit vandegewassen gevolgd.
Indeherfstvan1986zaleenlaagsgewijze profielbemonsteringwordenuitgevoerd omhetverloop
van het kaligehalte inhet profielvast testellen.
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278. Kwantificering vandeonttrekking vanvoedingselementen door diverse gewassen,

nieuw

T.Breimer (CAD-BWB), diverse proefboerderijen/proeftuinen, diverse onderzoekers in samenwerkingmetCAD BWB/IB/CABO/LU
Vooreen breed scalavangewassen ishet nodig deonttrekking aanvoedingselementen teweten
inverbandmethetopstellenvanbalansentendienstevaneengoedebemestingsadviseringenvoor
berekeningen vande eventuele belasting vande bodem en het grondwater.
De huidige onttrekkingscijfers dateren van +1950 en zijn gebaseerd op een beperkt aantal
waarnemingenofzijnovergenomenuitbuitenlandse literatuur.Erisweiniginzichtindejuistheidvan
de normen en de spreiding die voorkomt. Verder is er door de mestproblematiek een groeiende
behoefteaanmeerenbeterenormenvoordehoeveelheidorganischestofdiedegewassenophet
veld achterlaten. Het aantal gewassen waarvan redelijk betrouwbare gegevens bekend zijn, is
beperkt. Door veranderde teelt- en/of oogstmethoden is vooral over vollegrondsgroenten en de
"kleinere"akkerbouwgewassen onvoldoende informatie beschikbaar.
Teneinde dezevragente beantwoorden zullen devolgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
1.eerst inventariseren watersinds 1970aangegevens isverzameld inallerlei proeven;
2.waarnoghiatenzijn,o.a.bijdegroentegewassen endekleineen/of nieuwegewassen,zullenin
bestaande proevenenkelemonsterswordengenomen bijdeoogst enzaltevensworden bepaald
hoeveel organische-stofresten op hetveld achterblijven.
Demonsters worden deels geanalyseerd door de Landbouw Universiteit.

ORGANISCHE BEMESTING
Afgeslotenprojecten:
* Verhoging van het produktievermogen van lössgrond door verbetering van de structuur d.m.v.
organische stof bijviervruchtopvolgingssystemen(P.M.T.M.Geelen)
27.2.50WR
* Toepassing afvalwaterzuiveringsslib inde akkerbouw (A.de Jong,N.H.J.N.vanden Eijnden, T.
Rozenveld).
26.2.50 BEM/AGM
* Toepassingvaningedikte,dunnevarkensmestindeakkerbouw (HP.Versluis,J.G.N.Wander,T.
Rozenveld).
27.2.51 RH/WS/AGM
Lopendeennieuweprojecten:
279.Optimalisering vandetoedieningvandierlijke organische mest indeakkerbouw.

17.2.03

L.M. Lumkes,DJ. Baumann
Ontwikkelenentoetsenvanaangepastetoedieningsmethoden omzototeenoptimaleverdelingen
dosering van organische mest in de akkerbouw te komen. In samenwerking met IMAG en
bedrijfsleven wordt een mestverdeler ontwikkeld die voldoet aande eisen:homogene verdeling,
nauwkeurigedoseringzogeringmogelijkstructuurbederf enverdichtingenweinigstankemissie.In
veldonderzoek zal worden getest in welke mate aan de eisen wordt voldaan en welke verdere
ontwikkelingen nodig zijn.
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280.Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van nitrificatieremmers bij diverse
soorten organische mest.
26.2.05
H.H.H. Titulaer
Hetveld-enpotproevenonderzoek isin1986afgesloten.Deresultatenzullenwordengeëvalueerd.
Op grond hiervan zal in de loop van dit jaar eventueel een nieuw onderzoeksproject worden
geformuleerdvoordetoepassingvannitrificatieremmers binnenbedrijfssystemen,gezientegende
achtergrond vandewettent.a.v. Bodembescherming en Meststoffen.
281. Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke organische mest inde
akkerbouw.
26.2.09
A. Landman, H.H.H. Titulaer, DJ. Baumann
Ontwikkelingvaneenadviesmodel,waarmeeeenoptimaalenperceelsspecifiek bemestingsadvies
kanworden uitgebracht voor organische enanorganische meststoffen.
Hetkomendejaarzalhetonderzoekhoofdzakelijkbestaanuitliteratuuronderzoek enhetbestuderen
vandeinpasbaarheidvanreedsverzameldegegevens inhetmodel.Daarnaastwordenproevenop
diverse proefboerderijen (KL, BEM,VM, RH) uitgevoerd ter ondersteuning en verificatie van het
adviesmodel. De proeven zijn in de verschillende regio's op specifieke bedrijfssituaties gericht.
Herfst 1987zullen proeven opWR,WSenWGworden aangelegd.
282. Instandhoudenvandebodemvruchtbaarheid metbehulpvanorganischemest.27.2.53BEM
N.H.J.N. van denEijnden
Op dit meerjarige proefveld worden sinds 1933 zeven vormen van organische- stofvoorziening
vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst en kwaliteit van de
gewassen. In1987wordt de nawerkingvande organische-stofgiften inwintertarwe getoetst.

BEDRIJFSHYGIENE
283.Onderzoek naardeoverdrachtvanziektenenplagenviadierlijkeorganische mest. 26.3.07
CD. vanLoon,H.Elema, A. Schokker
Het gebruik van dierlijke organische mest houdt in principe het gevaar in van verspreiding van
ziektenenplagen.Hierover isechternogweinig bekend.Ineerste instantiezalsamenmethetIPO
wordennagegaaninhoeverreeenaantalgevaarlijkepathogenenennematodenindrijfmestkunnen
overleven.
284.Onderzoek naar de overdracht van onkruiden resp. onkruidzaden via dierlijke organische
mest.
26.3.08
CD. van Loon,H.Elema, A. Schokker
Indierlijkeorganischemestkunnenonkruidenenonkruidzadenvoorkomen.SamenmethetCABO
zal worden nagegaan of en zoja hoe lang zaden van enkele gevaarlijke onkruiden als hanepoot,
herbicide-resistente melganzevoetenzwarte nachtschade alsmede knolletjes vanknolcyperus in
runderdrijfmest kunnenoverleven.
Zieook project 54.3.23,volgnummer 10.
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GEWASBESCHERMING
Afgesloten projecten:
* Inventarisatie graanziekten(W.Stol).

34.4.05

Lopendeennieuweprojecten:
285.Toepassingsmogelijkhedenvanbacterisatieinakkerbouw-envollegrondsgroentegewassen.
32.4.03
J.G.Lamers,O. Hoekstra, Th. Huiskamp
Bacterisatieproevenwordeninaardappelenaangelegd indebouwplannenproef opDeSchreefom
achterhetwerkingsmechanismetekomenvandegroeibevordering innauwebouwplannen.OpDe
Schreefwordttevenseendriejarigeproefgestartomnategaanofdetarwehalmdoderinwintertarwe
kanworden bestreden met behulp van bacterie-isolaten vanhetgeslacht Pseudomonas.
IndiversegewassenvandecontinuteeltproefPAGV450(vlas,maïs,uien)zalnagegaanworden,wat
de mogelijkheden zijn van bacterisatie. Intensieve samenwerking in het bacterisatie-onderzoek
vindt plaats met het Phytopathologisch Laboratorium WCS inBaarn.
286.Verbeteringvangewasbeschermingstechnieken.

