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Voorwoord
Het doet mij genoegen u hierbij het
Jaarverslag 1988 van het Proefstation voor
de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond aan te bieden. Behalve de algemene informatie over de gang van zaken op
het proefstation, wordt weer een aantal
aspecten uit het onderzoekprogramma belicht. Onsjaarverslag heeft niet de bedoeling
een volledig overzicht tegeven van al het lopende onderzoek. Het is veeleer een publikatie die de richting van het denken in het
praktijkonderzoek weerspiegelt.
Inhetonderzoek wordt evenals inde praktijk
steeds nadrukkelijker ervaren dat ondernemers in de land- en tuinbouw te maken hebben met bredere doelstellingen dan het rendement en de continuïteit. De produktie richt
zich waar mogelijk steeds meer op de vraag
in de markt. Ook het besef dat het milieueisen stelt aan de bedrijfsvoering is nauwelijks
meer ter discussie. Met oog voor deze realiteit tracht het praktijkonderzoek daarop anticiperend in te spelen, zonder de economische aspecten te negeren. De consequentie
vandeze benadering is,dat er eenverschuiving gaande is van de kwantiteit naar de
kwaliteit van het produktieproces en het produkt. Deze heroriëntatie vraagt in vele gevallen om een multidisciplinaire aanpak.
Daarbij is het van groot belang vanuit het
sectorgerichte praktijkonderzoek samenwerking met het instituutsonderzoek na te streven. Inde verwarring die bestaat als gevolg
van de discussie omtrent de verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek en
de positie daarin van het praktijkonderzoek
isdat niet altijd even eenvoudig.
Via participatie in overleg-forums onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek of werkgroepen, samengesteld uit verschillende instellingen van landbouwkundig onderzoek wordt
getracht tot samenwerking en afstemming
van taken te komen. Vanzelfsprekend is de

inbreng daarbij gericht op de sectoren waarvoor het PAGV staat. Deze herkenbaarheid
voor de sector van het praktijkonderzoek is
ook uitgangspunt voor het PAGV-bestuur in
de discussie rondom de verzelfstandiging.
Herkenbaarheid voor en korte lijnen naar de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond zijn ook de basis van het publikatiebeleid en de organisatie van abonnee- en themadagen. De groeiende belangstelling voor
de resultaten van het onderzoek vormen een
bewijs voor de inspanningen die de sectoren
zich getroosten om naar nieuwe wegen te
zoeken. Tevens is deze belangstelling een
stimulans om met enthousiasme het onderzoek aantepakken.
Zonder dat enthousiasme en de kritische instelling van de medewerkers, waarvoor op
deze plaats een woord van dank past, zou
het ook niet mogelijk zijn offensief de problemenwaarvoor we staan aantepakken.
Dat gezamenlijk werken aan de knelpunten
indegehele kolomvande bedrijfstakken betekent dat problemen van vandaag ook gezien kunnen worden als uitdagingen voor
morgen. Met die instelling moet het mogelijk
zijn dat het praktijkonderzoek substantieel
bijdraagt aan een toekomst met perspectief
voor ondernemers in de akkerbouw en de
groenteteelt indevollegrond.

de directeur,
ir.A.J. Riemens
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Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1988 drie
keer, het Dagelijks Bestuur vijf keer.
Als belangrijkste punten van bespreking
kunnenwordengenoemd:
- verzelfstandiging Landbouwkundig Onderzoek;
- stappenplan PAGV (herschikking staf en
ondersteunende afdelingen);
- onderzoeksplan praktijkonderzoek in de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1989;
- publikatiebeleid PAGV;
- AROC-project;
- financieel verslag 1986;
- concept financieel verslag 1987;
- begroting 1988/1989.
Samenstelling bestuur
Mutaties:
- in verband met een reorganisatie binnen
het Landbouwschap heeft de heer ir. H.R.
Kuypers de vertegenwoordiging in het bestuur overgenomen van de heer drs. H.J.
Schuring;
- eervol ontslag inverband met het bereiken
vah de 65-jarige leeftijd de heer M.H.
Öekker;
- de heer S.A. Ruiter te Zwaagdijk is alsopvolger vande heer Dekker benoemd;
- de heer ir. H.A. Gonggrijp is als opvolger
vande heer ir. K.J.vanAst benoemd;
- de heer J.A. ten Hooi is als opvolger van
de heer Meinders benoemd;
- de heer ir. G. Weststeijn is als adviserend
lid als opvolger van de heer Bijloo benoemd;
- de heer prof. dr. ir. P.C. Struik is alsadviserend lid als opvolger van de heer Kupers
benoemd.
Het bestuur was per 31 december 1988 als
volgt samengesteld.
a. Op voordracht van het Landbouwschap

en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de akkerbouwsector:
-Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76,
6336 TK Hulsberg,04405-1215
-J.J. Kemmeren, Molenweg 17, 1774NR
Slootdorp, 02277-215
-J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg
55, 9687 PENieuw-Beerta, 05972-1228
- H.J. Velthoen, Schuringsedijk 43, 3281
KN Numansdorp, 01865-1225
-J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG
Halsloot
b. Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek in
de vollegrondsgroentesector:
- J . Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL
Venhuizen, 02284-2677
-J.A. v.d. Burgt, Berkhoek 2, 5427 ES
Boekei, 04922-1729
-A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32,
2636 AD Schipluiden,01745-15582
-P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum, 04767-1907
-S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, 02288-1212
c. Op voordracht van het Landbouwschap,
afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
-ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag, 070-526524
d. Op voordracht van het Landbouwschap,
afkomstig uitde akkerbouwsector:
-ir. H.J. Schuring*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,070-451538
e. Op voordracht van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit de kringen van verwerking en afzet;
-ir. H.O.G. Boerma
- ir. P.Hijma
(Produktschap voor Granen, Zaden en

Peulvruchten)
(Stadhoudersplantsoen 12, Postbus
29739, 2502 LS Den Haag), 070708708
Op voordracht van het Produktschap
voor Groenten en Fruit, afkomstig uit de
kringen vanverwerking en afzet:
-A. de Keizer, Draepkilweg 1, 4251 PK
Werkendam, 01835-1253
Ambtenaren van het Ministerie van
Landbouw enVisserij:
-ir.G.M.J. Loeffen*
-ir. H.A. Gonggrijp
(Directie Akker- en Tuinbouw, Postbus
20401, 2500 EK Den Haag)
Adviserende leden van het bestuur:
- ir.G.Weststeijn :Secretaris Afdeling Plantaardige Produktie , NRLO sectorkamer 2,
Postbus407,6700AKWageningen
- Th. de Jong : Bestuurslid NTS, Sectie Vollegrondsgroente, Wagenweg 2, 1724 PT
Oudkarspel (02269-2373)
- prof. dr. ir. P.C. Struik : Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333,6709 RZ
Wageningen
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Algemene Zaken
Huisvesting Lelystad
De aardappelbewaarplaats is - à raison van
circa f 600.000,- - aangepast aan de eisen
vandeze tijd.
Kavel G 89 is formeel toegewezen aan het
PAGV. De pacht van kavel G 100 is per 1
november 1988 officieel opgezegd. De
werkzaamheden ten behoeve van de registratie van de temperatuur en de luchtvochtigheidvan acht koelcellen zijn begonnen.Er
is een aanvullende exploitatie-aanvraag ingediend ten behoeve van zes koelcellen in
de groenteschuur.
Definanciële middelen om de zolder van het
multifunctionele gebouw aan te passen zijn
beschikbaar gesteld. De werkzaamheden
zijn aanbesteed en de planning is deze aanpassing uiterlijk 1april 1989te realiseren.
Er is een exploitatie-aanvraag ingediend
voor een regenleiding op kavel G89.
In verband met het ontbreken van de financiële middelen isdetelefooncentrale in 1988
niet vervangen. Op dit moment is niet bekendwanneer ditwel zalgebeuren.
In overleg met Directie Akkerbouw en
Tuinbouw zijn de in 1987 opgeleverde CAcellen ten laste van het bouw-artikel geboekt.

Huisvesting Nagele
De uitbreiding van de erfverharding
Havenweg 6 isgerealiseerd. Dewerkzaamheden aan een werkplaats op Havenweg 2
zijn in de eindfase. Deze werkzaamheden
worden in overleg met de Rijks Gebouwen
Dienst gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerd.
De financiële middelen voor aanpassing van
de aardappelbewaarplaats zijn beschikbaar
gesteld. De planning is deze aanpassing
voor medio 1989te realiseren.
De exploitatie-aanvraag om het kantoor van
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het proefbedrijf OBSte kunnen verbouwen is
ingediend.
Personeel
Bij het PAGV zijn in 1988 de volgende medewerkers indienst aangesteld:
- ir. L.P.G. Molendijk, met ingang van 15
maart 1988 als wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Technisch
Onderzoek in Bedrijfsverband in de sectie
vruchtwisseling/bodempathogenen;
- mevr. J.H. Smak-Vierhoven, met ingang
van 1 mei 1988 als 1e administratief medewerkster op de afdeling Algemene
Zaken in de sector financiële en materiële
zaken;
- drs. ing. B.J.M. Meijer, met ingang van 1
mei 1988 als afdelingshoofd op de afdeling Bedrijfssynthese;
- J.F.E.M. Simmes, met ingang van 1 juni
1988 als medewerker Proefbedrijf in de
sector akkerbouw;
- ing. M. van der Ham, met ingang van 1
augustus 1988 als wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Technisch
Onderzoek in Bedrijfsverband in de sectie
geïntegreerde bedrijfssystemen;
- ir. CE. Westerdijk, met ingang van 1 november 1988 als wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Teeltonderzoek
Akkerbouw inde sectie suikerbieten;
- mevr. J.van Keimpema-Mulder als coördinatrice typkamer op de afdeling Algemene
Zaken sector personele en internezaken.
Intijdelijkedienst aangesteld:
- mevr. ing. B.M.A. Backbier, op arbeidsovereenkomst met ingang van 15 januari
1988 tot maximaal een periode van vier
jaar + elf maanden als technisch onderzoeker op de afdeling Technisch Onder-

zoek in Bedrijfsverband in de sectie bedrijfssystemen;
- ir. A. Veerman, op arbeidsovereenkomst
met ingang van 18 april 1988 voor maximaal een periode van drie jaar als wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling
Teeltonderzoek Akkerbouw in de sectie
aardappelen en knolgewassen;
- J.P.C. Hartveld, op arbeidsovereenkomst
met ingang van 26 april 1988 tot 1januari
1990 als medewerker Proefbedrijf in kader
van het bietenrhizomanie-project;
- ing. M. Hekkert op arbeidsovereenkomst
voor de periode 1januari 1988 tot 1september 1988 als automatiseringsmedewerker AROC;
- ing. H.C. Holster op arbeidsovereenkomst
met ingang van 1september 1988tot 1 januari 1990 als automatiseringsmedewerker AROC.

Interne overplaatsingen
- Met ingang van 15 maart 1988 is de heer
J. Boom benoemd tot hoofd van de sector
financiële en materiële zaken (vacature
Van Heerwaarden) op de afdeling
Algemene Zaken;
- Met ingang van 1 mei 1988 is de heer ir.
P.W.J. Raven geplaatst in de functie wetenschappelijk onderzoeker managementonderzoek (vacature De Wilde) op de afdeling Bedrijfssynthese;
- Met ingang van 1 augustus 1988 is de
heer ing. S.R.M. Janssens geplaatst in de
functie technisch onderzoeker bedrijfseconomisch onderzoek (vacature Preuter) op
de afdeling Bedrijfssynthese;
- Met ingang van 1 augustus 1988 is de
heer ing. H. Drenth geplaatst in de functie
technisch onderzoeker managementonderzoek (vacature Janssens) op de afdeling Bedrijfssynthese.

Tijdelijke*) medewerkers afdeling Proefbedrijf:
Diversen
Sector Akkerbouw
- G.H. Eggens, van 1 mei 1988 tot 1 december 1988;
- J.F. Simmes van 12 april 1988 tot 1 juni
1988;
- H. Spithoff, van 1 mei 1988 tot 1december 1988;
- L. ter Steeg,van 9 mei 1988tot 9 december 1988.
Sector Groenten
- mevr. J.P.C,van Bloois van 1mei 1988tot
1 november 1988;
- J. van 't Ende, van 6 mei 1988 tot 6 november 1988;
- H.Joling,van4 meitot 1augustus 1988;
- G. Scholten, van 4 mei 1988 tot 4 december 1988.

- ir. P.M. Biesheuvel is met ingang van 15
augustus 1988als hoofd van het LEI-detachement bij het PAGV geplaatst.
Uitdiensttredingen
- ir. W.G.M, van den Brand heeft op 1 april
1988de dienst verlaten om gebruik te makenvande VUT-regeling;
- mevr. H. van Dam-Visser heeft op eigen
verzoek met ingang van 1maart 1988 eervol ontslag gekregen;
- mevr. J. van Heerwaarden heeft op 15
maart 1988 de dienst verlaten om gebruik
te makenvan deVUT-regeling;
- drs. J. Kamminga heeft op 1 mei 1988 de
dienst verlaten om gebruik te maken van
dewachtgeldregeling;
- ir. C.A.A.A. Maenhout is per 1 september
1988 op eigen verzoek overgeplaatst van
het PAGV naar het RIVRO/CRZ te
Wageningen;

allen op basisvan 38 uur per week
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ing. H. Preuter heeft op 1 augustus 1988
de dienst verlaten om gebruik te maken
vande VUT-regeling;
A.J.J. Romeyn heeft op eigen verzoek met
ingang van 1 mei 1988 eervol ontslag gekregen;
dr. ir. A.L. Smit is per 1 oktober 1988 op
eigen verzoek overgeplaatst van het
PAGV naar het CABO teWageningen;
mevr. ir. H. de Wilde is per 18 april 1988
op eigen verzoek overgeplaatst van het
PAGV naar de Directie Akkerbouw en
Tuinbouw te DenHaag;
ing. A.A.W. Zondervan heeft op grond van
artikel 6, lid 2, sub. d, van het ARAR (beëindiging vervanging bij ziekte) eervol ontslaggekregen.
Overlijden
- Op 28 juli 1988 is op 42-jarige leeftijd
mevr. F.J.M. Lugtigheid, coördinatrice typkamer,overleden.

getreden;
- mevr. A.F.M. Rückert is op arbeidsovereenkomst voor de periode 12 april 1988
tot 7 oktober 1988 in kader van het
Epipré-project aangesteld;
- de heer N.J. Snoek isper 1 juli 1988opeigen verzoek overgeplaatst van het CADagv naar het Consulentschap voor de
Tuinbouw inHoorn.
Stagiair(e)s
aantal

aantal weken

7

140

2

26

6

92

2
2
1
_l_

52
12
4
_I3

21

339

afdeling
Teeltonderzoek
Akkerbouw
Teeltonderzoek
Groenten
Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Bedrijfssynthese
Algemene Zaken
Proefbedrijf
OBSte Nagele

Ambtsjubilea
- ing. H. Preuter, onderzoeker op de afdeling Bedrijfssynthese, vierde op 3 mei
1988zijn 40-jarig ambtsjubileum;
- ing. J.K. Ridder, onderzoeker op de afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw, vierde op
3 augustus 1988 zijn 25-jarige ambtsjubileum.
Koninklijke onderscheidingen
- ing. H. Preuter is ter gelegenheid van
Koninginnedag op voordracht, respectievelijk mede op voordracht van de Minister
van Landbouw en Visserij benoemd tot
Ridder indeOrdevanOranje Nassau.
CAD-agv
- mevr. I. van Hoorn-Hovenkamp is per 1
september 1988 als secretaresse in dienst
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Algemeen
In het ontwikkelingsplan van het PAGV zijn
de speerpunten geformuleerd met betrekking tot het onderzoek. Dit leidde in 1988 tot
hergroepering van de onderzoeksafdelingen.
Aansluitend is in 1988 een aanzet gemaakt
tot hergroepering van de ondersteunende afdelingen en stafgroepen van het PAGV, verwoord in het zogenaamde "stappenplan".
Bestuur en Dienstcommissie hebben dit plan
goedgekeurd.
Bovengenoemde stappenplan is vervolgens
ter goedkeuring bij de Directie Akkerbouw
en Tuinbouw en de Directie Personeelszaken van het Ministerie van Landbouw en
Visserij ingediend.
In 1989 zal de hergroepering van de ondersteunende afdelingen en stafgroepen een
feitworden.

Financiering
De laatste fase van de zogenaamde fifty-fifty-regeling is in 1988 ingevuld. Het
Ministerie van Landbouw en Visserij en het
Landbouwschap zijn overeengekomen het
totale bedrijfsverlies van de OBS te Nagele
met ingang van 1januari 1988 bij de fifty-fifty-regeling onder tebrengen.
Het begrote bedrijfsverlies werd in 1988 als
volgt verdeeld:
50% ten laste van het Ministerie van
Landbouw enVisserij;
50%ten laste van het bedrijfsleven.

De basisfinanciering van het PAGV en de
OBS tezamen bedroeg in 1988 circa 9 miljoen gulden (inclusief extern gefinancierde
projecten), met een globale verdeling over
de sectoren akkerbouw en groenteteelt inde
vollegrond van 60/40. Naast structurele medefinanciering heeft het PAGV externe fondsen verworven voor financiering van projecten optijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten:

Projectnaam

Projectfinancierder

-

Overdracht ziekten,plagen,onkruiden
Adviesmodel gebruik dierlijke mest
Optimalisering toedieningstechniek
Graszaadonderzoek

- Ontwikkeling geïntegreerde teeltsystemen
voor granen
- Bietenrhizomanie
- Teeltbegeleiding tarwe
- Gerstinventarisatie-onderzoek
- Begeleidingssystemen gerst
- Oogstzekerheid peulvruchten (Biotoets)
- Onderzoek opbrengstvermogen envariabiliteit bij erwten en bonen
- Onderzoek groeiverloop bijzaaiuien
- Onderzoek kwaliteit bij Bintje

Fonds mestonderzoek
Fonds mestonderzoek
Fonds mestonderzoek
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (Produktschap voor Landbouwzaaizaden)
EG-project
L&V/Bedrijfsleven
NGC
NGC
NGC
NGC
MCB-gelden
MCB-gelden
MCB-gelden
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Publiciteit, Redactie en Informatie
Informatieverzorging
CAD-AGV

samen met het

Ook in 1988 was er weer sprake van een
optimale samenwerking met het CAD-agv.
Door hetvertrek van de heren Snoek enVan
der Ham ontstond er een ernstig capaciteitsgebrek. Dit kon gedurende de rest van het
jaar redelijk worden opgevangen. Tegen het
eind van het jaar was in de opvolging van
beide medewerkers voorzien.
Abonnee-actie
Begin 1988 zijn via het adressenbestand
van het Landbouwschap ruim 21.500 akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers geattendeerd op de mogelijkheden tot abonnerenop onze uitgaven.
Gelijktijdig is het abonnementensysteem
aan de inmiddels gewijzigde situatie aangepast. De laatste jaren is het aantal door het
PAGV uitgegeven boekjes nogal toegenomen. Dit niet alleen in de verslagenserie,
maar ook is het aantal teelthandleidingen
groter geworden. Voor de kleinere gewassen voorzien de korte teeltbeschrijvingen
duidelijk ineen behoefte. Intotaal werden er
in 1988weer 20 boekjes indediverse series
uitgegeven. De drie nu gebruikte abonnementvormen stellen iedereen in staat een
optimaal pakket voor de eigen situatie tekiezen. Door de gevoerde actie kon t.o.v. 1987
het abonneebestand met ruim 50% worden
uitgebreid tot ruim 1500.

Schriftelijke informatie
Evenals in 1987 is de schriftelijke informatie
ook in 1988 ten dele door het CAD-agv begeleid. De bij de landelijke voorlichtingsbijeenkomsten gebruikte gewasinformatiebundels blijken voor docenten in het land- en
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tuinbouwonderwijs goed bruikbaar.
Voor de voortgang van de samenstelling en
herziening van teelthandleidingen en korte
teeltbeschrijvingen is een vijfjarenplanning
opgesteld. Intotaal betreft dit 25 akkerbouwen 40 vollegrondsgroentegewassen. Een en
ander betekent dat in 1993 de serie compleet moet zijn en dan kan in een nieuwe
vijfjarenplanning de herziening ter hand genomen worden. Met begeleiding van de
voorlichtingscoördinatoren van het CAD-agv
zullen PAGV-onderzoekers hun kennis inzetten voor de inhoudelijke samenstelling. De
redactionele bewerking en het uitgeven zullen vanuit de stafgroep PRI worden verzorgd.

Open dagen en excursies
Meegewerkt werd aan de Agrarische week
die in Lelystad van 6-11 juni georganiseerd
is. Dit ter gelegenheid van de opening van
de spoorlijn Lelystad-Amsterdam. Deze week
heeft de passende titel "Lelystad Agrarisch
Infocentrum aan de Lijn" meegekregen. Op
7 juni is met aangepaste programma's voor
± 350 akkerbouwers en ruim 80 vollegrondsgroentetelers in korte inleidingen een aantal
elementen uit het totale onderzoekprogramma toegelicht. Daarna konden proeven en
posters worden bezichtigd en is een rondgang mettoelichting over het bedrijf gemaakt.
Op de algemene open dag op zaterdag 11
juni bezochten enkele honderden belangstellenden het Proefstation.
In excursieverband werden bijna 100 groepen ontvangen met speciale aan de belangstelling aangepaste programma's. Hiervan
kwamen er 47 uit het buitenland. Het betrof
hier bezoekers uit 24verschillende landen.
Ook werd medewerking verleend aandrieinternationale cursussen waaraan cursisten
van in totaal 25 verschillende nationaliteiten
deelnamen.

Ook in 1988bezochten weer veel excursiegroepen het PAGV.

Bibliotheek
De PAGV-bibliotheek wordt steeds intensiever gebruikt. De aansluiting op Agralin is nu
volledig in gebruik en blijkt erg functioneel te
zijn. Ook ditjaar is het gebruik door derdenvoornamelijk studenten - toegenomen. Hetzelfde geldt voor aanvragen uit andere bibliotheken.

Overige activiteiten
Infebruari was het PAGV weer aanwezig op
de Nationale Tuinbouw Vakbeurs te
Bleiswijk. Speciale aandacht kregen witlof,
asperges en spruitkool.Ook deze keer bleek
het PAGV weer het centrale aanspreekpunt
voor vragen over de vollegrondsgroenteteelt. Opvallend was ook de grote
belangstelling van buitenlandse beursbezoekers voor ons werk.
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Wiskunde en Informatica
In 1988 is met betrekking tot de automatisering door de stafgroep W en I vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Het AROC-project. In het kader van het
project voor de Automatisering van de
Regionale Onderzoek-Centra is intensief
meegewerkt aan de zogenaamde "korte
termijn-" en "middellange termijn-fasen"
van het uiteindelijke bouwtraject van het
AROC-systeem. Voor de langere termijn is
veel aandacht besteed aan een functioneel en technisch ontwerp voor een koppeling tussen de hoofdmodulen van het
systeem en het pakket Genstat dat voor
de statistische verwerking van de onderzoeksgegevens wordt gebruikt.
Ook aan de opleiding, instructie en begeleiding van de regionale onderzoekers is
veelgedaan.Vooralvoor deze zaken werd
voor het tweede jaar door de directie
Akkerbouw en Tuinbouw een tijdelijk medewerker gefinancieerd. Doordat deze
echter steeds slechts voor één jaar mag
worden aangesteld, kost de opleiding en
begeleiding van deze persoon veel tijd en
aandacht. In 1988 werd binnen twee jaar
dederde AROC-manaangesteld.
- Het PAGV-meteostation. Dit jaar werd de
programmatuur die het vorige jaar is ontwikkeld uitgebreid met een groot aantal
rapportage-modulen. Wekelijks en maandelijks worden gestandaardiseerde overzichten geproduceerd die door de PAGVmedewerkers kunnen worden gekopieerd,
bewerkt en verwerkt in verslagen en rapporten. Tevens is begonnen met de bouw
van een programma met behulp waarvan
de computergebruiker zelf interactief diverse parameters instelt, waarna het gewenste rapport wordt gegenereerd.
Door de storingsgevoeligheid van zowel
de apparatuur als de programmatuur heeft
het operationele beheer van het meteostationveeltijd enaandacht gevraagd.
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- Het normenboek voor de systeembeheerder. In dit boek worden vele zaken
beschreven die onderdeel zijn van en invloed hebben op het geheel van werkzaamheden die door de systeembeheerder worden uitgevoerd. Het gaat hierbij
onder meer om beveiligings- en beschermingsprocedures, procedures voor toewijzing van computerfaciliteiten, regelingen
ten aanzien van de verdeling van terminalfaciliteiten binnen het kantorencomplex
etc. Het doel van het boek is om te komen
tot een continuïteit in bovenvermelde zaken en om invoorkomende gevallen externe personen (bijvoorbeeld van de TFDL)
snel inzicht te kunnen verschaffen over de
binnen het PAGV gevolgde werkwijze.
- Installatie van de VAX-computer van de
Stuurgroep Automatisering Voorlichting
(VAG), koppeling van deze computer aan
de PAGV-VAX middels een netwerkverbinding.
In 1988 werd een medewerker van deze
stuurgroep bij het PAGV gedetacheerd.
Tegelijkertijd werd een MicroVax, eigendom van de directie AT, in de computerkamer van het PAGV geïnstalleerd. Met onder meer efficiënter beheer van hard- en
software, eenvoudiger uitwisseling van bestanden en systemen en de mogelijkheid
van het gezamenlijk gebruik vande PAGVinfrastructuur als argumenten werd besloten de PAGV-VAX en de VAG-VAX te koppelen aan een netwerk met Ethernet als
hardware en Decnet software.
- Automatiseringsplan 1989-1993.Het initiatief om dit plan op te stellen is genomen
om de mogelijkheden ter ondersteuning
van het onderzoek en die van de dienstverlenende afdelingen en stafgroepen verder te benutten en de personele en financiële gevolgen daarvan na te gaan.
Hiertoe is een werkgroep ingesteld waarin
alle PAGV-geledingen zijn vertegenwoordigd en waarin W&l het secretariaat ver-

vult. Begin 1989 zal dit plan worden afgerond.
Ook dit jaar groeide het computergebruik.
Zowel het aantal gebruikers als de intensiteit van het gebruik nam toe. Tevens werd
steeds meer gevraagd naar faciliteiten als
tekstverwerking, spreadsheet en grafische
software. Mede ten behoeve van deze zaken werden 8 PC's aangeschaft, vooralsnog met alleen licenties voor het spreadsheet-pakket Lotus-123. Tevens werd op
alle PC's het database-pakket Oracle en
het tekstverwerkingspakket Papyrus geïnstalleerd (beide zijn voor gebruik binnen
het Ministerie van Landbouw en Visserij
gratis).
De situatie ten aanzien van de statistische verwerking is in 1988 wat verbeterd.
Door intensieve medewerking van de
Groep Landbouw-Wiskunde kunnen de lopende zaken binnen acceptabele termijn
worden afgehandeld.
Zorgwekkend blijft echter de grote hoeveelheid achterstallig werk die in voorgaande jaren is gegroeid. Het gaat hierbij
vooral om de statistische verwerking van
grote en vaak tegelijkertijd "moeilijke" projecten als vruchtwisselingsproeven en modellen waarbij
populatie-dynamische
aspecten onderdeel van de probleemstelling zijn. De enige oplossing hiervoor is
het structureel inzetten van meer menskracht.
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Coördinatie Onderzoek
De automatisering op de Regionale
Onderzoek Centra (ROC's) isin 1988 gevorderd, hoewel deze trager is verlopen dan
was voorzien. Deweegschalen en vochtmeters zijn wel in voorjaar 1988 afgeleverd,
maar de handterminals zijn voor het merendeel indecember beschikbaar gekomen.
De ontwikkeling van de software verloopt
ongeveer volgens planning en zal in juni
1989 in het kader van het AROC-project
worden afgerond. Deopleiding van regio-onderzoekers en bedrijfsleiders zal dan enkele
maanden later afgesloten kunnenworden.
Op 20 september vond de heropening van
ROC De Waag plaats. De gebouwen zijn
aangepast om te kunnen voldoen aan de
nieuwe eisen. Naast akkerbouwonderzoek
zal hier vanaf 1989 ook het vollegrondsgroenten- en bloembollenonderzoek worden
uitgevoerd. Proeftuin Ens houdt per 1 mei
1989optefunctioneren.
Rond de jaarwisseling is in de Kollumerwaard gestart met de nieuwbouw van het
Regionale Onderzoek Centrum dat ROC
Feddemaheerd gaat vervangen. In 1989
wordt het onderzoek geheel op het nieuwe
bedrijf uitgevoerd.
ROC Vredepeel heeft in verband met het
starten van het bedrijfssystemenonderzoek
14 ha grond aangekocht om daar een deel
van het reguliere onderzoek te kunnen uitvoeren.
De Stichting Proeftuin Noord-Limburg verplaatst de groente- en bloementeelt onder
glas van Venlo naar Meterik op hetzelfde
terrein waar ook onderzoek voor vollegrondsgroenten plaatsvindt. Op 28 oktober
is met de bouw van het kassencomplex begonnen.
De Stichting Proeftuin Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding voor de bouw van
een nieuw kantoor en een nieuwe schuur op
de kavel voor de vollegrondsgroenteteelt.
Het is de bedoeling dat de bouwplannen in
1989worden gerealiseerd.
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De Stichting Proeftuin Zwaagdijk heeft in
1988 circa 8,5 ha grond aangekocht. Dit is
voor de continuïteit van de proeftuin van belang, omdat men 10 ha in pacht had van de
veiling WFO, hetgeen nu geslonken is tot
nog maar 3ha.
Overleg tussen de Directie Akkerbouw en
Tuinbouw,de Directie Landbouwkundig Onderzoek, de Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor de akkerbouw op zanden veenkoloniale grond in Middenoost- en
Noordoost-Nederland en het PAGV heeft er
toe geleid dat het H.L. Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten als Regionaal
Onderzoek Centrum zalgaanfunctioneren.
Op de studiedagen voor bedrijfsleiders akkerbouwproefboerderijen en proeftuinen vollegrondsgroenten en onderzoekers en bestuursleden ROC's op 2 en 3 februari is het
concept-ontwikkelingsplan voor PAGV en
ROC's besproken en vastgesteld. De
tweede dag is besteed aan hetthema"kwaliteit", dat door vijf inleiders vanuit verschillende invalshoeken is belicht. Na een levendige
discussie ingroepen werd ditthema met een
forumdiscussie afgesloten. Duidelijk werd
dat aan "kwaliteit" door onderzoek, voorlichting en onderwijs inde naaste toekomst veel
aandacht besteed moetworden.
In de tabellen 1 en 2 zijn de gegevens vermeld over de omvang van het onderzoek op
de ROC's.