38.3.01

L.M. Lumkes,J.Jonkers, R.Meier, P.M.T.M. Geelen
In 1987 zal centraal staan het toetsen van minimale hoeveelheden middel, spuitvloeistof en
hulpstoffen bijtypen spuitdoppen en -drukken ingangbare spuitapparatuur en alternatieven met
behulp van luchtondersteuning, e.e.a. via een spuitwagen op rails. Daarbij zal onkruid- en/of
ziektebestrijdingwordengetoetstbijdetestgewassenwintertarwe,aardappelen,bieten,spruitkool,
slaenschorseneren.Zonodigzullenmetmedewerkingvanandereinstellingenonkruidenenzieke
c.q.aangetaste plantenworden ingezet.Behalve hettechnische resultaat,meetbaarviadepositie,
zal het biologische effect worden getoetst. Enkele aanvullende veldproeven zullen eveneens
worden uitgevoerd, o.a. met nieuwe typen machines. Het vergelijkend onderzoek van vliegtuigspuiten zalworden vervolgd. InWijnandsrade (nieuw) zal onderzoek inaardappelen entarwe
plaatsvinden.
287.Verbeteringvandespuittechniek insuikerbieten (samenwerking met 1RS), nieuw,38.3.03
LM. Lumkes,J. Weevers (1RS)
Het 1RSlegt in 1987de nadruk op hettoetsen van300,100 en40 l/ha spuitvloeistof bij gangbare
middelencombinaties voor de onkruidbestrijding in bieten. Het PAGV bestudeert vooral de
mogelijkheden van hulpstoffen, dit in kas- en veldproeven. Bij dit laatste wordt gewerkt met
praktijkmachines.
Zieook project 56.3.19,volgnummer 44betreffende de 100-liter-methode.
288.Verbeteringvandeapplicatietechnieken voordebestrijdingvanbodempathogenen.38.3.02
L.M. Lumkes
Zowelopzwarekleialsopzandgrondwordt inwerkgroepsverband onderzoekverricht omtrenthet
effectvangrondontsmetting.Inwerkingstechniekenvangranulatendienendaarbijextraaandachtte
krijgen,evenals alternatieven voor deontsmetting metfumigantiamet defreesschaarinjecteur.
Zieookproject16.3.52WS,volgnummer51,betreffendediepegrondontsmetting(injectieop28cm
- mv).

71

Zieook project 16.1.51 KL,volgnummer 20,over dewerking vangranulaten op zware kleigrond.
289. Incidenteel planteziektenkundig onderzoek.

34.3.03

R. Meier
- Diagnostisch onderzoek aanschimmelziekten inakker- entuinbouwgewassen,waaruitoriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
- Bladvlekkenziekten in prei.
- Ontwikkeling vaneentoetsvoor het aantonenvanknolvoetinfectie inpotgrond.
- Bestedingsmogelijkhedenvan schimmelziekten inde bloemzaadteelt.
- Roest inAllium-soorten.
290. Onderzoek naardetoepasbaarheidvanfungiciden indekleine groentegewassen. 34.4.04
R. Meier
Dooronderzoekwordtgetrachtomvoordemeestschadelijkeschimmelziekteneengelegaliseerde
toepassing van,reeds inandere gewassentoegelaten,fungiciden teverkrijgen.
291.Voorstudie naar de beheersingsmogelijkheden van bodemgebonden schimmels in
vollegrondsteelten.
34.4.07
G. Dijst
Inoverleg metdiverseteeltdeskundigen enmycologenzalworden bestudeerd opwelkewijzeen
metwelkeperspectievendebelangrijkebodemschimmels bijvollegrondsteelten beheerst kunnen
worden.Op basis hiervanzullen specifieke projecten worden geformuleerd.

PLAGEN
292. Optimalisatievandekoolvliegbestrijding.

35.3.06

A.Ester
Voordebestrijdingvandemadevandekoolvlieginspruitkoolzijnafdoendemiddelen beschikbaar.
Het moment vantoepassing zalmiddels eenveldje bloemkool meteilegvallen verder onderzocht
worden.Ookzulleninkoolgewassendiversemethodenenbestrijdingsmiddelen metverschillende
doseringen wordenvergeleken.
293. Koolvliegbestrijding inspruitkool.

nieuw,WS

H.P.Versluis
Hetgebruikvankluitplanten biedt inprincipedemogelijkheid alopdetrayeenbehandeling tegen
vroegekoolvliegaantasting uittevoeren.Indeproefwordtdezemethodevergelekenmetgranulaat
enaangieten.Verschillende middelen enconcentraties worden getoetst.
294.Optimalisatievandewortelvliegbestrijding.

35.3.07

A.Ester
Voortzettingvanhetonderzoek naardebestrijdingvandemadevandewortelvlieg inbospeen.Via
coating van een insecticide wordt het bestrijdingseffect en de fytotoxiciteit van enkele bestrijdingsmiddelen nagegaan.Ookwordt metzgn.plakvallen hetmomentvandevluchten bepaalden
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inrelatiegebracht metdeschade,hetgeenmoetleidentothetvaststellenvaneenschadedrempel.
Proevenworden uitgevoerd inVM, MV,WSenWG.
Voordeteeltvanwinterpeeniseengrondbedekkingterbestrijdingvandemadenvandewortelvlieg,
aangevuld met een gewasbehandeling met diazinon voor 15 juli niet afdoende tot de oogst in
oktober/november.
Inonderzoekzalgezochtwordennaaralternatieven.Aspectendieinditverbandonderzochtworden
zijn hettijdstip van bespuiting,de hoeveelheid tegebruiken middelen en residu's.
295. Incidenteel entomologisch onderzoek.

nieuw,35.3.08

A.Ester
— Diagnostisch onderzoek aan Insektenplagen in akker- en tuinbouwgewassen, waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
—Voordebestrijdingvandebladrandkever inveldbonen isslechts éénmiddeltoegelatendatals
gewasbehandeling kan worden toegepast. Nagegaan wordt met welke bestrijdingsmiddelen
eenafdoende bestrijding behaald kanworden.
Daarnaast zal via zaaizaadontsmetting het effect van enkele bestrijdingsmiddelen worden nagegaan.
—Relatietussen witlofmineervlieg inwitlof endeveroorzaakte schade.
— In1987zalopnieuw ineenveldproefgeleidebestrijdingvanrupsenendemeligekoolluis inwitte
enrode kool plaatsvinden.Het accent zalop de bemonstering komenteliggen.
—Bladluisbestrijding inijsbergsladoor middelvaneenbestrijdingsmiddel incombinatie meteen
feromoon.

AALTJES
Afgeslotenprojecten:
* Incidenteel nematologisch onderzoek (C.Kaai).

33.3.03

* Bietecysteaaltjes inakkerbouw- engroentegewassen (C.Kaai).

33.3.04

Lopendeennieuweprojecten:
296.Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van crucifère groenbemesters in het
bouwplan.
33.4.06
O. Hoekstra,W. Heybroek(1RS)
Ineenveldproef wordt dewaardplantstatus onderzocht vanzowel vatbare als resistente cultivars
vancrucifèregroenbemesters (onder andere bladrammenas engele mosterd) met betrekking tot
hetbietecysteaaltje.Inzuidwest-Nederlandwordtdevoorvruchtwaardevanresistentecultivarsvan
bladrammenas engele mosterd inhet bouwplan vergeleken metdievaneengrasgroenbemester
envanstoppelen.Hetgehele onderzoek wordt uitgevoerd insamenwerking met het1RS.
297. Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen met dicotyle gewassen.

33.3.07

Th. Huiskamp, TZondervan
Invervolg op het onderzoek dat de afgelopen twee jaar isverricht, zal in 1987opnieuw gekeken
wordennaardewaardplantgeschiktheid endeschadegevoeligheid vaneenaantalgewassenvoor
het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloïdogyne hapla. In samenwerking met proefboerderij
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Valthermondzaldaartoeeenveldproef wordenaangelegd inhetDrenthsezandgebied.Ookzalop
kleineschaalgewerktwordenaandebestrijdingvangenoemdeaaltjesmiddelsgranulaten.Ditvindt
plaats inDrenthe enLimburg.
Hetvorigjaargestarteonderzoek naarhetgebruik vaneenbiotoets omde aaltjespopulatiegrootte
van een grondmonster te bepalen krijgt naast de veldproeven aandacht. Onder andere zullen de
gebruiksmogelijkheden vande biotoets op praktijkschaal uitgeprobeerd worden.

ONKRUIDEN
298.Optimalisatievanonkruidbestrijding indegroteakkerbouwgewassen.

36.3.05

P.M.Spoorenberg
In 1987 zal kennis van onkruidbestrijding in de grote akkerbouwgewassen verder worden ingebouwd in teeltbegeleidingssystemen. Tevens zal in 1987 binnen het VITAK-project op praktijkschaal proefgedraaid worden bijverschillende akkerbouwbedrijven inde Flevopolders.
Het PAGVzalook in 1987degegevens actualiseren.
299. Beïnvloedingvanonkruidvegetatie doorteelt-enbedrijfssystemen.

36.4.08

P.M.Spoorenberg
Het onderzoek naar de invloed van het teeltsysteem van snijmaïs op de samenstelling van de
onkruidvegetatie wordt nogvoortgezet op het proefveld te DenHam.
Insamenwerking met project 36.4.04zal het onderzoek naar de invloed vande teelt- en bedrijfssystemen op de aanwezigheid en populatiedynamiek vankleefkruid worden voortgezet.
300.Onderzoek naareigenschappen engedragvanakkeronkruiden.

36.4.04

W.G.M, van denBrand
Hetvergelijken vancontinuteelt met afwisselende teelt bij enkele eenjarige onkruidsoorten wordt
vervolgd, evenals het onderzoek naar het gedrag van akkermelkdistel. Bij acht verschillende
Nederlandse herkomstenvankleefkruid zaldeopkomstperiodiciteit wordennagegaan.
Het overgrote deel van de beschikbare tijd wordt bestemd voor verslaglegging van eigen
onderzoekresultaten, insamenhang metverwerking van literatuurgegevens.
301. Deoptimalisatievanonkruidbestrijdingingroentegewassen.

36.3.06

J. Jonkers
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 overblijvende of moeilijk te bestrijden onkruiden en voorkómen van resistentie. Ook de toepassingstechniek is daarbij belangrijk. In 1987 worden proeven aangelegd in witlof, prei, wortelen,
stamslabonen, kool en asperges. Onderzoek wordt gedaan naar vervangende gewassen na het
mislukken vaneenteelt.
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302. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine groentegewassen.
36.3.07
J.Jonkers
Regelmatigworden nieuwegewassengeïntroduceerd.Omdezegewassentekunnentelenisook
hier onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek is vooral gericht op de toepassing van
middelen die inandere,grotere gewassen reeds zijntoegelaten.
In 1987 voortzetting van het onderzoek naar de toepassing van metam-natrium. Tevens middelenonderzoek bij o.a.knolvenkel en witlof.
303. Optimalisatievanonkruidbestrijding inkleineakkerbouwgewassen.

36.3.09

P.M.Spoorenberg
Debestrijdingvangrasachtigen,met namegraanopslag inveldbeemdgras enrietzwenkgras voor
de zaadteelt, is nog betrekkelijk weinig bedrijfszeker. In 1987 zal in veldbeemdgras onderzoek
gedaanworden naardefactoren herbiciden,herbicidencombinaties entijdstipvantoepassing op
twee plaatsen (De Rusthoeve, Prof.van Bemmelenhoeve). In rietzwenk enveldbeemd zal onder
dekvruchtwintertarweeenproef uitgevoerdwordenter bestrijdingvanopslagvanEngels raaigras.
Inroodzwenkgras zalnogeenproef uitgevoerdworden naarmogelijkheden omdedoseringenvan
graminicidenter bestrijding vangraan-enraaigrasopslag voor de praktijk te kunnenverlagen.
In blauwmaanzaad en teunisbloem (RH, KL) zal in proeven gekeken worden naar de factoren
herbicidenaopkomst,tijdstipvantoepassingenmatevanafhardingvanhetgewas(weersgegevens
en metingvandewaslaagop de planten).
304.Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine, nieuwe akkerbouwgewassenen (bloem)zaadteelten.
36.3.10
P.M.Spoorenberg
Deteeltvanveelkleineennieuwegewassenkamptvaakmetonkruidproblemen,omdatgeenofveel
teweinigherbicidetoepassingenzijntoegelaten.Veelalzijnherbicidenechternoodzakelijk omeen
voldoende onkruidbestrijding op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.
Voor de herbicideproducenten zijndeze kleine en nieuwe gewassen vrijwel steeds commercieel
niet aantrekkelijk om er zogenaamd "screeningsonderzoek" in te verrichten. Ook in 1987 zal dit
onderzoek derhalve binnen dit project worden uitgevoerd voor de gewassen teunisbloem (i.s.m.
project 36.3.09),diverse bloemzaadgewassen en rietzwenkgras. Verder zal een proef aangelegd
worden ter bestrijdingvanaardpeeropslag inhetgewas aardappelen (i.s.m.project 63.4.01).
305. Onderzoek naar optimale mengverhoudingen van herbiciden na opkomst insuikerbieten.
nieuw,36.3.11
P.M.Spoorenberg, J. Weevers(1RS)
Voorditeerstejaariseenproefgeplandominteractiestussenenkeleherbiciden insuikerbietenna
deopkomst nategaan.

VRUCHTWISSELING
Afgesloten projecten:
* Onderzoek naar de oorzaken van vruchtwisselingseffecten in het bouwplannenproefveld De
Schreef.(IntegratievanprojectenvanCABO, IB,LUen PAGV)(C.A.A.A. Maenhout).
28.4.07
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* Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten in nauwe rotaties en
continuteelt(J.G. Lamers).
28.4.02
Lopendeennieuwe projecten:
306.Onderzoek naardegevolgenvangrondontsmetting voor het bouwplan.

16.4.01

O. Hoekstra
Hetonderzoek naarde effecten vangrondontsmetting op de gewasopbrengsten inhet bouwplan
is in 1986beëindigd enzalditjaarworden afgesloten met eenverslag.
307.Onderzoek naaronderlinge relatiesvangewassen.

28.4.01

O. Hoekstra
Hetvruchtwisselingsonderzoek op"DeSchreef" isin1986beëindigd.Inmini-formaat blijftdeproef
alszodanigin1987nogvoortbestaano.a.voorhetdoenvanafsluitendebepalingenenwaarnemingen.
In1987zalwordengewerkt aandeuiteindelijke rapportagevandit24jaarlanggeduurd hebbende
onderzoek. Ook het secundaire onderzoek, uit deze proef voortgekomen en verricht door LU,
CABO,IPO,PD,IBenWCSteBaarnzalindezeeindrapportage worden geïntegreerd,evenals de
informatie uit 1986 - het laatste jaarvande proef - toen de invloed van eenmalig langere danwel
kortere gewaspauzes voor aardappelen bij bestaande teeltfrequenties werd onderzocht.
308.Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
28.4.05
Th. Hulskamp
Dezeer intensieveteeltwijze die over hetalgemeen opvollegrondsgroenteteeltbedrijven gevoerd
wordt, blijft niet altijd zonder gevolgen.Vaak is echter niet duidelijk inwelke mateteeltfrequentieeffectenoptredenenwatdegevolgenzijn.Deontwikkelingen zullenditjaarwederom nauwlettend
gevolgd worden;ook worden(literatuur)gegevens verzameld.Met nameaanaspergemoeheid zal
aandachtwordengeschonken.Verderzaleennotawordengemaaktoverbodemvruchtbaarheidsen bodemgezondheidsproblemen bij intensieve groenteteelt.
309.Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met
vollegrondsgroenteteelt.
28.4.06
777. Hulskamp
Het in 1982-1983op het PAGV-bedrijf gerealiseerde vruchtwisselingsproefveld PAGV 900 zal in
1987ongewijzigdwordenvoortgezet.Viaopbrengst- enkwaliteitsbepalingen zalgetracht worden
verder inzicht te verkrijgen in de invloeden van een aantal akkerbouwgewassen op een zevental
groentegewassen,enomgekeerd.
310. Effecten vanteeltfrequentie bij peen.