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

Breda

Ens

Meterik

Westmaas

Zwaagdijk

500
52

220
8

1100
51

350
36

600
61

39
13

6
2

31
20

20
16

39
22

25

25

28

44

36

witlof
kropsla
prei
bloemkool
peen
witlof
spruitkool
augurk
schorseneer
ijssla
bloemkool
kleine gewassen

sluitkool
ijssla
asperge
prei
kropsla
bloemkool
spruitkool
bloemkool witlof
augurk
spruitkool peen
Chinese kool witlof
bladgewassen
kropsla
knolvenkel kleine gewassen
peen
ijssla
witlof

Meer aandacht is nodig voor kwaliteit: hier ijssla met een te grote en te losse
krop, hetgeen belangrijke kwaliteitsgebreken zijn.
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Kwaliteitsverbetering
Zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt opereren op verzadigde en
deels overvoerde markten. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven
c.q. te versterken speelt de kwaliteit van de
Produkten een essentiële rol. Daarbij zullen
steeds meer voor bepaalde bestemmingen
specifieke kwaliteitseisen gevraagd worden,
waarop de teler zal moeten inspelen in het
kader van een integrale kwaliteitsbenadering
in de gewas/produktkolom. Het teeltonderzoek is dan ook sterk gericht op dit kwaliteitsstreven.Gezien deverschillende bestemmingen van de produkten, is dit onderzoek
sterk gewasgericht zowel met betrekking tot
de beïnvloeding via teeltmaatregelen als de
handlingvan hetgeoogste produkt.
In het teeltonderzoek bij akkerbouwgewassen is de inzet voor het kwaliteitsonderzoek
in 1988verder versterkt.
Voor de pootaardappelteelt wordt veel aandacht gegeven aan de gezondheid van het
pootgoed en de sturing van de sortering en
de groeikracht. Daarbij is het onderzoek
naar beperking van de bacterieziekten versterkt en is onderzoek naar de vermeerdering via miniknollen gestart. De aandacht bij
consumptie-aardappelen isvooral gericht op
de geschiktheid voor de fritesindustrie.
Hierbij gaat het met name om teeltoptimalisatie van potentiële AM-resistente rassen
voor verwerking. Nieuw onderzoek is gestart
naar de invloed van het rijpingsstadium bij
de oogst op de bakkwaliteit, terwijl ook de
beperking van het nitraatgehalte aandacht
krijgt.
Bijde granen wordt er naar gestreefd om via
rassenkeuze en teeltmaatregelen een zodanige kwaliteit te telen dat zowel voor tarwe,
gerst als rogge de afzetkansen naar de
maal- en brouwindustrie toenemen. Daarbij
is bijtarwe de aandacht verschoven naar de
mogelijkheden en beperkingen van geïntegreerde low /npufteeltsystemen in relatie tot

de kwaliteit.
Bij peulvruchten wordt het onderzoek naar
optimalisatie van de zaaizaadteelt (o.a. gezondheid) versterkt.
Bij de oliehoudende gewassen wordt gezocht naar verhoging van het oliegehalte bij
koolzaad en karwij, waarbij ook de introductie van glucosinaatarme koolzaadrassen
aandacht krijgt. Bij vlas wordt gewerkt aan
verbetering van de vezelkwaliteit bij de
dauwrootmethode.
Het onderzoek bij kruiden is ook sterk kwaliteitsgericht, namelijk verbetering van de
blad/stengelverhouding en inhoudstoffen bij
bladkruiden en beperking van tarra en beschadiging bijwortelkruiden.
Bij graszaad richt het onderzoek zich o.a. op
bestrijding van moeilijk uit te schonen grasachtige onkruiden en verbetering van de
oogstzekerheid via groeiregulatoren en bestrijding vanziekten enplagen.
Voor suikerbieten wordt vooral gewerkt aan
tarrabeperking en wordt de invloed van
groeiregulatoren onderzocht op de kwaliteit
vanbieten instikstofrijke situaties.
Bij de voedergewassen is het onderzoek
mede gericht op het bereiken van een hoge
voederwaarde en een voldoende hoog drogestofgehalte.
Meer algemeen krijgt ook de invloed van het
gebruik van dierlijke mest en de invloed van
geïntegreerde teeltwijzen opde kwaliteit veel
aandacht.
Gezien het belang van kwaliteitsverbetering
zal dit onderzoek komende jaren verder versterkt worden. Hierna worden enkele aspecten vandit onderzoek nader toegelicht.
Bijvollegrondsgroenten laten de kwaliteitseisenzich alsvolgt samenvatten:
het produkt moet voldoen aan de gestelde
vorm of sortering, moet smakelijk en vers
zijn, het moet vrij zijn van in- en uitwendige
gebreken en vrij van schadelijke beschadiging, het moet uniform zijn, van gewenste
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consistentie entextuur, het moet degewenste in- en uitwendige kleur bezitten, rijk zijn
aanvitaminen en gewenste inhoudstoffen en
voldoen aan wettelijke normen die aan het
produkt gesteld worden. Ook de verpakking
en presentatie van zowel het verse als het
verwerkte produkt zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Bij groenten voor industriële verwerking is ook het rendement, dat wil zeggen de hoeveelheid eindprodukt ten opzichte van de hoeveelheid grondstof, een
belangrijk kwaliteitsaspect.
In het onderzoeksprogramma neemt de
ziektebestrijding een belangrijke plaats in.Er
lopen onderzoekprogramma's bij prei, witlof,
koolgewassen, kroten, peen en uien. Ook in
het gebruikswaarde-onderzoek (rassenonderzoek) vollegrondsgroenten wordt sterk op
kwaliteits-aspecten gelet. Hoogproduktieve
rassen met een onvoldoende kwaliteit worden niet aanbevolen. Bij de witlofrassen
wordt o.a. speciaal gelet op de gevoeligheid
voor bruine pit en bij stamslabonen zal voortaan mede op de gevoeligheid voor bruinverkleuring nade oogst worden getoetst. Zowel
bij witlof als bij de stamslaboon bestaan duidelijke rasverschillen ingevoeligheid voor de
betreffende gebreken.
In het onderzoekprogramma wordt bij veel
gewassen nu ook de houdbaarheid beoordeeld. De vaak teleurstellende kwaliteit na
een week uitstalleven geeft aan dat er in
deze richting nog veel onderzoek verricht
moet worden. In 1989 zal dit aspect meer
aandacht krijgen. De aangescherpte normen
voor nitraatgehalte in een aantal bladgewassen en de nieuwe normen voor rode bieten
maken dat ook in 1989 hier extra aandacht
aan besteed zal worden, met name aan de
verslaggeving van reeds uitgevoerde veldproeven.
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Kwaliteit van tarwe bij late stikstoftoediening

Om bij wintertarwe hoge korrelopbrengsten
te bereiken wordt de stikstof in drie keer gegeven. Deeerste stikstofgift, toegediend kort
na de winter, moet zorgen voor een goede
uitstoeling en voor aanleg van aren. De
tweede stikstofgift wordt toegediend in het 1à 2-knopenstadium (GS 31-32) en is gunstig
voor de groei en ontwikkeling van de aren,
incasude aanleg van korrels. Dederde stikstofgift, toegepast in het vlagbladstadium
(GS 39-45) dient met name de korrelvulling
te bevorderen.
De toediening van een derde stikstofgift,
veelal variërend van 30 tot 50 kg N/ha, vindt
uitsluitend plaats uit oogpunt van opbrengst.
Daarnaast heeft deze late gift een positieve
uitwerking op het eiwitgehalte, dat tot 12 à
13%kanstijgen.
Voor de afzet van tarwe naar de maalindustrie gaat de voorkeur uit naar hoge eiwitgehalten in de korrel. Voor de broodbereiding
wordt gestreefd naar een eiwitgehalte van
circa 12,5% in de bloem. Om dit gehalte te
bereiken zal de korrel 13 à 14% eiwit moeten bevatten. Dergelijk hoge eiwitgehalten
kunnen onder de Nederlandse groeiomstandigheden alleen worden bereikt, indien het
gewas bij de bloei nog over veel stikstof beschikt. Met name een laat toegediende hoge
stikstofgift zaldaartoe kunnen bijdragen.

Sinds 1985 is bij het ras Obelisk de invloed
van laat toegediende, hoge stikstofgiften op
de opbrengst en de kwaliteit onderzocht. In
tabel 3 zijn enkele resultaten van dit onderzoek vermeld. Uit deze tabel blijkt, dat toediening van een derde stikstofgift de opbrengst deed stijgen. Een gift van 40 kg
N/ha lijkt voldoende; een hogere gift verhoogde de opbrengst nog slechts in geringe
mate. De stikstofopname nam met een stijgende derde gift toe; van de laat gegeven
stikstof werd ongeveer 50% door het gewas
opgenomen. Bij een gift van 40 kg N/ha
werd de opgenomen stikstof overwegend
(91%) in de korrel teruggevonden. Bij een
gift van 80 en 120kg N/ha was dit slechts 74
en 66%, zodat een niet-onaanzienlijk deel
van de opgenomen stikstof in het stro achterbleef.
Het eiwitgehalte bereikte bij een derde stikstofgift van 40 kg N/ha een waarde van
12,3%. Dit gehalte blijkt door verhoging van
de derde gift nog aanzienlijk te kunnen wordenverhoogd. Deverhoging van heteiwitgehalte had tot gevolg, dat ook de
Zelenywaarde (ook wel sedimentatiewaarde
genoemd) en het broodvolume toenamen.
De gunstige beïnvloeding van deze bakkwaliteitseigenschappen werd echter getemperd
door een gelijktijdige afname van de rekweerstand van hetdeeg. Ditbetekent, datde
toch al zwakke deegkwaliteit van het ras
Obelisk bij een toenemend eiwitgehalte nog
slechter wordt.
Eenverklaring van de teruggang van de rekweerstand van het deeg bij hogere eiwitge-

Tabel3. Korrelopbrengst, stikstofopname en enkele kwaliteitskenmerken van Obelisk bij een derde
stikstofgiftvan0,40,80en120kgN/ha(onderzoek1985-1987).
3eNgift
kg N/ha

korrelopbrengst
t/ha

stikstofopname
kg N/ha

eiwit
(korrel)

%

0
40
80
120

9,05
9,37
9,53
9,42

198
217
239
249

11,7
12,5
13,2
13,7

Zelenywaarde*

broodvolume*
ml

rekweerstand*
deeg

33
37
39
41

561
577
601
605

130
108
98
95

in1986en1987
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Afhankelijk van hoogte en tijdstip van toediening kan een N-overbemesting de
bakkwaliteit gunstig beïnvloeden.

halten is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt
het aandeel oplosbare eiwitten hierbij een
rol. Van belang isvoorts te weten, in hoeverre rasverschillen aangaande deegeigenschappen van invloed zijn. Daarom is momenteel naast Obelisk het kwaliteitsras
Urban in het onderzoek betrokken.

Galmugbestrijding inveldbeemdgras
In Nederland wordt ongeveer 4.000 ha veldbeemdgras voor graszaad geteeld. Bij deze
teelt is het erg belangrijk dat er aan het eind
van de herfst voldoende goed ontwikkelde
spruiten zijn. Dit is nodig om in het volgende
oogstjaar voldoende zaadpluimen te krijgen,
waarmee een goede zaadoogst kan worden
behaald. Eén van de oorzaken van onvoldoende spruiten en daarmee van eenslechte zaadopbrengst is een aantasting van het
gewas met graszaadstengelgalmuggen. Dit
zijnde muggen Mayetiola radifica, M.joannisi en M.schoben. Deze muggen zijn moeilijk
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van elkaar te onderscheiden en ze zijn samen als een complex verantwoordelijk voor
de aantasting van het veldbeemdgras. Van
de afzonderlijke soorten is weinig bekend.
Aantasting door deze muggen is te herkennen aan het afsterven van de spruiten,waarbij de zijspruiten weer uitlopen. Aan de stengelbasis van aangetaste spruiten zijn, in een
verdikking onder de bladschede, de witte
pootloze larven of de bruine poppen te vinden. Het aangetaste gewas heeft in het
voorjaar weinig zaadpluimen en maakt een
vergraste indruk. Het aantal graszaadgalmuggen dat in een perceel veldbeemdgras
voorkomt varieert per jaar en per gebied.
Waarom dit zo wisselt is niet bekend, maar
deze variatie komt ook bij andere insekten
voor. Behalve in veldbeemdgras komen
deze graszaadmuggen ook voor in straatgras, ruw beemdgras en schaduwgras.
Engels raaigras en rood zwenkgras worden
niet aangetast.