28.4.08

77?. Huiskamp
De gevolgen van (zeer) intensieve peenteelt worden sinds 1981 bekeken in een proefveld op
proefboerderij DeWaagteCreil.Behalvecontinuwaspeenwordt indezeproefwaspeengeteeldin
tweejarige rotaties metzes andere gewassen.Ook in 1987zullende effectenvandeze intensieve
teelt bekeken worden aande handvanopbrengst- en kwaliteitsbepalingen.
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311. Onderzoek naardezelfverdraagzaamheidvaneenaantalakkerbouwmatigeteelten. 28.4.09
Th. Hulskamp,J.G. Lamers
Werden in 1979 continuteelten aangelegd van de gewassen snijmaïs, uien, vlas, bruine bonen,
veldbonen en erwten, in 1985 werden ook 1op 6rotaties met deze gewassen aan het proefveld
toegevoegd.Ditjaarzullendegewassen op beide rotatiesweer intensief gevolgdworden ingroei
en opbrengst. Met name zal dit jaar aandacht besteed worden aan de geconstateerde opbrengstdepressies bijzaaiui,snijmaïs envlas,alsmede aandevoetziekten inerwt enveldboon.
312. Effectenvanintensieve bouwplannenoplichtezavelgrondenindeNoordoostpolder. 28.4.55
WG
A.H.J.Rops,J.G.Lamers, LM.Lumkes
InhetwestenvandeNoordoostpolder bestaatdeindrukdatdoordezeerintensieve bouwplannen
degewassenvaker(gedeeltelijk)mislukken.Ditzouveroorzaakt kunnenwordendoordeachteruitgang van de bodemstructuur, door het optreden van ziekte-aantastingen en/of door onbekende
andere oorzaken. Met het doel om hierin enig inzicht te krijgen,is in 1986eenonderzoek gestart
waarbijdriebouwplannenmetelkaarwordenvergeleken,tewetenzeerintensief,intensiefenminder
intensief.DitonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmetStiboka,LBOenPAGV.Genoemde
institutenzullendeverschillendefacetten betreffende deteelt,grondbehandeling endewater-en
luchthuishouding vande grond nauwlettendvolgen.
Nadat in 1986 de uitgangssituatie van alle bouwplannen is vastgelegd, zal in 1987 het verloop
intensief worden gevolgd,zoals dat inhetopgestelde draaiboek isweergegeven.
313.Vruchtwisselingsonderzoek opveenkoloniale grond.

28.4.53VM

J.Schreuder
Deinvloed wordt nagegaanvanverschillende systemen vanvruchtopvolging opde bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid,de gezondheidstoestand ende opbrengst vande gewassen.Het
aandeel fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In de proef zijn 8 rotaties in
tweevoud opgenomen met wel en geen organische bemesting. De organische mest bestaat uit
grasgroenbemestingondergraan,stroenbietenbladeningraanlozerotatiesuitzuiveringsslibnaar
2000 kg ds/ha jaar. Via een begeleidingsgroep werken landelijke instellingen in dit onderzoek
samen.
314.Vruchtwisselingsonderzoek inverbandmetbouwplanvernauwing.

28.4.50WS/FH

H.P.Versluis,H.W.G. Floot
In de praktijk is een ontwikkeling naar bouwplanvernauwing aan de gang,vooral wat betreft de
arbeids- en kapitaalintensieve teelten (aardappelen en suikerbieten). De vraag is ot nauwe
bouwplannen een gunstig financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en lange termijn. In dit
onderzoek wordenvruchtwisselingssystemen metenzonder grondontsmetting(2-,3-en4-jarige
rotaties) op lange termijn bestudeerd, waarbij per rotatie gelet wordt op opbrengst, structuur en
bewerkbaarheidvandegrond,plantenziekten,onkruidenenstikstofreacties.Inditonderzoekwordt
met landelijke instellingen(onder andere PD,IB) samengewerkt.
315. Beheersingvanbodempathogenen opbedrijfsniveau.

nieuw,28.4.10

Y. Hofmeester
Eendesk-studie zalworden uitgevoerd metbetrekkingtotdeverspreidingsrisico's van ruststructurenvan bodempathogenen. Op basis hiervanzaleen modelmatige opzet worden gemaakt,met
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alsdoel minimalisatievandeverspreidingskans binnenhetbedrijf.Aansluitendzullenveldtoetsen
worden uitgevoerd.
316. Effect vanbouwplan envruchtwisseling op schade door Rhizomanie.

nieuw,28.4.11

Y. Hofmeester
Veldonderzoek zalworden uitgevoerd naar de mogelijkheden om door vruchtwisseling, gecombineerd met bestrijdings- c.q.cultuurmaatregelen,de schade door Rhizomanie tebeperken.
Problemen bijde continuteelt van snijmaïs.Zie project 96.4.22,volgnummer 99.

TEELT- EN BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgeslotenprojecten:
* Inrichting van regionale weersstations voor de akkerbouw en devollegrondsgroenteteelt (W.A.
Dekkers).
39.0.10
* Begeleiding vangewasstudiegroepen (W.A. Dekkers).

99.0.07

* Onderzoek naarde mogelijkheden en gevolgen van het gebruik vanafvalwarmte inde land- en
tuinbouw (J.A. Schoneveld).
39.0.07
Lopendeennieuweprojecten:
317.Deontwikkeling vangeïntegreerde bedrijfssystemen.

39.8.09

P.H.Vereijken, H.Preuter, B.J.M. Meijer
Voorjaar 1986 is in Veendam op het bedrijf Borgerswold de proef op bedrijfsniveau over de
ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem betreffende het veenkoloniale bouwplan van
startgegaan.Deproefopzet iszodanig gekozen,dathetgeïntegreerde systeem meteen achtjarig
bouwplan en25%fabrieksaardappelen wordt getoetst aaneen gangbaar 1op 2fabrieksaardappelenbouwplaneneen"gangbaar"achtjarigbouwplanmet25%fabrieksaardappelen.In1987zullen
deteeltprogramma'sverderworden uitgewerkt. Hetonderzoek zalinenkelewerkgroepen rondde
belangrijkste thema's nematoden,onkruiden en bodemvruchtbaarheid worden georganiseerd.
318.Opsporenvanvalplekkeninsuikerbietenmetgebruikmakingvanremotesensing-technieken.
33.0.09
J.G. Lamers
Metdeervaringdieinhetverledenisopgedaan,kandeproefboerderijengeadviseerdwordenover
het beste tijdstip van vliegen en over de opnametechniek die het meest geschikt is. Bijzondere
belangstellingzaluitgaannaardeOBS,waaro.a.eenbeheerssysteemvoorziektenenplagenwordt
opgezet. Deervaringen metdetelemetrische lichtmeter zijnzeer positief.Nagegaanmoetworden
ofhetverwerkingssysteem voor het bepalenvande lichtinterceptie door eengewas moetworden
uitgebreid met het bepalen vande lichtreflectie.
319. Epipré,begeleidingssysteem voorziekte-enplaagbestrijding intarwe.

41.3.07

H.Drenth, W. Stol
Het EPIPRE-adviessysteem wordt met ingang van 1987 overgedragen aan de regionale voor-
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lichtingsdienst. In samenwerking met het SIVAK wordt EPIPRE geïmplementeerd op VITAK
(Videotex Akkerbouw). Ongeveer 170akkerbouwers kunnen middels VITAKrechtstreeks gebruik
makenvanEPIPRE.
OpadviesvandebegeleidingscommissievanEPIPREzullendethansgebruikte simulatiemodellen
waar nodig op basisvan hetveldonderzoek van 1986worden bijgesteld.
320. Deopzetvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoortarwe.

39.8.08

W. Stol
Indit project, waarvoor het Nederlands Graan Centrum financiële steun geeft, zullen bestaande
adviesprogramma's en nieuw te ontwikkelen adviesprogramma's gecombineerd worden tot een
volledigteeltbegeleidingssysteemvoorwintertarwe.Uitwerkingvandeverschillendeadviesmodellenvindt plaats inmodules conform het door het PAGV ontwikkelde raamwerk voor teeltbegeleidingssystemen.Daarwaarmogelijkzullenafgerondemodulesgeïmplementeerdworden inVITAK.
Gestreefd wordt deop dezewijze ontsloten kennis ditjaarte publiceren.
321. Geautomatiseerde teeltbegeleiding akkerbouw.

39.8.11

H.F.M. Aarts
Hetonderzoek is erop gericht een basisstructuur tevindenvoor teeltbegeleidingssystemen. Als
ditluktwordthetgebruikvanteeltbegeleidingssystemen vergemakkelijkt,omdatdetelermaaréén
keer hoeft te leren hoe hij een teeltbegeleidingssysteem moet gebruiken. Bovendien wordt de
ontwikkeling van nieuwe systemen eenvoudiger en dus goedkoper, omdat er als het ware een
gebruiksaanwijzing voor het makenervanontstaat.Ook kunnen nieuwe systemen dan eenvoudig
aan het bestaande systemenpakket worden toegevoegd, omdat geen nieuwe programmatuur
nodig is.
Belangrijke vragen die door dit onderzoek moetenworden opgelost zijn:
—welke teeltbeslissingen kunnenzinvol ondersteund worden;
—welke informatie is nodig alsteeltbeslissingen genomen moetenworden;
—inhoeverre kanautomatisering voorzien inde informatiebehoefte;
—inwelkevorm moet de informatie wordenaangeboden.
In1987zaldatdeelvanhet begeleidingssysteem worden bestudeerd datzichbezighoudt metde
dagelijkse begeleiding van de gewassen met betrekking tot de gewasbescherming en de
bemesting. Concrete landbouwkundige invulling van het systeem voor de grootste akkerbouwgewassen vindt plaats inandere projecten.
322. Ontwikkelingvaneenteeltbegeleidingssysteem voorsuikerbieten.

39.8.12

C.L.M, de Visser, H.F.M. Aarts
In 1986 is een begin gemaakt met de attenderingsfunctie van het teeltbegeleidingssysteem. De
modulesdiebetrekkinghebbenopgewasbeschermingzijnineersteconceptgereedgekomenen
gedeeltelijk alinde begeleidingscommissie besproken.Deconcepten zullenvolgendjaar getest
worden opdekennis diezebevatten.Daarnaast iseind 1986eenstartgemaakt metmodules voor
de bemesting. Deze modules worden in 1987 uitgewerkt. De modules zullen eind 1987 gepubliceerd worden.Eventueel kannogenige aandacht besteed worden aande diagnosefunctie van
het teeltbegeleidingssysteem.
323. Ontwikkelingvaneenteeltbegeleidingssysteem vooraardappelen.

39.8.13

K. Hindriks,H.F.M. Aarts
In dit project zal een volledig teeltbegeleidingsprogramma worden samengesteld voor zowel
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consumptie-,poot-alsfabrieksaardappelen.Hetprogrammamoetdetelerkunneninformerenover
alle belangrijke onderdelen van de teelt. De elementen van het teeltbegeleidingssysteem zullen
worden opgesteld in overleg met een projectbegeleidingsgroep waarin teeltdeskundigen en de
voorlichting vertegenwoordigd zijn. In 1987 zullen de programma's met betrekking tot gewasbescherming getest worden enzullen de bemesting enandere onderdelen wordenvervaardigd.
324. Deontwikkelingvaneengeautomatiseerd begeleidingssysteem voor deteeltvangranenin
geïntegreerde akkerbouw.
39.8.14
F.Wijnands, P. Vereijken
MetfinanciëlesteunvandeEGwordtgewerktaaneenbegeleidingssysteemvoordegeïntegreerde
teelt van granen. Deze computerprogramma's kunnen gebruikt worden in micro-computers of in
view-datasystemen.Zevoorzien inde behoefte aaneen hoger kennisniveau dat nodig isom een
geïntegreerdteeltsysteeminpraktijktebrengen.Naeentestfasezullendezesystemen uiteindelijk
voor de praktijk ter beschikking komen.
325. Deteeltvangroentegewassen ineengeïntegreerd bedrijfssysteem.

nieuw,39.8.15

A. Wesselo,P. Vereijken
Aan de hand van de ervaringen op het proefbedrijf OBS te Nagele wordt een gedetailleerde
beschrijving gemaakt van de geïntegreerde teelt van enkele akkerbouwmatig geteelde groentegewassen,metnamespruitkool,witlof enwinterpeen.Ditkanwordengezienalseeneerste stap
inde ontwikkeling vangeautomatiseerde teeltbegeleidingssystemenvoor dezegewassen.
Het project wordt gefinancierd door de Stichting MPW.
326. Gewasbescherming ineengeïntegreerd bedrijfssysteem.

39.8.16

J.Boerma,P. Vereijken
Inhetkadervanhetonderzoek opdeOBS,inhetproject Borgerswold(39.8.09)entenaanzienvan
de bouwplanproblematiek in het Zuidoostelijk zandgebied zal in dit onderzoeksproject de
gewasbescherming specifiek aandacht krijgen.
327. Onderzoek naardemogelijkhedenvanviewdata bijteeltbegeleiding.

nieuw,39.0.17

WA. Dekkers
De nieuwe communicatietechnieken maken het mogelijk op een andere wijze de resultaten van
onderzoek te presenteren. Indit project wordt in samenwerking met het SIVAK nagegaan of het
mogelijk is op deze wijze informatie op maat gesneden aan gebruikers aan te bieden. Hiervoor
worden gegevensstromen en -behoeften geanalyseerd. Onderdelen van de teeltbegeleiding
worden klaargemaakt voor gebruik inhetviewdatasysteem.
328. Ontwikkelingvaneenteeltbegeleidingssysteem voorgerst.

nieuw,39.0.18

J.Hoek
Indit project, gefinancierd door het NGC,zal innauwe samenhang met het onderzoek in andere
teeltbegeleidingsprojecten voorgersteengeautomatiseerd begeleidingssysteem wordenontwikkeld.