Levenscyclus
De eerste generatie volwassen galmuggen
vliegt meestal in mei en begin juni. De

vrouwtjes leggen hun donkerbruine, 0,5 mm
lange eitjes op de bovenkant van de bladeren, langs de hoofdnerf. Uit de eitjes komen
larven, die langs de nerf in de bladschede
kruipen. Vandaar uit kruipen ze naar de
stengelbasis, waar ze de schade aanrichten.
De larven zitten in een verdikking van de
stengel (een soort gal) en verpoppen zich
daar. Injuli tot eind september vliegt dan de
tweede (enderde) generatie galmuggen.

Proeven
In 1987 en 1988 is onderzocht op welk tijdstip in de nazomer/herfst en bij welke infectiedruk bestrijding van deze galmuggen
noodzakelijk is. Per jaar is op drie percelen,
waar een matige tot zware aantasting werd
verwacht, een proef aangelegd. Inelke proef
is vanaf begin augustus om de 14 dagen
een bespuiting uitgevoerd met permethrin
(0,5 l/ha). Dit resulteerde in de behandelingen 4x spuiten in augustus en september,
2x in augustus, 2x inseptember. Inproef RH
1089 is de bestrijdingsperiode uitgebreid tot
in oktober. Om de effecten van de bespuiting te volgen, is maandelijks de eiafzet
waargenomen en is de zaadopbrengst bepaald.
Het percentage aangetaste spruiten in de
zes proeven varieerde in augustus van 8 tot
24% en in september van 5tot 28%. Inoktober was in proef RH 1089 zelfs 43%van de
spruiten aangetast. In drie proeven leidden
de bespuitingen tot betrouwbaar hogere opbrengsten (tot 350 kg/ha meer). Vooral de
bespuitingen in september (oktober) waren
verantwoordelijk voor dezeverhoging.
Regressie-analyse laat geen verband zien
tussen het percentage aangetaste spruiten
en de zaadopbrengst. Een hoge mate van
aantasting in september en oktober lijkt
meer schade te geven dan aantasting inaugustus. Dat meer halmen ook een negatief
effect kan hebben bleek in 1987.
Vroegtijdige legering leidde toen tot een negatief effect van de bespuitingen op de
zaadopbrengst.

Oogsttijdenonderzoek bij snijmaïs
In de periode van 1972 tot en met 1978
heeft het PAGV 24 oogsttijdenproeven met
snijmaïs uitgevoerd met de in die tijd gangbare rassen. Uit dit onderzoek bleek dat bij
tijdige zaai van de maïs de drogestofopbrengst met aftrek van de op basis van het
drogestofpercentage (ds-%) geschatte inkuilverliezen (de netto drogestofopbrengst) gemiddeld maximaal was bij een ds-%van 30.
Bij een ds-%van 30 is het gewas gewoonlijk
nog weinig gelegerd en wordt de resulterende kuil goeddoor het vee opgenomen enbenut. Op grond van het in de zeventiger jaren
uitgevoerde onderzoek lijkt een ds-%van 30
een goed criterium voor het optimale oogsttijdstip van maïs. De kolf bleek dan meestal
in het hard deegrijpe stadium te verkeren.
De resultaten van het in de zeventiger jaren
uitgevoerde onderzoek zijn weergegeven in
PAGV-verslag nr.73.
Sinds de zeventiger jaren heeft zich echter
een nieuwe generatie maïsrassen aangediend. Deze rassen zijn langer, bladrijker en
hebben vaak een lager kolfaandeel in de
drogestof van de plant. De nieuwe rassen
blijven vaak langer groen, hebben een nattere stengel dan de oudere rassen en zijn
soms gevoeliger voor Fusarium. De huidige
rassen zijnvaak meer van hetdent-type,wat
betekent dat ze relatief laat bloeien en dan
een snelle afrijping vande kolf vertonen.
Tenslotte ligt het opbrengstniveau van de
huidige rassen fors hoger.
In 1987 is het PAGV in samenwerking met
de ROC's Aver-Heino en Cranendonck opnieuw met oogsttijdenonderzoek bij maïs begonnen. De proeven worden uitgevoerd met
het vroege ras Sonia en het late ras Ascot.
Beide rassen worden op beide locaties
vroeg (circa 22 april) en laat (circa 14 mei)
gezaaid.
Het doel van dit nieuwe onderzoek is vast te
stellen of het optimale oogsttijdstip voor de
huidige rassen mogelijk anders gedefinieerd
moet worden dan voor de in de zeventiger
jaren geteelde rassen. Ook wordt in deze
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proeven in samenwerking met het IVVO het
verloop van de in-vitro verteerbaarheid gevolgd.
In samenwerking met het PR wordt, door
middel van op de oogsttijdenproeven aansluitende inkuilproeven, onderzocht welke
gewasfactoren naast het ds-% van de hele
plant van invloed zijn opde inkuilverliezen.
De in 1987 en 1988 behaalde resultaten zijn
samengevat in tabel 4. De drogestofopbrengst na aftrek van geschatte inkuilverliezen werd voor de vroeg gezaaide gewassen
gemiddeld behaald bij een ds-% van 32
(Sonia) of 34 (Ascot). De half mei gezaaide
gewassen bereikten de maximale netto drogestofopbrengst bij een ds-%van 30 (Sonia)
of 29 (Ascot). Bij het bereiken van de maxi-

male netto drogestofopbrengst was de kolf in
deze proeven in de meeste gevallen nog in
het deegrijpe stadium.
De in deze oogsttijdenproeven behaalde resultaten onderscheiden zich enigszins van
de uitkomsten van de in de zeventiger jaren
uitgevoerde proeven: de maximale netto
drogestofopbrengst wordt behaald bij een
hoger ds-% (circa 33 in plaats van 30) en bij
een minder rijpe kolf (deegrijp in plaats van
hard deegrijp). Voor het trekken van definitieve conclusies uit dit onderzoek dient gewacht te worden tot dat de gegevens van de
in 1989 uit te voeren proeven verkregen zijn.
Bij de uiteindelijke evaluatie zullen ook de
gegevens betreffende de verteerbaarheid en
de inkuilverliezen betrokkenworden.

Tabel 4. Het ds-% van de hele plant waarbij de drogestofopbrengst na aftrek van geschatte inkuilverliezen maximaal was;oogsttijdenproeven 1987-1988.
ras

zaaitijd

Sonia

vroeg
laat
vroeg
laat

Ascot

Cranendonck
1987
1988

29
34
32
32

31
32
34
32

Onderzoek aan bacterieziekten bij
pootaardappelen
Bij de teelt van pootaardappelen vormen
bacterieziekten zoals zwartbenigheid en
stengelrot een toenemend probleem. In het
PAGV-aardappelonderzoek wordt hieraan
veel aandacht besteed. In het verleden werd
dit onderzoek in nauwe samenwerking met
het IPO uitgevoerd,waarbij het IPO de nodige kennis van bacteriën inbracht en de detecties uitvoerde. Door de heropstelling van
het IPO naar meer fundamenteel onderzoek
kwam het praktijkonderzoek m.b.t. detectiemogelijkheden in de knel. Dit is ondervangen
door het aantrekken van een bacterioloog op
het PAGV, mogelijk gemaakt door financiële
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Heino
1987
1988

34
26
32
25

36
27
36
26

gemiddeld

32
30
34
29

ondersteuning via de Nederlandse Aardappel Associatie vanuit het bedrijfsleven.
Mede hierdoor wordt het praktijkonderzoek
over beperking van het optreden van bacterieziekten in pootaardappelen op het PAGV
sterk uitgebreid.
Dit onderzoek geschiedt in het kader van de
werkgroep "Bacterieziekten" in nauwe samenwerking met de betrokken instituten en
keuringsdiensten vande NAK.
Hieronder wordt kort ingegaan op het praktijkgerichte onderzoekprogramma.

1.Bestudering van het tijdstip van wegrotten vanmoederknollen
Er wordt aangenomen dat verspreiding van
bacterieziekten vooral bij het rooien en in-

schuren plaatsvindt. Hierbij kunnen vooral
halfrotte moederknollen een belangrijke bron
vanversmering zijn.
Ook zijn er aanwijzingen dat in het veld
dochterknollen minder snel besmet worden
naarmate moederknollen eerder, sneller wegrotten.
Vanuit het oogpunt van versmering is het
waarschijnlijk het beste als de moederknollen indrogen (mummies vormen) en bij het
rooien en inschuren worden verwijderd.
In drie proeven zal nagegaan worden welke
factoren dit wegrotten van moederknollen
beïnvloeden. Deze proeven zijn de volgende:
A. De invloed van enkele voorbehandelingsmethoden. Hierbij wordt een vergelijking
gemaakt tussen onder andere fysiologisch oud en jong pootgoed, grote en
kleine poters en poederen met en dompelen inSolacol.
B. De invloed van enkele rassen en herkomsten. Er zijn verschillen tussen rassen en herkomsten wat betreft het wegrotten van de moederknollen. Nagegaan
wordt in hoeverre dit samenhangt met
het ras, de vroegrijpheid en de mate van
besmetting van het uitgangsmateriaal.
C. De invloed van Moncereen. Van
Moncereen wordt gezegd dat poederen
bij het poten het wegrotten sterk vertraagt. Daarom zal in een veldproef niet
behandeld pootgoed worden vergeleken
met het bepoederen van pootgoed met
Moncereen en met het dompelen van
pootgoed ineen Moncereen-oplossing.

3. De invloed van beregenen op het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen
De indruk bestaat dat beregening het optreden van bacterieziekten bevordert. Dit zou
veroorzaakt kunnen worden door een verslechtering van de structuur, waardoor de
grond dichtslaat en het zuurstofgehalte afneemt. Het kan ook veroorzaakt worden
door beschadigingen aan het loof of door
besmet beregeningswater.
Zowel op het PAGV als op proefboerderij De
Waag wordt nagegaan in welke mate intensief beregenen leidt tot meer bacteriezieke
planten in hetveld entot een meer besmette
nateelt. Ook wordt de snelheid van wegrotten van de moederknollen vastgesteld. Daar
de indruk bestaat dat later rooien tot meer
besmetting leidt zal ook eentweede keergeoogst worden,waarbij voor de tweede oogst
nogmaals beregend wordt.
4. De invloed van de bewaartemperatuur
op het optreden van bacterieziekten bij
pootaardappelen
De knollen van bacteriezieke planten van
het ras Santé, geoogst in 1987, zijn op vier
verschillende wijzen bewaard en in 1988 uitgepoot. Alleen in het warmst bewaarde object kwamen 7% bacteriezieke planten voor.
De rest was schijnbaar gezond. De knollen
van deze schijnbaar gezonde planten zullen
weer op dezelfde wijze worden bewaard en
uitgepoot.

2. Potergrootte engezondheid nateelt
In 1986heeft het PAGV aangetoond datgrote poters (afkomstig van bacteriezieke planten) meer planten met bacterieverschijnselen geven dan kleine poters. Er is toen niet
onderzocht of grotere poters ook een zwaarder besmette nateelt geven dan kleine poters. Dit aspect zal komend jaar worden nagegaan.

5. Toetsing van calciumdioxide als bestrijdingsmiddel tegen bacterieziekten
Uit Engels onderzoek bleek dat calciumdioxide, in de grond gebracht bij het poten,tot
minder bacteriezieke planten in het veld leidde.
Op het PAGV wordt nagegaan in hoeverre
deze ervaringen ook hier opgelddoen.
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6. Toetsing van enkele knolontsmettingsmiddelenalsalternatief voorkwik
Onderzoek naar bactericiden blijft noodzakelijk om verspreiding van bacteriën van besmette knollen naar gezond pootgoed te
voorkomen. Daarom zijn in 1988bij de oogst
knollen besmeerd met Eca-bacteriën (bacteriën die voornamelijk het verschijnsel zwartbenigheid veroorzaken) en direct daarop
met verschillende middelen ontsmet om de
effectiviteit van deze knolontsmettingsmiddelen ten opzichte van kwik te toetsen.
Nagegaan wordt wat de fytotoxiciteit is van
deze middelen en welke symptomen zij in
hetveldgeven.
7. Onderzoek naar de wijze waarop herbesmetting van uitgangsmateriaal plaatsvindt
Bij sommige pootgoedtelers raakt "schoon"
uitgangsmateriaal wel en bij andere niet besmet. Het lijkt met name bij "schone" bedrijven de moeite waard om de wijze waarop zij
hun pootgoed vermeerderen te bestuderen.
Hiertoe zal in 1989 in samenwerking met de
Keuringsdienst Noordzeepolders van de
NAK een inventariserend onderzoek worden
gedaan op tien bedrijven in Noord-Holland
en Flevoland. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten voor meer gedetailleerd onderzoek
naar bepaalde besmettingsbronnen.

8. Aangetoond is dat bij het oogsten in twee
fasen minder versmering optreedt dan bij in
éénwerkgang oogsten. Niet duidelijk isof dit
ook resulteert in een geringere besmetting.
Dit is veroorzaakt door de beperkingen van
de gebruikte toetsmethode. De gebruikte
ELISA-toets is namelijk niet in staat levende
van dode bacteriën te onderscheiden.
Nagegaan moet daarom worden in welke
mate bacteriën bij het drogen in het zwad
overleven. Dit kan alleen met een nauwkeuriger toets, die tot nu toe niet op het PAGV
beschikbaar was.
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9. Er worden steeds meer doodspuitmiddelen verboden. Het mechanisch loofverwijderen (loofklappen) zal daarom nog meer in de
belangstelling komen. Onderzocht zal worden in hoeverre bij loofklappen het pootgoed
besmet kan worden met bacteriën als zich in
een perceel latent zieke planten bevinden
waarvan de stengels vol bacteriënzitten.
10.De wijze waarop herbesmetting met bacterieziekten in hetveld plaatsvindt is niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat Erwinia spp.
in het veld (in planteresten) kunnen overleven en daardoor gezond materiaal kunnen
besmetten. Vooral voor de teelt van hoogwaardig pootgoed is het van het grootste belang om de risico's hiervan voor de verschillende grondsoorten te kennen. Onkruiden en
tussenwaardplanten kunnen hierbij een rol
spelen.
Dit onderzoek, gecoördineerd in de werkgroep "Bacterieziekten", is gericht op snelle
praktische oplossingsrichtlijnen.

Het nitraatgehalte van aardappelknollen
Nu het nitraatgehalte van aardappelknollen
voor sommige afnemers van consumptieaardappelen een kwaliteitskenmerk geworden is, is het van groot belang teweten of en
hoe de Nederlandse telers hun aardappelen
aan de soms strenge eisen kunnen laten voldoen.
Uit de tot nu toe beperkte hoeveelheid literatuur is bekend dat het nitraatgehalte van aardappelknollen beïnvloed wordt door het teeltgebied, de bemesting, de weersomstandigheden, de knolgrootte, het ras en dat er tussen deze factoren interacties zijn. Hoe deze
factoren en interacties het nitraatgehalte beïnvloeden is nog slechts in geringe mate bekend. Duidelijk is dat een hogere stikstofgift over het algemeen het nitraatgehalte ver-

Tabel5. Nitraatgehalte van aardappelknollen (mg per kg vers gewicht) van de maat 40/50, bepaald
door bedrijfslaboratorium Oosterbeek, van vier rassen bij twee stikstof- en twee kalibemestingsniveaus (Rusthoeve,1988).
ras

N-gift
kg/ha

geen extra K 2 0
300 kg extra K 2 0
milligram nitraat per kilogr•am

Diamant

185
285

97
170

103
193

Morene

185
285

87
173

113
150

Van Gogh

185
285

100
177

147
227

Bintje

185
285

133
220

163
250

hoogt. In een proef op proefboerderij
Rusthoeve bleken in 1988 geen opbrengstverschillen tussen stikstoftrappen, terwijl er
wel een zeer duidelijk verschil in nitraatgehalte bleek (zie tabel 5). Uit de resultaten
van Rusthoeve blijkt tevens dat de verhouding waarin positief en negatief geladen,
makkelijk opneembare voedingsionen beschikbaar zijn een rol speelt. Zo zorgt veel
kali (positief) voor een wat hoger nitraatgehalte (zietabel5).
Het lijkt waarschijnlijk dat de vochtvoorziening en de nalevering van stikstof uitorganische stof tijdens het groeiseizoen een aanzienlijke rol spelen in het tot stand komen
van het nitraatgehalte. Dat ook het groeipatroon van de knollen belangrijk is, mag blijken uit hetfeit dat knollen vandezelfde maat
uit een partij enorm verschillen in hungehalte aan nitraat.
Het PAGV zal in 1989 ineen stikstoftrappenproef het verloop van het nitraatgehalte in
het groeiseizoen volgen om meer licht te
werpen op enkele van de vele vragen die
blijken te bestaan omtrent het tot stand komen van het uiteindelijke nitraatgehalte van
aardappelknollen.

Tarrabeperking door eengewijzigdevormvandesuikerbiet
leder jaar weer blijkt de meegeleverde
grondtarra een grote belasting tezijnvoor de
Suikerindustrie. Vooral het kwijtraken van de
tonnen aangevoerde grond is een groot probleem.
Op de Stichting voor Plantenveredeling
(SVP) te Wageningen zijn genotypes ontwikkeld met een wat rondere bietvorm. De bedoeling daarvan is te komen tot een vermindering van de grondtarra. Dit is vooral van
belang voor de telers op zwaardere gronden
nu de tarrabijdrage wordt verhoogd, waardoor het saldo van de bieten verder wordt
verlaagd.
Minder grondtarra betekent ook dat er minder grond getransporteerd wordt endus minder grond het perceel verlaat, hetgeen voor
de bedrijfshygiëne van groot belang is.
Hoewel het "ronde" materiaal nog niet voor
de praktijk beschikbaar is, is er ook in 1988
weer onderzoek aan verricht.
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Opzet van het onderzoek
In 1987 en in 1988werd op de proefboerderij De Kandelaar bij Biddinghuizen een proef
aangelegd met twee "ronde" bietrassen die
vergeleken werden met een standaardras.
Eventuele verschillen in grondtarrapercentages zouden hier goed naar voren moeten
kunnen komen, omdat op dit bedrijf door de
grondsoort sprake is van regelmatig hoge
tarrapercentages vandeafgeleverde bieten.
De bedoeling was dat er onder twee oogstomstandigheden geoogst zou worden, namelijk goed en slecht (nat), maar dat is in
1987 niet gelukt (alleen "slecht"). De weersomstandigheden van 1987 waren niet gunstig voor deze proef en ook de grond had een
uiterst slechte structuur, waardoor de grond
nogal vast aan de bieten bleef plakken. In
1988 werd de "slechte" oogstomstandigheid
nagebootst door dieper te rooien dan standaard. Ook werd in 1988 het ras Univers
naast Regina als standaardras indevergelijking meegenomen. De proeven zijn machinaal gerooid met rooien en opladen in apartewerkgangen.
Resultaten

standigheden, de ronde rassen een lager
tarrapercentage te zien geven. Gemiddeld
gezien geven de ronde rassen ruim 20%
minder tarra. De financiële gevolgen van de
verschillen in tarrapercentages staan in de
laatste drie kolommen van tabel 6, de respectievelijke tarrabijdragen, vermeld. Uitgangspunt voor deze berekening was een
gemiddelde van de tarraregelingen voor
1990van beide suikerindustrieën. Per industrie kan de uitkomst iets wijzigen, maar de
verschillen zijn uiteindelijk zeer gering.
Duidelijk is dat vermindering van de grondtarra een financiële besparing kan opleveren
van f 50,-tot f 150,- per ha. Bij dieper rooien
en onder slechte oogstomstandigheden van
1987 waren de financiële besparingen zelfs
nog groter:tot circa f200,- per ha.
Conclusie
Het grondtarrapercentage van de ronde rassen is lager dan dat van beide andere rassen, zelfs onder gunstige groei-en oogstomstandigheden.
Het is gewenst door te gaan met het verder
veredelen van de ronde rassen, vooral wat
betreft het suikergehalte endewinbaarheid.

In tabel 6 zijn alleen de resultaten van de
tarrabepalingen weergegeven.
Duidelijk blijkt dat, zelfs onder gunstige omTabel 6. Effect van bietvorm optarrapercentage entarrabijdrage.
ras

Regina
Univers
Rond 1(3n)
Rond 11(4n)
1

gemiddelde
wortelopbrengst
ton/ha
68,6
73,2
77,0
75,5

kop- + grondtarra-%
1987
1988
1988
normaal diep

tarrabijdrage1)
gld/ha
1987
1988
1988
normaal diep

36,8

756
620
595

29,5
29,8

16,1
15,9
12,9
12,6

25,4
22,3
16,1
16,2

176
190
129
124

> Uitgangspunten voor de tarrabijdrageberekening: gemiddelde van beide Suikerindustrie-regelingen
voor 1990.
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414
350
206
206

Bruine pit in witlof
Weinig problemen hebben in de afgelopen
jaren de gemoederen van de witlofteler zo
beziggehouden als het bruine pit probleem.
Deze fysiologische kwaal werd min of meer
aan het einde van de jaren '70 geïntroduceerd met de produktieve Franse hybride
Zoom. Deze kwaal uit zich vooral vanaf de
middenvroege trekperiode en is in enkelejaren zo hevig voorgekomen dat de export
zelfs werd bedreigd. Inkort bestek wordt nader ingegaan op de mogelijke oorzaken van
het optreden van bruine pit en op welke wijze het probleem kan worden teruggedrongen.

aanvang van detrek plaatsvinden.
Het dompelen op zich is echter zeer nadelig
voor de lofopbrengst en lofkwaliteit. Wellicht
is dit een gevolg van verstikking van de wortels tijdens het dompelen. De pH loopt tijdens het dompelen namelijk terug. Dompelen in kalksalpeter werkte ten aanzien van
lofopbrengst en lofkwaliteit nadeliger dan
dompelen in calciumchloride. Gebleken is
dat het verspuiten van een calciumchlorideoplossing over de pas opgezette wortels niet
effectief is. Ook het dompelen van alleen de
wortelpunten direct na het opzetten in een
oplossing van calciumchloride helpt onvoldoende.

Vermoedelijke oorzaken
Uit recent Frans onderzoek komt naar voren
dat de calciumhuishouding in de pit waarschijnlijk is verstoord. Door witlofwortels
voor aanvang van de trek in een oplossing
van calciumchloride te dompelen, kon het
percentage bruine pit aanzienlijk worden
verminderd. Onderzoek op het PAGV enenkele ROC's heeft dit bevestigd (tabel 7).
Door de wortels gedurende 24 uur te dompelen in een oplossing van calciumchloride
of kalksalpeter, kon het percentage blanke
pit sterk worden verhoogd. Duidelijk bleek
ook dat zwaardere wortels aanzienlijk meer
kroppen met een bruine pit gaven dan lichtere wortels. Dit dompelen moet direct voor

Bruine pit inwitlof: een ernstig kwaliteitsgebrek.

Tabel 7. Lofopbrengst (in kg per 100wortels) en percentage blanke pit van witlofwortels, gedurende 24
uur voor aanvang trek gedompeld in een oplossing van 20 g/l calciumchloride of 20 g/l kalksalpeter.
Ras: Flash,worteldiameter 4-5 cm.Oogstdatum: 5februari 1988, PAGV,Lelystad.
object

onbehandeld
dompelen in leidingwater
dompelen in calciumchloride
dompelen in kalksalpeter

lofopbrengst
klasseI
13,4
10,1
6,8
2,6

/o

totaal

klasseI

19,3
14,4
11,2
8,3

69
70
61
31

% blanke
pit
32
34
70
85
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Tabel 8. Invloed van dompelen van wortels (ras Flash, 4-5 cm diameter), gedurende 24 uur voor aanvang trek, op de lofopbrengst (in kg per 100 wortels), percentage blanke en holle pit.
Lofoogst: 19mei 1988, PAGV,Lelystad.
object

dompelen in leidingwater
dompelen in kalksalpeter
dompelen in kalisalpeter

lofopbrengst
klasse I totaal
4,8
2,6
2,4

12,9
12,7
10,9

Uit een volgende proef bleek dat inderdaad
het element calcium een belangrijke rol
speelt in de bruinverkleuring van de pit (tabel 8).Tevens kwam naar voren dat een holle pit mogelijk ook verband houdt met een
verstoorde calciumhuishouding.
Uit enkele andere proeven van onder andere ROC Zwaagdijk, komt naar voren dat de
vermindering van lofopbrengst en lofkwaliteit
kan worden beperkt door de wortels na het
dompelen eerst weer twee weken op te
slaan in de koelcel en pas dan te gaan forceren.

Analyse wortelsen krop
Uit een analyse van de minerale samenstelling van een voor bruine pit gevoelig ras en
een ongevoelig ras, kwam naar voren dat
niet zozeer het absolute niveau aan calcium
verschilde, maar meer het K-niveau. Witlofwortels van verschillende rassen,geteeld op
dezelfde plaats kunnen dan ook variëren in
chemische samenstelling.
Op de Universiteit van Luik is na anatomisch
onderzoek gebleken dat de celmembranen
in de pit kunnen degenereren, waardoor na
oxydatie van celbestanddelen en melksap
de bruine kleur ontstaat. Daar calcium een
belangrijke rol speelt bij de opbouw en stevigheid van celmembranen, is dit een volgende aanwijzing dat calcium in de bruine
pit-problematiek een belangrijke rol speelt.

Invloed wortelteelt
Bij het vorderen van het trekseizoen neemt

32

% pit
blank

hol

58
82
47

50
9
37

het percentage bruine pit meestal sterk toe.
Daarom isvaak gesteld dat het optreden van
bruine pit gekoppeld is aan de fysiologische
ouderdom van de wortels. Enkele witloftelers
zaaien daarom bewust laat en rooien de
wortels vroeg, zodat dit probleem dan omzeild zou kunnen worden. Behalve een sterk
afnemende wortelproduktie en de risico's die
men neemt bij een late zaai met het oog op
overzaaien, is nogallerminst aangetoond dat
hiermee minder bruine pitten ontstaan.
Integendeel!
Onderzoek in Frankrijk in 1986/'87 met de
hybride Flash, gezaaid en gerooid op verschillende tijdstippen, heeft uitgewezen dat
vroeg zaaien (1 mei) en laat rooien (27oktober) zelfs tot het laagste percentage bruine
pit leidde! Wel kan tussen teeltplaatsen een
niveauverschil in het optreden van bruine pit
voorkomen.

Rassenkeuze
Uit het gebruikswaarde-onderzoek komen
grote rasverschillen naar voren met betrekking tot het optreden van bruine pit. Op
grond hiervan moet worden geconcludeerd
dat in oorsprong genetische eigenschappen
een rol spelen bij het optreden van deze
kwaal. De mate waarin de bruine pit tot uiting komt, varieert van jaar tot jaar en van
plaats tot plaats enwordt dus door het milieu
beïnvloed.
Uit een recente rasenquête onder witloftelers
blijkt dat men steeds beter rekening houdt
met de bruine pit-problematiek.
In Frankrijk luidt het laatste advies ten aanzien van de rassenkeuze dat men Daliva of

Faro moet kiezen om tot minder dan 10%
bruine pit te komen. Wel wordt hierbij aangetekend dat het rendement van deze hybriden achterblijft bij dat van Flash. In de rassenproeven in Nederland blijkt dat bijvoorbeeld Daliva in de middenvroege trek circa
18%minder produktief isdan Flash.
Samenvatting
Er bestaan nu duidelijke aanwijzingen dat
calcium, of wellicht de K/Ca-verhouding een
rol speelt bij het optreden van de kwaal bruine pit in witlof. Het dompelen van witlofwortels in een oplossing van calciumchloride is
echter geen goede remedie, daar het dompelen verstikking veroorzaakt, waardoor de
lofopbrengst nadelig wordt beïnvloed.
Aangezien het optreden van bruine pit een
rasgebonden eigenschap is, zal de rassenkeuze centraal moeten staan bij het terugdringen vandeze kwaal.