80

BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
Afgesloten projecten:
* Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen in de teelt en
bewaring van akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltprodukten. (Voortzetting onder 01.8.17 en
01.8.18.(C.F.G.KramerenH. Preuter)
09.8.01
* Onderzoek naar de bedrijfseconomische effecten van (zoet)watervoorziening in zuidwestelijk
Nederland.(S.Cuperus enC.F.G.Kramer)
09.8.02
* Hetopstellenvanrepresentatievebedrijfsopzettenvoordeverschillendeakkerbouwgebieden.(H.
Preuter enS.Cuperus)
08.8.07
* Onderzoek naar de opzet en exploitatiemogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven met
bodemverwarming. (C.F.G.Kramer)
01.8.14
Lopendeennieuwe projecten:
329. Economische evaluatievanvruchtwisselingsproeven.

nieuw,01.4.16

H. Preuter
— Debedrijfseconomischeevaluatieoverdeperiode1982t/m1985vanhet bouwplannenproefveld
opjongeveenkoloniale grondteEmmercompascuumzalnabesprekingwordengepubliceerd.
— De bedrijfseconomische resultaten van een aantal gewasrotaties op de proefboerderij Westmaaszullenwordenvergeleken.
— De bedrijfseconomische aspecten van de verruiming van de consumptie-aardappelteelt na
nauwe rotaties op "De Schreef" zullenworden bestudeerd.
330.Onderzoek naardebedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen indeteelten
bewaringvanakkerbouwprodukten (voortzetting 09.8.01).
01.8.17
H. Preuter
— Economische evaluatievaneenaantalgelijkebouwplannen opdeOostwaardhoeve,waarbijde
diverse bewerkingen zijn uitgevoerd metverschillende wieldruk per oppervlakte-eenheid.
—Studie naar de opzet envan de uitkomsten van geïntegreerde bedrijfssystemen (o.a.voor de
Veenkoloniën).
— Het opstellen van bedrijfseconomische calculaties van nieuwe gewassen inde akkerbouw.
331. Onderzoek naardebedrijfseconomische betekenisvanactueleontwikkelingen indeteelten
bewaringvanvollegrondsgroenten (voortzetting 09.8.01).
01.8.18
C.F.G. Kramer
Bedrijfseconomische calculaties zullenworden uitgevoerd t.a.v.devolgende onderwerpen:
— Gewasafdekking. Het onderzoek naar het gebruik vangeperforeerde plasticfolieten behoeve
vanvervroeging zalworden afgerond.
—Forceren van rabarber. Nieuwe ontwikkelingen in de forceertechniek bij dit gewas zullen
bedrijfseconomisch wordengeëvalueerd.
—Oogst- enafzetmethodenvan prei samenhangend metde ontwikkelingen bijde mechanisatie
vande oogst.
—Nieuwe gewassen inhet kader vanhet streven naar bouwplanverbreding.
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— Plantopkweeksystemen(kluitplanten).
Punten van aandacht zijn verder de plantdichtheid bij witlofwortelen en de ontwikkeling in
teeltsystemen bijwinterwortelen en stamslabonen.
332. Hetverrichtenvanonderzoekenvandaaruithetopstellenvaneensamenvattendestudieover
detoekomstige bedrijfsontwikkeling vanhetVeenkoloniale gebied.
02.8.02
S.Cuperus,H. Preuter
Het PAGV,het LEIende Rijksuniversiteit te Groningen voeren gezamenlijk de studie uit.
Bedrijfssynthese zal statische modellen voor het gebied ontwikkelen, die in eerste instantie zijn
gebaseerd op structuurgegevens van de Veenkoloniën. Daarop volgend worden alternatieve
opzetten nader beschouwd.
Het LEI zal zich op de dynamische aspecten van de alternatieven richten en nagaan wat de
consequenties vanhet EG-beleidzijnvoor deverschillende opzetten.
De RUte Groningen onderzoekt de macro-economische aspecten van de verschillende opties,
door nategaanwat hunconsequenties op gebiedsniveau zijn.
333. Onderzoeknaarderelatietussenprijsenkwaliteitvaneenaantalvollegrondsgroenten.04.8.02
C.F.G. Kramer
Van een aantal veilingen worden van een aantal vollegrondsgroenteprodukten gedetailleerde
gegevens over de prijsvorming in relatie tot de kwaliteit in de PAGV-computer opgeslagen. De
belangrijkste aandachtspunten voor 1987zijn:
— InverbandmetdeaanschafvaneennieuwecomputerophetPAGVzijndegegevensineenander
databanksysteem (Oracle) gebracht. Bekeken zal moeten worden welke (nieuwe) mogelijkheden dit systeem biedt om een efficiënt gebruik te kunnen maken van de beschikbare
gegevens.
—Interpretatievandebeschikbare gegevenszalplaatsvindenmetalsdoelmeerinzichttekrijgen
in de relatie tussen prijs, kwaliteit, tijdstip van afzet en sortering voor het opstellen van
bedrijfseconomische calculaties.
334. Hetuitvoerenvanonderzoekenhetverrichtenvanstudiesenactiviteitentenbehoevevan de
voorlichting,hetonderwijsenhetbedrijfsleven.
nieuw,08.0.12
S. Cuperus, C.F.G. Kramer, H. Preuter
Het toeleveren van gegevens t.b.v. Kwantitatieve Informatie. Het desgevraagd uitvoeren van
modelstudies voor bepaalde regio's, resp. het opstellen van bedrijfsopzetten voor bijzondere
bedrijven (bv. proefbedrijven) en het actualiseren of opstellen van de hoofdstukken over de
bedrijfseconomische aspecten inde teelthandleidingen.
Lesstofontwikkeling t.b.v. het onderdeel economie van het Inwerkprogramma en hulp bij het
afnemenvandetestgesprekken.

BEDRIJFSBEGELEIDING
Afgesloten projecten:
* Hetverstrekkenvanbedrijfseconomische adviezenaanakkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven.(S.R.M.Janssens,K.P.de Groot)
08.8.09
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* Bedrijfseconomische advisering vanop groente gespecialiseerde bedrijven d.m.v.teeltplanoptimalisatie.(C.F.G.Kramer,AT. Krikke)
08.8.10
Lopendeennieuweprojecten:
335. Het ontwikkelen en implementeren van een geautomatiseerd bedrijfseconomisch
adviseringssysteemvoor devoorlichting (BEA).
08.8.11
S.R.M. Janssens,A.T. Krikke,R.Piepers(DAT)
Hetvoordeakkerbouwoperationelesysteemzalverbeterdenuitgebouwdwordenmeteenmodule
voor eenvoudige bedrijfsbegrotingen eneenmodule voor financieringsbegrotingen.
Meegewerkt zalworden aaneenverdere uitbreiding vande implementatie inhet Consulentschap
voor deAkker- enTuinbouw te Lelystad metdeze nieuw ontwikkelde systeemonderdelen. Voorts
wordtmedewerkingverleendaandeverbredingvandevoordeakkerbouwontwikkeldesysteemonderdelennaarderundveehouderijenglastuinbouw.Voorhetgebruik inde vollegrondsgroenteteelt
zal het BEA-systeem uitgebreidworden.
336. Het ontwikkelen van een
vollegrondsgroentebedrijven.

bedrijfsregistratiesysteem

voor

akkerbouw-

en
03.8.01

S.R.M. Janssens,A.T. Krikke
Deontwikkeldebedrijfsregistratie-systemenvoordeakkerbouwenvollegrondsgroenteteelt zullen
indepraktijkgevolgdworden.Desgewenstzalmedewerkingverleendwordenbijaanpassingenc.q.
verbeteringen vandeontwikkelde systemen.
337.Voorbereiding, initiëring en introductie van geautomatiseerde bedrijfseconomische
begeleidingssystemen.
09.9.04
A.T. Krikke,S.R.M. Janssens
— Deelgenomen zal worden aan het automatiseringsoverleg binnen het PAGV (onder andere
uitvoering en beheer vanhet secretariaat vande interne stuurgroep).
— Medewerking zal verleend worden aan de verdere regionalisatie van systemen voor bedrijfseconomische advisering.
—Het ontwikkelen van economische deelprogramma's voor individuele bedrijven,al dan niet in
samenwerking met hettechnisch onderzoek.
338. Hetontwikkelen vaneeninformatiemodel "openteelten".