Uitbetaling naarkwaliteit bijuien
Inhet begin van 1988verscheen een herziene versie van de Algemene voorwaarden
voor de contractteelt en in- en verkoop van
zaaiuien. In deze voorwaarden, die werden
vastgesteld door het Landbouwschap en de
Nederlandse Bond van Verzendhandelaren
in Groenten en Fruit, werden richtlijnen opgenomen die het mogelijk maken de hoogte
van de uitbetaling te laten afhangen van de
kwaliteit van het produkt. Ten behoeve van
de uitvoering werd, met inachtname van de
voorwaarden, een keuringsreglement vastgesteld.
Voor de uitvoering van de keuring, met andere woorden de toepassing van het keuringsreglement, werden twee mogelijkheden
geboden, te weten de centrale en dedecentralevorm.
Bij de centrale vorm wordt de keuring uitgevoerd door de SNUiF Hiervoor werden twee
keuringsstations gerealiseerd, namelijk te

Colijnsplaat en Biddinghuizen.
De decentrale vorm biedt aan bedrijven de
mogelijkheid de keuring in eigen beheer uit
te voeren. Voorwaarde hierbij is dat van dezelfde apparatuur als bij de centrale vorm
gebruik wordt gemaakt en de keurmeesters
door de SNUiF worden opgeleid. Terwille
van de uniformiteit van beide systemen staat
het decentrale systeem onder toezicht van
deSNUiF.
Van de ter keuring aangeboden partijen nemen teler en handelaar samen een monster.
Dit gebeurt in principe op het bedrijf van de
teler tijdens het verladen. De grootte van het
monster dient 0,1% van de verhandelde partijte zijn, metdienverstande dat pervracht1
monster wordt verzameld dat bestaat uit
twee submonsters van± 20kg.
Monsters die betrekking hebben op partijen
afgeleverd af land worden gedurende vier à
vijf dagen gedroogd en daarna in een periodevan 24 uurgeconditioneerd.
Bij monsters verzameld bij aflevering na bewaringwordt volstaan met conditionering.
Alleen van de monsters van partijen die direct van het veld worden afgeleverd wordt
het percentage vochtverlies vastgesteld.
Vervolgens worden de volgende percentagesvastgesteld:
a.grond en andere uienvreemde bestanddelen;
b.ondermaat <35 mm0
c. uientarra;
d. kale uien.
Daarnaast vindt beoordeling plaats van de
hardheid van de uien en de matewaarinverwering voorkomt.
De uitslag van de keuring geeft informatie
over:
- de omrekeningsfactor voor het uit te betalen gewicht;
- het percentage tarra voor het bepalen van
toeslag of korting;
- waardering huidvastheid (max. 3punten);
- waardering hardheid (max. 6punten);
- waardering kleur/mate van verwering
(max. 9punten).
Afhankelijk van het puntentotaal en het aantal punten per onderdeel wordt de partij inge-
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Tabel 9. Landelijk overzicht keuringsresultaten in% (af land) in 1988.
datum binnenkomst monsters
september
1
8
12
20
23
30
oktober
3
13
18
31

aantal
monsters

tarra
toeslag

neutraal korting weigeren

kwaliteit
AAA A

67
109
116
78
202
51

81
79
92
91
59
23

18
15
5
9
17
25

21
49

3
3

26
19
10
5
0,5
2

196
13
120
29

15
54
13
7

22
31
23
14

55
15
58
59

8

deeld in een van de categorieën AAA, AA,
A, Bof C,waarmee wordt aangegeven of de
partij in aanmerking komt voor toeslag of
korting opde overeengekomen basisprijs.
Eind augustus werd met de oogst van zaaiuien begonnen en deze werd tot 12september regelmatig onderbroken door buien.
Op 12 september trad een weersverslechtering in, waardoor vanaf die datum de oogst

1
6
3

6
20

47
15
24
35

1
1
8
22
1
17

C
5
7
3
4
3
6
31
85
75
48

moeizaam verliep. Uit de in tabel 9 opgenomen resultaten blijkt dan ook duidelijk dat
vanaf 12 september de kwaliteit verslechterde en het percentage tarra toenam, met
name veroorzaakt door watervellen. Het gevolg was dat minder partijen in aanmerking
kwamen voor een premie en op meer partijen een korting moest worden toegepast.

Met ingang van seizoen 1988/'89 is een nieuw keuringssysteem van start gegaan dat uitbetaling naar kwaliteit meer vorm moetgeven.

34

69
74
87
90
95
84

B

Veldopkomst bijpeen
De grote variatie in opkomst van peen betekent in de praktijk een probleem. Wanneer
de peen onvoldoende of onregelmatig opkomt, kan er opbrengstderving optreden. Er
kunnen dan te weinig planten aanwezig zijn
om voldoende produktie van de gewenste
sortering(en) te halen op een gewenst tijdstip.
Het probleem is groter naarmate de variatie
in af te leveren produkt aan nauwere grenzen isgebonden endit is het geval bij lagere
plantdichtheden.
Bij de waspeenteelt voor de industrie bijvoorbeeld worden tot 2000 zaden/m2 gebruikt om ingeval van een slechte opkomst
toch genoeg planten (+700/m2) over te houden. Eendichte stand (± 1500 planten/m2) is
niet erg, omdat er in dat geval zelfdunning
plaatsvindt en bovendien dunne peen (hoog
plantgetal) zeer gewenst is. De nieuwe hybriden voor de verse markt vormen bij een
te dichte stand echter tollige, dat wil zeggen
korte, konische peen. Een dunne stand
geeft eentegrove sortering.
Voor de produktie van peen worden zandgronden, lichte zavelgronden (tot 15%afslibbaar) en lichte kleigronden (tot 30% afslibbaar) gebruikt. Laatstgenoemde grond wordt
alleen gebruikt voor de grove peen, die
meestal op ruggen wordt gezaaid.
Elke grond heeft specifieke problemen met
betrekking tot de opkomst. Op zandgrond is
het probleem om na de zaai rond het zaad
voldoende vocht te behouden om te kunnen
kiemen. Dit probeert men te bereiken door
na bewerking de grond zo snel mogelijk te
verdichten (vorenpakkers) en zo snel mogelijk intezaaien.
Op de lichte zavel is korstvorming na zaai
het grote probleem. Deze korst ontstaat
door verslemping van de bovenlaag, gevolgd door droogte. Om machinaal te kunnen rooien wordt de grond meestal diep en
intensief bewerkt (frezen).
Op zware zavel kunnen na de zaai proble-

men ontstaan door uitdroging van het zaaibed bij te grove ligging. Maatregelen kunnen
zijn het tijdig en onder goede omstandigheden makenvan de ruggen en laten verweren
enbezakken.
Het weer na het zaaien heeft een zeer grote
invloed op de veldopkomst. Op moment van
zaaien is het weer echter niet bekend. We
kunnen er alleen rekening mee houden inde
vorm van een strategie voor, tijdens en na
zaai. Op bijvoorbeeld een lichte zavelgrond
moet een strategie worden gevolgd die erop
gericht is een flinke slagregen te "overleven". Op zandgrond moet de strategie gericht zijn op behoud van vocht en het tegengaanvanstuiven.
Het doel van het onderzoek is de variatie in
opkomst onder zeer uiteenlopende weersomstandigheden zo klein mogelijk te doen
zijn. Om voor de verschillende grondsoorten
(peenteelten) een strategie aan te kunnen
geven, is meer kwantitatieve kennis nodig
over de factoren die de variatie in opkomst
bij peen bepalen. Er is nog geen apparatuur
beschikbaar om de lucht-waterverhouding
precies rondom het zaadje te meten.
Daarom worden verschillende situaties gecreëerd en worden de omstandigheden zo
goed mogelijk vastgelegd. Door het bepalen
van de opkomst wordt achteraf vastgesteld
hoe de situatie voor het zaadje is geweest
(biotoets).
Onderzoek naar de kiemingscondities
In 1987 is het onderzoek gestart met de
slempgevoelige gronden. Er zijn twee proeven uitgevoerd waarbij door verschillende regenintensiteiten het weer na de zaai is gesimuleerd. Daarbij zijn als uitersten een (zeer)
droog en heel erg verslempt zaaibed verkregen met zware korst. Voor de zaai is de
grond ondiep (5 cm) en diep (10 cm) bewerkt en er is op verschillende dieptes gezaaid mettwee pneumatische zaaimachines.
De ene zaaimachine drukt de grond van boven aan en de andere aan de twee zijkanten, waardoor een rugje boven het zaad ontstaat.
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Op deze gronden blijkt zo ondiep mogelijk
zaaien het beste resultaat te geven.
Weliswaar kan de opkomst onder zeer droge omstandigheden iets lager zijn dan bij
dieper zaaien, maar bij slemp- en korstvorming kan het zaad er toch nog doorheen komen. De hypocotyl verdikt zich daarbij sterk
en kan zo door de korst breken, terwijl bij
dieper zaaien het kiemplantje daarvoor onvoldoende kracht heeft. Het aandrukken van
de grond aan de zijkant van het zaadje geeft
op deze gronden ook een beter resultaat.
De korst scheurt in de lengterichting van de
zaairij open en geeft daardoor meer gelegenheid voor de kiemplantjes om er door
heente komen.
Een oppervlakkige grondbewerking was duidelijk beter dan een diepe grondbewerking
net voor een zware regenbui. Vermoedelijk
door het hogere vochtgehalte wordt eerder
de vervloeiingsgrens van de grond bereikt
en dit geeft duidelijk meer verslemping. Voor
peen moet de grond echter diep en intensief
bewerkt worden om een goede vorm en
rechte peen te verkrijgen. Om het risico van
een slechte opkomst te vermijden moet er
meer tijd tussen de grondbewerking en de
zware regenbui zitten dan in deze proeven
(1,5dag).

Voor een eerste verkenning hebben wij vier
fracties uit een goede partij zaad genomen
( 1 t/m 4). Daarnaast is van de fractie 1,41,6mmzaad genomen met een lagerekiemkracht (5). Een deel van de fractie 1,4-1,6
mm is kunstmatig verouderd (6) door deze
bij 75%relatieve luchtvochtigheid gedurende
16,5 dagen te bewaren bij 35°C. Tenslotte is
een gedeelte van deze fractie "geprimed"
(7). Daarbij wordt de eerste fase van de kieming in het laboratorium in gang gezet,
waarna het zaad weer gedroogd wordt.
Deze zaadsoorten zijn uitgezaaid op twee
dieptes, met twee zaaimachines en daarna
met twee intensiteiten beregend. Op deze
manier zijn acht kiemomstandigheden gecreëerd.
Infiguur 1is de opkomst uitgedrukt in aantal
planten per 100 kiemkrachtige zaden, per
kiemomstandigheid. Daaruit blijkt dat er bij
peen inderdaad sprake is van vigour-verschillen. We spreken van vigour-verschillen
wanneer de helling van de lijnen verschillend
is. In deze proef is dit binnen het waargenomen traject sterk het geval met 2 en een
beetje met 5. Buiten het waarnemingstraject
opkomst/100
kiemkrachtige zaden

100-

Onderzoek naar de zaadkwaliteit
80-

In 1988 is het accent gelegd op de relatie
tussen zaadkwaliteit en veldopkomst, in samenwerking met het RPvZ. In dit verband
wordt met kwaliteit niet de raszuiverheid,
zaadzuiverheid, op of in het zaad voorkomende ziekteverwekkers bedoeld, maar het
vermogen om goede kiemplantente leveren.
Dit komt reeds tot uitdrukking in het kiemkrachtcijfer. Dit wordt bepaald onder voor
het gewas ideale kiemomstandigheden en is
afhankelijk van de bevruchting, afrijping en
de leeftijd van het zaad. Naast de kiemkracht is er ook nog de vitaliteit (vigour).
Daarmee wordt bedoeld dat het zaad bij gelijke kiemkracht, onder minder ideale omstandigheden op het veld, toch verschil in
veldopkomst kangeven.
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Fig.1. Opkomst per 100 kiemkrachtige zaden
van zes zaadpartijen.

treedteenandere hellingshoek opbij 1,3en4.
Behalve naar de opkomst is ook gekeken
naar opkomstverloop, produktie en uniformiteit van de planten. Het geprimede zaad
komt twee dagen sneller op en het kunstmatig verouderde zaad heeft een trager opkomstverloop dan de andere zaadpartijen.
Bij een vroege oogst komt dit verschil ook
tot uitdrukking in de produktie. Inde herfst is
alleen het verouderde zaad lager in produktie.
Verschil in uniformiteit van de wortelen is er
niet gevonden. Van de andere zaadmonsters is half juni het plantgewicht hoger
naarmate het duizendkorrelgewicht hoger is.
De kwaliteit van het zaad heeft dus invloed
op de opkomst, het opkomstverloop en de
produktie van hetgewas.
Het onderzoek wordt voortgezet met andere
zaadkwaliteiten en op andere grondsoorten.

Kwaliteitsverbetering van maaiandijvie
Maaiandijvie wordt uitsluitend door de industrie gebruikt voor de verwerking in blik of
glas (zoals babyvoeding) en als diepvriesprodukt. Kleur ensmaak van het produkt zijn
hierbij van groot belang. Een lichtere kleur
en een minder bittere smaak worden wenselijk geacht.
Licht speelt een grote rol bij de kleurvorming
en de kleurintensiteit heeft weer te maken
met het bitter worden (net zoals bij witlof
waarvan de krop groen wordt). Daarom is
getracht door het reduceren van het licht op
maaiandijvie (met behulp van 50% schermdoek) 14 dagen voor de oogst, meer geel

hart inde planten te bewerkstelligen.
Proeven uitgevoerd in 1986 en 1987 hebben
aangetoond dat er hierdoor visueel gezien
meer geel hart ontstaat, maar dat de buitenste bladeren veel groener zijn. Blijkbaar
heeft bedekking ook tot gevolg dat er minder
verdamping plaatsvindt en dat er zodoende
minder slijtage van blad is ten opzichte van
onbedekte andijvie. Bitterheidsverschillen
zijn na chemische analyse van de monsters
op het Sprenger Instituut niet waargenomen.
Waarschijnlijk bevat andijvie andere bitterstoffen dan witlof.
In tabel 10 worden de belangrijkste resultaten van maaiandijvieproeven weergegeven
van de jaren 1986 en 1987 (zaai begin juli,
oogst eind september).
In beide jaren waren de verschillen in vers
gewichten drogestof tussen de objecten gering. In 1986 waren het vers gewicht en drogestof-% hoger in de bedekte objecten; in
1987was dit andersom,
In 1988 is op eindafstand gezaaid met
standdichtheden van 200.000, 250.000 en
300.000 planten per ha. Visueel gaf een
standdichtheid van 300.000 planten meer
geel hart. Monsters van alleen groen blad,
gemengd geel en groen blad en alleen geel
blad zijn sensorisch op bitterheid getest.
Hieruit is naar voren gekomen dat alleen
geel blad beduidend minder bitter was.
Zodra er echter groen blad in het monster
voorkwam was er sensorisch geen onderscheid in bitterheid tussen de monsters met
gemengd of geheel groen blad.
Gegevens over andere bitterstoffen die
eventueel bepalend zijn voor de bitterheid in
maaiandijvie zijn op dit moment nog niet bekend.

Tabel10.Opbrengstgegevens maaiandijvie 1986-1987,rasGolda.
jaar
1986
1987

versgewichtt/ha
bedekt
onbedekt
57,7
58,5

55,9
59,9

%drogestof
bedekt
6,45
4,09

onbedekt
5,73
5,47
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Intabel 11zijn de resultaten van de maaiandijvieproef uit 1988 weergegeven. Deze
proef is gezaaid op 8 juni en geoogst op 29
augustus.
Tabel 11. Opbrengstgegevens maaiandijvie 1988.
rassen

plantgetal 200.000/ha
versgew. t/ha %ds

250.000/ha
versgew. t/ha
%ds

300.000/ha
versgew.t/ha
%ds

Bossa
Nesbella
Allure

51,0
53,1
41,3

7,53
7,00
7,56

59,7
49,7
46,6

6,63
7,37
7,41

59,6
57,1
53.8

6,96
6,74
7,60

gem.

48,4

7,36

52,0

7,13

56.9

7,10

In 1988 waren er significante opbrengst- en
drogestof-verschillen tussen de rassen. Het
hoogste versgewicht met 56,9 ton gemiddeld per ha werd verkregen bij 300.000
planten/ha. Dit komt overeen met het gewicht behaald in de voorgaande jaren. Het
drogestof-gehalte van de objecten lag in
1988 wat hoger dan dat van de voorgaande
jaren. Erwaren geen zichtbare verschillen in
kleur tussen derassen.

Conclusie
Gesteld kan worden dat de kleur van maaiandijvie enigszins verbeterd kan worden
door teelttechnische maatregelen. De bitterheid kan waarschijnlijk alleen gereduceerd
worden indien alleen het gele hart verwerkt
wordt.
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Grote verschillen in geelverkleuring bij maaiandijvie inseizoen 1988.

Invloed van de kosten op de produktie en hetbedrijfsresultaat
De huidige marktsituatie wordt gekenmerkt
door een te groot aanbod van een aantal
voor de ondernemer belangrijke produkten,
en door prijzen die onder druk staan. Dit
heeft tot logisch gevolg dat niet de fysieke
opbrengsten als doelstelling van het onderzoek centraal staan,maar dat de kosten van
de produktie meer de aandacht vragen. Met
andere woorden: hoe kan door een beperking van de kosten het bedrijfsresultaat gehandhaafd resp. verbeterd worden? Zo
moeten de kosten verbonden aan nieuwe
technische mogelijkheden uitdrukkelijk getoetst worden op hun bijdrage aan het rendement van de bedrijven. Eveneens vraagt,
gelet op de zich wijzigende omstandigheden, onderzoek naar de huidige bedrijfsopzet indete onderscheiden gebieden resp.
bedrijfstypen de aandacht. Hierbij inbegrepen de effecten van wijzigingen in de bedrijfsgroottestructuur en de verhoging van
de efficiency op de bedrijven door verbetering van de landinrichting. Maar ook andere
vragen beoordeeld vanuit de kostenkant zijn
actueel, zoals de kosten die bedrijven zich
moeten getroosten voor de te leveren kwaliteit, verpakking etc. in relatie tot de verkregen financiële (meer-)opbrengsten. Hierna
zal op de belangrijkste onderwerpen
waaraan wordt gewerkt nader worden ingegaan.
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Opzet onderzoek

Onderzoek naar eengoedkope bewaarmethode voor de langebewaringvan rode bieten
Inleiding
Inde praktijk worden rode bieten bewaard in
kuilen op het veld en in luchtgekoelde en
mechanisch gekoelde bewaarplaatsen. De
eerste methode is goedkoop, maar arbeidsintensief en vraagt gedurende de bewaring
veel aandacht. De andere methode is vrij
duur door gebouw- en installatiekosten.
In seizoen 1978/1979 en 1979/1980 bleek
een goedkope bewaring van rode bieten
mogelijk in een door het IBVL ontwikkelde
kuil, die weinig toezicht vraagt. Zonder geforceerde beluchting (ventilatie) waren de
kroten goed bewaarbaar van oktober tot eind
maart. Deafzet loopt echter tot half juni.
Uit Engels onderzoek bleek dat rode bieten
zich goed lang laten bewaren door middel
van luchtkoeling, waarbij het aantal ventilatie-uren beperkt kon worden gehouden door
gebruik te maken van een hoge ventilatiecapaciteit. Het idee kwam tot stand om de
IBVL-kuil te voorzien van een aanvullende,
geforceerde beluchting met een hoge capaciteit (120 m3/h) om daarmee een langere
bewaarperiode mogelijk te maken tegen betrekkelijk geringe kosten.
De vergelijking met de bewaring van rode
bieten in de mechanische koeling vindt
plaats, omdat deze methode als een geschikt bewaarsysteem voor de lange termijn
bekend staat. Tevens zijn in seizoen
1986/'87 twee rooimethoden onderzocht
door zowel handmatig als machinaal (aardappelrooier) gerooide monsters bij het bewaaronderzoek tebetrekken.
Aan de volgende aspecten werd aandacht
besteed:
- temperatuurverloop tijdens de bewaarperiode;
- ventilatie-uren en gewichtsverliezen;
- tijdens de bewaring bij het produkt opgetreden veranderingen.
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De rode bieten zijn bewaard in een IBVL-kuil
waarbij de lucht van boven naar beneden
door de stapel werd gezogen (zuigsysteem).
Figuur 2geeft de opbouw vande kuilweer.
Tijdens het composteren van het loof werd
de temperatuur enkele weken op circa 10°C
gehouden. Daarna werd de temperatuur op
6°C gebracht en gehouden. Hierbij werden
de rode bieten tevens verder gedroogd. Bij
het ventileren is gebruik gemaakt van koude
dagen en/of nachten. Tijdens vorst werden
de topontluchting en het ventilatiekanaal afgesloten.
Bij de mechanische koeling (ruimtekoeling)
in seizoen 1986/'87 zijn de bieten bewaard
in vier m3-kisten ingehuld in geperforeerde
folie en in seizoen 1987/'88 als los gestort
produkt in de cel. De temperatuur werd gehouden op 4 à 5°C. De relatieve luchtvochtigheidwas hoog (92à93%).
Resultaten
Bij het inbrengen was de kwaliteit van de
rode bieten in beide proefjaren redelijk.
De bewaring inde kuil leverde weinig problemen op: de temperatuur was vrij eenvoudig
op niveau (5 à 7°C) te houden met weinig
ventilatie-uren. Vanaf april werd dit moeilijker
omdat toen de buitenluchttemperatuur flink
begon opte lopen.
De kwaliteit van de rode bieten na bewaring
was nagenoeg gelijk aan die bij inbreng:een
harde, stevig rode biet met een goede inwendige kleur, goed gecomposteerd loof,
iets uitgelopen blad, een bijna niet uitgedroogde knol, nauwelijks rot, zo goed als
geen vorstschade (dit ondanks de zeer
strenge winter in seizoen 1986/'87) en goed
kookbaar. Het zwart was tijdens de bewaring
niet toegenomen. De IBVL-kuil deed wat de
kwaliteit betreft niet onder voor de bewaring
inde mechanische koeling.
De rooimethode, handmatig of machinaal,
had in deze proef geen effect op de kwaliteit
van de rode bieten nabewaring.

detail

ontluchtingsopening
met zakkenzand verzwaarde
singels van triveraband

afdekzeil

Produkt

driehoekig luchtkanaa
voor natuurlijke beluchting
netvan kunststofweefsel
stro-dek
afdekking met grond aan devoet

Fig.2.Opbouwvaneenkuilvoorknol-,bol-enwortelgewassen.
Conclusies
De rode bieten waren in seizoen 1986/'87
en 1987/'88 in de IBVL-kuil met aanvullende
geforceerde beluchting goedte bewaren van
half november tot mei/juni. Zowel bij een
strenge winter als een warme winter en een
niet te koel voorjaar was het mogelijk, om
met voldoende hoge luchtverzetten (meer
dan 100 m 3 per uur) de produkttemperatuur
voldoende laagte houden.
In het afgelopen seizoen is nogmaals bewaard.

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek met
behulp van meerjaren-planningsmodellen

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de bouwplanaanpassingen en structuurwijzigingen, die nodig zijn om in de toekomst in de Veenkoloniën als akkerbouwer
een aanvaardbaar inkomen te verdienen.
Hiertoe heeft het LEI-detachement, in aansluiting op het onderzoek van de afdeling
Bedrijfssynthese, zogenaamde meerjarenplanningsmodellen ontwikkeld. Met deze
modellen kan meer inzicht worden verkregen
in de dynamische aspecten van alternatieve
bedrijfsopzetten.
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Uitgangspunten m.b.t. de grondontsmetting
Voor de saldoberekening van fabrieksaardappelen zijn de kosten voor grondontsmetting en defysieke opbrengsten van groot belang. Deze gegevens zijn per teeltfrequentie
verschillend verondersteld. Bij de 1:2-teelt
wordt één maal per teelt een ontsmetting uitgevoerd plus op de helft van de oppervlakte
aardappelen een extra toplaagontsmetting.
Bij de 1:4-teelt wordt één maal per teelt ontsmet en bij de 1:6-teelt wordt de eerste drie
jaren ook één maal per teelt ontsmet, maar
de frequentie loopt daarna terug tot één
maal per vier teelten. Hierbij moet worden
opgemerkt dat geen rekening is gehouden
met het effect van grondontsmetting op andere gewassen zoals bijvoorbeeld suikerbieten.
Enkele voorlopige uitkomsten voor het
50 ha bedrijf
Omdat het onderzoek nog niet is afgerond
worden hier slechts enkele voorlopige resultaten vermeld. Voor de hier besproken variant wordt uitgegaan van een opbrengst van
43 ton fabrieksaardappelen per ha. Er wordt
verondersteld dat als gevolg van een ruimer
bouwplan de opbrengst stijgt. In het hier besproken scenario wordt ervan uitgegaan dat
voor de 1:4- en 1:6-teelt de opbrengststij-

ging respectievelijk 0,5 en 1,0%per jaar bedraagt.
Met behulp van lineaire programmering zijn
vier varianten met verschillende teeltfrequenties doorgerekend. Voor iedere variant wordt
voor een periode van acht jaar het economisch optimale bouwplan uitgerekend. Het
resultaat hiervan staat vermeld intabel 12.
In het eerste plan is het model verplicht om,
conform de praktijk, een bouwplan te kiezen
met 50%aardappelen. Het blijkt dat behalve
aardappelen ook suikerbieten, graszaad en
graan in het bouwplan worden opgenomen.
Het gemiddelde netto bedrijfsresultaat over
die achtjaar bedraagt ƒ-40.200,-.
In het volgende plan is de verplichting om
50% aardappelen op te nemen vervallen.
Het blijkt dat er in het optimale plan nauwelijksaardappelen worden opgenomen, slechts
0,4 ha. Dit wordt veroorzaakt door hoge ontsmettingskosten en het achterwege blijven
van opbrengststijgingen. Het vrijgekomen
areaal wordt ingevuld door granen en veldbonen. Door deze bouwplanaanpassing
verbetert het gemiddelde netto bedrijfsresultaat met ƒ 3.300,-.
De verschuiving van een 1:2-teelt van aardappelen naar 1:4en 1:6van aardappelen levert respectievelijk een stijging van het gemiddelde bedrijfsresultaat op van ƒ 6.700,en ƒ 9.100,-. In figuur 3 is het verloop van
het netto bedrijfsresultaat in de loop van de
periode van achtjaar per planweergegeven.

Tabel 12.Optimale bouwplansamenstelling (in haper gewas) voor het 50 ha bedrijf.

gewas
graan
graszaad
veldbonen
suikerbieten
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
opp. (ha)
netto bedrijfsresultaat (ƒ)1

) verplicht 1:2-teelt
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teeltfrequentie aardappelen
1:2
1:4
1:2D
8,7
5,0

21,2
5,0

11,3
2,3
22,7

25,0
5,0
8,3
11,3
0,0
0,4

50,0
-40.200,-

50,0
-36.900,-

50,0
-33.500,-

-

11,3
1,1
11,4

1:6
25,0
5,0
0,4
11,3
0,8
7,6
50,0
-31.100,-

Uit deze figuur blijkt dat bij de hier aangehouden uitgangspunten de teeltfrequenties
1:4 en 1:6 tot het hoogste bedrijfsresultaat
leiden. De 1:6-teelt heeft in eerste instantie
een lager resultaat, maar haalt dat na een
aantaljaren snel inzodat het gemiddelde resultaat van de 1:6-teelt hoger ligt. Bij de berekening is geen rekening gehouden met
een mogelijke besparing op de vaste kosten
van bijvoorbeeld machines en gebouwen.
Bovendien is geen rekening gehouden met
het eenmalige voordeel, bij omschakeling
naar een ruimer bouwplan,dat het pootgoedareaal ingekrompen kan worden en dus iets
meer fabrieksaardappelen geteeld kunnen
worden. Voor de omschakeling van 1:2naar
1:6 levert dat eenmalig ongeveer
ƒ 2.200,-op.