nieuw,09.0.05

A.E.Brands
Inhet kader van het Informatica Stimuleringsplan - Landbouwkundig Onderzoek (INSP-LO)wordt
verdere medewerking verleend aan het opstellen van het informatiemodel voor bedrijven met
open-grondsteelten.
Hetprojectwordt uitgevoerd insamenwerking metH.Stoop(LBO),B.J.M.Meier(LEI),H.F.M.Aarts
(PAGV-TOB),G.H.Kroeze(IMAG)enmetmethodischeondersteuningvanH.A.Arendse(COVAM/
O&E)en G.Th.M.Kok(SIVAK).
Behalve de medewerking aan het ontwikkelen van het informatiemodel zullen tevens hierbij
behorende secretariaatswerkzaamhedenworden verricht.
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339. Hetontwikkelenenonderhoudenvaneenoptezettendatabankvoordeopslagvangegevens
t.b.v.debedrijfsplanning.
nieuw,08.0.13
A.T. Krikke, vacature
Erzaleenbeginworden gemaakt metdeanalyse en hetontwerp omde informatie-opslag,die nu
in de jaarlijkse uitgave van Kwantitatieve Informatie is ondergebracht, onder te brengen in een
databank.
Daarbijzaltevenswordenonderzochtopwelkewijzehierdeverbindingkanwordengelegdmetde
datavoorziening voor de bedrijfsplanning zoals die wordt opgezet in het project automatisering
bedrijfseconomisch advies (BEA-project).

LEI-detachement
340. Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven (334).

03.8.51

J.G.Groenwold,R.H. Lalkens,B.J.M. Meier
Indebeginfasevanhetonderzoekzijndeelmodellenenprogramma'sontwikkeldvoorhetopstellen
vanliquiditeitsbegrotingen.Eenbelangrijkdeelvandezeprogramma's isinhetafgelopenjaardoor
eenstagiairaangepastenovergezetopeenpersonalcomputer.Inhetkomendejaarwordt hiermee
doorgegaan.Detoetsing inde praktijk zalwordenvoortgezet op een beperkt aantalbedrijven.
In het kader van dit project zal medewerking worden verleend aan de ontwikkeling van een
begeleidingssysteem voorfinanciële planningenliquiditeitsbewaking op basisvandeop hetLEI
ontwikkelde programma's.
341. ProefstationvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond (347).

09.0.50

J.G.Groenwold,R.H. Lalkens,B.J.M. Meier
Onderdit projectvallenallewerkzaamhedenvanLEI-gedetacheerdenbijhetPAGVop het gebied
van de akkerbouw en de akkerbouwmatige groenteteelt, voor zover deze een gevolg zijnvan de
detachering,metuitzonderingvanwerkzaamhedenwaarvooreenafzonderlijkprojectisgemaakten
vanwerkzaamheden voor externe commissies.
In het afgelopen jaar is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het project "Automatisering
Bedrijfseconomisch Advies",eensamenwerkingsproject tussenvierproefstations metondersteuningvanuit LEIen IMAG(zie PAGV-project 08.8.11).Ook in 1987zal aandit project een bijdrage
wordengeleverd,waarbijvooralhetschrijvenvanartikelenenpublikatiesveelaandachtzalvragen.
342.Veranderingen indeVeenkoloniale akkerbouw (348).

02.8.56

J.G.Groenwold,R.H. Lalkens,B.J.M. Meier
Met deze studie wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de dynamische aspecten van
alternatievebedrijfsopzetteninhetfabrieksaardappelentelendegebied.Debasishiervoorvormthet
onderzoek m.b.v.lineaire programmeringsmodellen naar detoekomstige ontwikkelingen vanhet
betreffende gebied,een project dat in samenwerking wordt uitgevoerd met de afdeling Bedrijfssynthesevanhet PAGV(zie PAGV-project 02.8.02).
Tevens is het de bedoeling aandacht te besteden aan een aantal belangrijke deelvraagstukken,
zoalsAM-beleid,EG-beleid,teeltfrequentievanfabrieksaardappelenenperspectievenvannieuwe
gewassen in bedrijfsverband. Hiervoor zullen o.a. meerjarenplanningsmodellen moeten worden
ontwikkeld.
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Inhet kader van dit project wordt ook overleg gevoerd en samengewerkt met de Rijksuniversiteit
Groningen,waar onderzoek wordt verricht naarde mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven inde
Veenkoloniën.
343.Aanpassingvandebedrijfsvoering aanveranderende omstandigheden (349).nieuw,03.8.57
R.H. Lalkens,B.J.M. Meier
Indeakkerbouwzijnveranderende omstandigheden duidelijk merkbaargeworden.Deprijzenvan
granenzijnsterkgedaaldendaarmeezijndievanveelandereproduktenonderdrukkomentestaan.
Daarnaastwordenondernemersmeerenmeergeconfronteerdmetzogenaamdebeheersbeperkingenomhetproduktiemilieuinstandtehouden.Deakkerbouwer isgenoodzaaktzijnbedrijfsvoering
aandezeveranderende omstandigheden aantepassen.
Met dit onderzoek wordt beoogd een aantal representatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen,
waarmee eenredelijk inzicht kanworden verkregen inde gevolgenvandeze ontwikkelingen voor
debedrijfsvoeringenhetbedrijfsresultaat.Daarbijzaldevraagnaaralternatievemogelijkhedenvoor
de minder rendabel wordende graanteelt centraalstaan.
344. Informatica Stimuleringsplan (380).

09.0.51

Akkerbouw (380.0500)
B.J.M. Meier
Inhet kadervan het Informatica Stimuleringsplan (INSP)wordt meegewerkt aanhetopstellen van
het informatiemodel voor bedrijven meteenjarige opengrondsteelten.
Dit gebeurt in samenwerking met andere instituten, proefstations en takorganisaties. Het informatiemodel zal als basis gaan dienen voor het opstellen van geïntegreerde managementinformatie-sysytemen. Eeninformatiemodel bestaat uit een procesmodel eneendatamodel.Een
procesmodel geeftalle(beslis-)activiteitenvande boerweer.Eendatamodel geefteenbeeldvan
allegegevens die bijde processen nodig zijn.
Hetglobale informatiemodel "OpenTeelten"zalindeeerste helftvan 1987gepubliceerd worden.
Daarnazalvoorzovernoodzakelijkwordenmeegewerktaandevolgendefase(voorzover betrekking
hebbendopplanning,financieelbeheerenevaluatie).Indezefasezalverderedetailleringnodigzijn
t.a.v. het proces- en datamodel, door een exacte definiëring van data en het opstellen van
rekenregels.
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van
algemeneonderzoekterreinen ;hetderdecijfergeeft hetvakterreinaan;hetvierdeenvijfdecijfer
(1 t/m 99) geven het volgnummer aan,dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.

Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerste twee cijfers)
Afdeling Bedrijfssynthese
01. opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
02.structurele ontwikkelingen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
03.bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04.afzet, prijsvorming en kwaliteit

08.bedrijfseconomische advisering
09.overig onderzoek
Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10. bewerkingssystemen
11. hoofdgrondbewerking
12.zaaiVpootbedbereiding
13. verzorgingsbewerking
14. stoppelbewerking
15. erosiebestrijding
16.grondontsmetting
1 7.werktuigkeuze
18.zaaien en poten
19.berijding (incl. oogst en transport)
20.bodemgeschiktheid
21. grondverbetering
22. beregening
23.waterverbruik gewas
24.waterhuishouding van de grond
25.anorganische bemesting
26.organische afvalstoffen
27.organische bemesting
28.teeltfrequentie en vruchtopvolging
29. groeiregulatoren
30. allelopatie
31. persistente stoffen in de grond
32. gewasbescherming
33.nematologie
34. mycologie

35. entomologie
36. onkruidkunde
37.cultuurgewas als onkruid/-als waarplant
38. kwaliteit
39. algemeen
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Afdeling Teeltonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42.gerst
43. rogge
44. haver
45.overige gewassen

Koolgewassen
77. algemeen
78. bloemkool
79. boerenkool
80.Chinese kool
81. rode kool
82.savooie kool
83. spruitkool
84.witte kool
85.overige gewassen

Handelsgewassen
46. algemeen
47. raaigrassen
48.roodzwenk
49.veldbeemd
50.oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen
52.overige gewassen

Peulvruchten
86. algemeen
87.erwten (doperwt, droge erwten,
capucijners)
88.tuinboon, veldbonen
89.stambonen(stamsla,wit, bruin)
90.stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
91. overige gewassen

Wortel-en knolgewassen
53. algemeen
54.consumptie- en pootaardappelen
55. fabrieksaardappelen
56.bieten (suiker)
57. kroot
58. peen
59. schorseneer
60.radijs en rammenas
61. koolrabi
62. knolselderij
63.overige gewassen

Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94.overige gewassen
Voedergewassen
95. algemeen
96.snijmaïs
97. meng- en dubbelteelten
98.overige gewassen

Bolgewassen
64. algemeen
65. uien
66.prei
67.overige gewassen

Diversen
99. Literatuurstudie;
teelthandleidingen; algemeen

Blad- en stengelgewassen
68. algemeen
69. asperge
70.spinazie
71. andijvie
72.sla (kropsla, bindsla, ijssla)
73.witlof
74. bleekselderij
75. rabarber
76.overige gewassen
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Vakterreinen (derde cijfer)
1. bodem- en grondbewerking
2. plantevoeding
3. gewasbescherming
4.overige groeifactoren en vruchtwisseling
5.werktuigen en arbeid
6.oogst en bewaring
7.verwerking, afzet en kwaliteit
8.optimale verhouding van de produktiefactoren
9.rassen en gebruikswaarde
0.overige activiteiten
Enkele voorbeelden:
01.4.16 Economische evaluatie van vruchtwisselingsproeven.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven.
21.4.02 Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de ondergrond.
27.2.53 In stand houden van de bodemvruchtbaarheid met behulp van organische mest.
69.4.02 Forceren van asperge.
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Tot nutoe verschenen PAGV-uitgaven

Verslagen
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I.van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir.
F.H. Rijsdijk (LH),maart 1982
2. Epipré-instructiemap 1982 ;ir. I.van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart
1982
f 5,3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het
grondgebruik op " De Schreef ";ing. H.Preuter, april 1982
f 5,4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op hetgewas suikerbieten ;C. Mulder, augustus 1982
f 10,5. Deinvloedvanhetrooitijdstip opdestikstofbehoefte vandriesuikerbietenrassen;
ing. Th.Huiskamp,september 1982
f 10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al,
januari 1983
M 0,7. Epipré-evaluatieverslag 1982 ; ing.H.Drenthenir.K. Reinink,decemberl982
f 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengsten kwaliteitvan consumptie-aardappelen in het zuidwesten van Nederland ; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D.W.de Hoop(LEI),februari 1983
M 0,9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas ; ing. L.M. Lumkes,
ing. I.Ovaa(Stiboka) en ing.H. Preuter, april 1983
M 0,10. Epipré-instructieboekje 1983;ir. K. Reinink en ing.H. Drenth,april 1983
f 10,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir.
CD. van Loon enW.Th.Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas),augustus

1983
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voorde onkruidbestrijding in wintertarwe ;achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus
1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de
opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten ;ing.Th.Huiskamp, september

1983
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine
bonen ;G.J. Bom,september 1 983
15. Epipré-evaluatieverslag 1983 ;ing.H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1 984
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing.J.
Boer, januari 1984
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwerotaties vanaardappelen en suikerbieten
op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
19. Biologieenecologievankleefkruid(Galiumaparine).Ir.W.G.M,vandenBrand,april
1984
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed.
Ing.J.Alblas en B.v.d.Spek,januari 1 984
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H.Drenth,maart 1984
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 19781982. Ing. J.Alblas, april 1984
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir.J.Prummel(IB) endr.ir,J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij,oktober 1 984
25. Beregeningsonderzoekbijaspergesopdeproeftuin" Noord-Limburg".Ing.D.van
der Schans en ir.A.J.Hellings,oktober 1984
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van
Altena. Ing. J.Alblas, november 1984
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W.Stol,januari 1985
29. Epipré-evaluatieverslag 1 984. Ir. K. Reinink, februari 1985
30. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmestopdegroei,opbrengsten kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ;Heino (zandgrond) 1972-1982. Ir.J.J.
Schröder, maart 1985
31. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmest opdegroei,opbrengst en kwaliteitvan
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging ; Maarheeze
1974-1984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid ; Lelystad 1 976-1980. Ir.J.J.Schröder,
maart 1985

M0,f 10,f 10,M 0,**
M 0,M0,f 10,f 10,M0M 0,f 10,f 10,f 10,ƒ10M 0**
M0M 0,MO,-

33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het
akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april
1985
35. Biologie en ecologie vanzwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,van den
Brand, maart 1 985
36. Epipré 1 985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1 985
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir.
H.F.M. Aarts, april 1 985
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw ; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de
Jong (PAGV), maart 1 985
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels- en Italiaanse raaigras,
veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1 985
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de
Visser, juni 1 985
4 1 . Chemische onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool,
boerenkool, Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli. Ir. C.L.M, de Visser en
J. Jonkers, juli 1 985
42. Themadag effecten van diepegrondbewerking indeakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt, juli 1 985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir.C.L.M,de Visser,augustus 1 985

M O—

M O—
MO—
M 0,—
M 0—
MO—
f 20—
ƒ10,—

**
M 0,00
MO—

44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M, de Visser, augustus 1 985
f 20—
45. Chemische onkruidbestrijding in de teeltvan wortelen. Ir.C.L.M,de Visser, september
1985
M O—
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
M 0—
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand, december 1 985
M 0—
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1 985. Ing. H.P. Versluis, december 1 985
M 0—
49. NatriumDemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen, december 1985
f 10,—
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1 986
M 0—
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986
M 0,—
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den
Brand, juli 1986
M 0—
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee
samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand,
oktober 1986
M O—
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1 986
M 0—
55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
**
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemden roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986
M 0—
57. Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten. Ing. J.A. Schoneveld, november
1986
M 0—
58. Verslag inventarisatie graanziekten. Ing. J.M. van den Hoek, november 1986 . . .
f 10—
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir.A. Darwinkel, november
1986
M O—
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1 986
M 0—
61. Toedienen van drijfmest in maïs. Ir. J.J. Schröder, februari 1 987
M 0—
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in
rotaties met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600
(1982 t/m 1985). Ing. H. Preuter, februari 1987
f 10,—
63. De invloed van teeltmaatregelen bijwinterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S. Vreeke, maart 1987
MO—
** Uitverkocht

Abonnement PAGV-verslagen
Door f 1 00,- over te maken (bij voorkeur voor 1februari) op postgiro 2249700 t.n.v. PAGV Lelystad,
onder vermelding van "Abonnement PAGV-verslagen", ontvangt ualleverslagen die in het lopende
jaar verschijnen. U hoeft dan geen enkele informatie te missen.
Losseexemplarenzijnteverkrijgendoor heterachtervermelde bedrag opbovengenoemde postgiro
over te maken onder vermelding van verslag nr...

Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen (OBS)
1. Verslag over 1980 (mei 1 983)
2. Verslag over 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslag over 1 983 (augustus 1985)
5. Verslag over 1 984 (augustus 1986)
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