Conclusie
Alhoewel het onderzoek nog niet is afgerond, lijkt het volgende geconcludeerd te
kunnen worden. Onder de huidige produktieomstandigheden heeft de 1:2-teelt van fabrieksaardappelen in de Veenkoloniën een
zo laag saldo, dat deze niet in het optimale
planwordt opgenomen (behoudens bijhogere dan normale opbrengsten). Een verruiming van het bouwplan is aantrekkelijk.
Soms moet er de eerste jaren wat aan netto
bedrijfsresultaat ingeleverd worden, maar
dat wordt in de meeste gevallen meer dan
goed gemaakt in de latere jaren. In het model zijn, naast de 1:2-teelt, alleen de 1:4- en
1:6-teelt meegenomen. Het is mogelijk dat
een van de niet onderzochte frequenties, bijvoorbeeld de 1:3- of 1:5-teelt, aantrekkelijker
is.

netto bedrijfsresultaat (x ƒ 1000,-25-
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Fig. 3. Verloop van het netto bedrijfsresultaat over een periode van acht jaar,
voor drie teeltfrequenties van aardappelen in de Veenkoloniën.
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Witlofwortelteelt met paperpots
voordezeervroegetrek
Op de proeftuin te Zwaagdijk is sinds 1985
het gebruik van paperpots ten behoeve van
de (zeer) vroege trek van witlof onderzocht.
Paperpots (één plant per pot) zijn hier vergeleken met ter plaatse zaai, uitgaande van
gelijke plant/zaaidatum en gelijke plantaantallen per ha.Vanuit het gebruikswaarde-onderzoek waren over dejaren 1986/'87 en 1987/
'88 proefresultaten beschikbaar behaald met
langbewaardewortelente Lelystad.Opbasis
van deze proefresultaten is een saldibegroting
voor de drie onderscheiden teeltsystemen
opgesteld voor lofoogst in september.

Saldi
Tabel 13geeft een saldibegroting voor de drie
onderscheiden teeltsystemen uitgaande van
lofoogst in september. Een haalbare praktijkopbrengst ishierbijgesteldop80%vandebehaaldeproefopbrengsten.
Deopbrengstprijs minveilingprovisie isgesteld
op ƒ 4,- per kg op basis van de gemiddelde
opbrengstprijzen in september over de laatste
driejaar.
Eriswortelteelt opgehuurd landverondersteld
waarbij de noodzakelijke werkzaamheden in
loonwerk worden uitgevoerd. Bij de trek is er
vanuitgegaandatallewerkzaamheden meteigenarbeidworden uitgevoerd.Voordie arbeid
zijn geen kosten toegerekend. Voor de paperpots is een prijs van 4 cent per plant verondersteld. De kosten voor het planten zijn op1
cent per plant gesteld. Voor het gebruikte
Agryldoek is, uitgaande van twee keergebruiken,eenbedragvanƒ2.500,-perhagerekend.
Landhuur en overig loonwerk zijn elk op een
bedrag van ƒ 3.000,- per ha ingeschat. Voor
dunwerkzaamheden is bijter plaatse zaai een
bedrag van ƒ 1.000,- per ha in rekening gebracht.
Probleem vormt de hoogte van de kosten ten
behoeve van de koeling van de wortels voor
de lange bewaring. De ingerekende kosten
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voor koelcel, koelinstallatie, energie en palletkisten varieert in de geraadpleegde literatuur
vanƒ 5.000,- tot ƒ 12.000,- per ha. Hier isuitgegaan van een bedrag van ƒ 8.000,-, waarvan ƒ 3.300,- stroomkosten, ƒ 3.000,-jaarkosten koelruimte en ƒ 1.700,- voor jaarkosten
van palletkisten.
Uit tabel 13 blijkt dat de lofproduktie per ha
voor de vroege paperpotteelt het hoogst ligt,
gevolgd door de lang bewaarde wortelen en
devroege ter plaatse gezaaide teelt.
Het totaal van de toegerekende kosten komt
voor de paperpotten en voor de langbewaarde teelt ongeveer even hoog uit. Voor de ter
plaatse gezaaide vroege teelt komt dit ruim
ƒ 7.000,- per ha lager uit. Het saldo per ha
komt voor de paperpotteelt het hoogst uit,
gevolgd door de ter plaatse gezaaide vroege
teelt en de lang bewaarde wortelen. Per m 2
trekoppervlak komt de ter plaatse gezaaide
vroege teelt echter het hoogst uit als gevolg
van het grotere aantal wortels per m 2 . Per
arbeidsuur tenslotte zijn de verschillen tussen de twee vroege teelten klein. De lang
bewaarde wortelen komen duidelijk lager uit
als gevolg van de lager veronderstelde lofproduktie ten opzichte van paperpots.

Conclusie
Vroege wortelteelt met paperpots met één
plant per potvoor lofoogst inseptember,oktober blijkt aantrekkelijk wanneer gestreefd
wordt naar eenzo hoog mogelijk saldo per ha
geteelde wortelen. Streeft men naar een zo
hoog mogelijk saldo per m 2 trekoppervlak
dan is paperpotteelt niet aantrekkelijk ten opzichte van ter plaatse gezaaide vroegewortelteelt. Per te besteden arbeidsuur in de trek
zijn de verschillen klein.
Uitgaandevaneenprijsvan5cent pergeplante paperpot (inclusief planten) komen de kosten van een hawortels afkomstig van vroege
paperpotteelt ongeveer even hoog uit als die
van een ha lang bewaarde wortelen. Dekostenvoor lange bewaring zijn hierbijgeschat op
f 8.000,- per ha.Tenopzichte vanter plaatse
gezaaide vroege teelt liggen deze ruim
f 7.000,- hoger per ha.

Tabel 13.Saldivergelijking van witloftrek, lofoogst in september, op basis van lang bewaarde wortels,
vroege wortelteelt met paperpots envroege ter plaatse gezaaide teelt.
lang bewaarde wortelen

vroege wortelteelt met
paperpots

14

18

geldopbrengst per ha (ƒ4/kg)

ƒ56.000,-

ƒ72.000,-

ƒ52.000,-

toegerekende kosten wortelteelt:
- paperpots/zaad
- planten/zaaien
- bemesting en bestrijdingen
- Agryldoek
- landhuur en loonwerk

ƒ 1.100,400,ƒ
400,ƒ
ƒ 8.000,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7.200,1.800,400,2.500,7.000,-

ƒ 1.100,ƒ 400,ƒ 400,ƒ 2.500,ƒ 8.000,-

ƒ 9.900,-

ƒ18.900,-

ƒ12.400,-

f

600,ƒ 1.100,ƒ 1.300,ƒ 1.400,-

ƒ 600,ƒ 1.200,ƒ 600,ƒ 1.800,-

ƒ 600,ƒ 700,ƒ 400,ƒ 1.300,-

totaal bewaring/trek

ƒ • 12.400,-

ƒ 4.200,-

ƒ 3.000,-

totaalwortelteelt + bewaring/trek
saldo per ha
per m2 trekoppervlak
per arbeidsuur trek

ƒ22.300,ƒ33.100,ƒ
81,ƒ
59,-

ƒ23.100,ƒ48.900,ƒ 118,ƒ
83,-

ƒ15.400,ƒ36.600,ƒ 131,ƒ
80,-

teelt

lofproduktie, ton/ha

totaal
bewaring:
- energiekosten wortelbewaring
-vaste kosten koelhuis
-vaste kosten palletkisten
trek:
- bemesting en bestrijdingen
-energie trek ƒ2,5/m2
- rente en verzekering
-overige kosten (10cent/kg lof)

ter plaatse
gezaaide
vroege teelt
13

ƒ 3.300,f 3.000,f 1.700,-
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Bouwplanproblemen
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat intoenemende mate problemen zijn ontstaan en nog zullen ontstaan
metbodemgebonden ziekten enplagen.
Inde akkerbouw zijn door regionale specialisatie, grondsoort en gebiedsgebonden factoren de problemen van verschillende aard.
In het veenkoloniale bouwplan zijn het vooral aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes en enkele bodemschimmels. In de
zeekleigebieden spelen aardappel- enbietecysteaaltjes en rhizomanie een rol,terwijl in
het zuidoostelijke zandgebied gele en witte
bietecysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en
opnieuw bodemgebonden schimmels van
betekenis zijn. Een vruchtwisseling die alle
problemen kan voorkomen is veelal niet
voorhanden; verruiming in de richting van
meer granen en/of grassen biedt quaproblemen soelaas, maar biedt bedrijfseconomisch
weinig perspectief.
Chemische middelen, met name grondontsmetting vormen om diverse redenen (milieu, kosten) geen blijvende oplossing.
In de vollegrondsgroenteteelt nemen eveneens de problemen met bodemgebonden
pathogenen toe. Gebiedsafhankelijk heeft
sterke specialisatie (koolteelt, slateelt)
plaatsgevonden; de roep om onderzoek
naar bijvoorbeeld aspergemoeheid en peenmoeheid klinkt steeds luider.
Binnen het totale landbouwkundig onderzoek heeft de bouwplanproblematiek hoge
prioriteit. In NRLO-verband heeft de taakgroep bouwplanproblemen gedurende 1988
een samenhangend programma ontwikkeld.
Binnen het praktijkonderzoek zal het onderzoek waar nodig afgestemd worden op dit
taakgroepprogramma. In dit hoofdstuk zal
nader ingegaan worden op het onderzoek
aande aspergemoeheid en rhizomanieevenals het onderzoek naar detectiemethoden
voor aardappelcysteaaltje (aardappelmoeheid). Daarnaast zal in een drietal bijdragen
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ingegaan worden op hetteeltonderzoek naar
mogelijke "nieuwe" gewassen in het kader
van de bouwplanverruiming, respectievelijk
cichorei, melisse enluzerne.

Cichorei vervanger van de suikerbiet?
Sinds de Napoleontische tijd is het belang
van bietsuiker als zoetstof op het Europese
vasteland toegenomen. Nog steeds is de
suikerbiet, mede als gevolg van het EG-suikerbeleid waarin voor een bepaald quotum
bietsuiker een prijs is gegarandeerd, binnen
de EG het belangrijkste zoetstof producerende gewas.
Het is mogelijk om ook andere gewassen als
zoetstofproducent te gebruiken. Naast het
bekende suikerriet valt hierbij te denken aan
tarwe en maïs. Door enzymatische afbraak
van het zetmeel in de korrels kan de zoetstof iso-glucose worden gemaakt. Voor een
relatief klein quotum is ook hiervoor door de
EG een prijs gegarandeerd. Als gevolg van
de hoge graanproduktie en de daarmee gepaard gaande druk op de prijsvorming
neemt de aandrang om granen als grondstof
te gebruiken voor zoetstofproduktie toe.
Zoetstoffen kunnen niet alleen langs plantaardige weg worden gemaakt, maar ook op
chemische wijze uitgaande van aardolie.

Deze zoetstoffen worden gekenmerkt door
een extreem hoge zoetkracht. Dit betekent
dat voor het bereiken van dezelfde zoetheid
van een produkt er slechts een fractie van
het gewicht van bietsuiker moet worden gebruikt. Hierdoor bevat het produkt aanzienlijk
minder calorieën, hetgeen uit voedingsoogpuntwenselijk kan zijn.
De positie van de suikerbiet staat of valt met
het EG-suikerbeleid.Als dit minder protectionistisch wordt voor de suikerbiet, hetgeen
niet denkbeeldig is, veranderen de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende
zoetstofgrondstoffen. Met het oog op zo'n
eventuele ontwikkeling is onderzoek aan
planten die mogelijk een sterkere concurrentiepositie hebben dan de suikerbiet gewenst.
Gezien ons klimaat gaat hierbij niet de voorkeur uit naar zaadproducerende gewassen,
maar naar wortel-of knolgewassen.
Aardpeer, cichorei en dahlia behoren tot
deze groep van gewassen. Deze planten
slaan als reservevoedsel in hun wortels of
knollen inuline op. Door het hogere aandeel
fructose is de zoetkracht van inuline circa
30% hoger dan die van bietsuiker. Tevens is
inuline een potentieel interessante grondstof
voor dechemische industrie.

Het EG-suikerbeleid bepaalt mede de kansen vancichorei.
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In het kader van het onderzoeksthema
"bouwplanproblematiek" is het PAGV in
1987gestart met teeltonderzoek voor degewassen aardpeer en cichorei. In het
Jaarverslag 1987 werden de resultaten in
1987 van het onderzoek in beide gewassen
vermeld. Deze bijdrage is toegespitst op het
gewas cichorei. In de proef die in 1987 samen met het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek (CABO) op het PAGV-proefbedrijf werd uitgevoerd, kwam de wortelopbrengst op 55 ton per ha. Op grond van het
suikergehalte van 16,5% bedroeg de suikeropbrengst 9,1 ton en de zoetkrachtopbrengst 11,8 ton per ha. De suikerbieten op
het PAGV-proefbedrijf bereikten een wortelopbrengst van 80,5 ton per ha, een suikergehalte van 17,0% en daarmee een suikerzoetkrachtopbrengst van 13,7 ton per ha.
Het achterblijven van de cichorei werd vooral veroorzaakt doordat, als gevolg van de
matige kiemenergie van het zaad en verslemping van de grond, moest worden overgezaaid. Rekening houdend met de late
(over-)zaaidatum van 4 mei was de produktie ten opzichte van de op 1 april gezaaide
suikerbieten zeker nietteleurstellend.
Om na te gaan in welke mate door het versnellen van de beginontwikkeling de produktie kan worden vergroot, werd in 1988 opnieuw een veldproef uitgevoerd. Op 15 april
werd gezaaid of geplant (1-2 echte bladeren). De veldjes werden tot 26 mei al dan
niet afgedekt met Agryldoek. De resultaten
van de eindoogst op 3 november zijn in tabel 14vermeld.

Uit de resultaten blijkt dat door het versnellenvan de beginontwikkeling, zowel door het
afdekken met Agryldoek als door het planten, er een sterke produktieverhoging optreedt.
Op het suikerbietenproefveld van het PAGVproefbedrijf, dat eveneens op 15 april werd
gezaaid, werd een verse wortelopbrengst
van 66,8 ton per ha met een suikergehalte
van 17,4%gerealiseerd, resulterend ineen
suikerzoetkrachtopbrengst van 11,5 ton per
ha. Ondanks de wat lagere wortelopbrengst
van het gezaaide cichorei-object overtrof dit
object, als gevolg van het hogere suikergehalte en de grotere zoetkracht van de inuline, met 4,1 ton per ha de zoetkrachtopbrengst van desuikerbieten.
Gezien de geringe aandacht die in het onderzoek aan cichorei is besteed, is het opbrengstniveau van het object zaaien zeer
hoog. Op grond van de in deze proef verkregen resultaten mag worden verwacht dat,indien door veredeling de begingroei van het
gewas kan worden versneld, de produktiviteit nog aanzienlijk kantoenemen.
De gegevens die door het CABO en het
PAGV in cichoreiproeven zijn verzameld,
zullen worden gebruikt om een groeimodel
voor dit gewas te construeren. Op grond van
dit model en dat van suikerbiet en aardpeer
kan worden vastgesteld welk gewas het
meest efficiënt produceert. Na eventuele bijstelling van het EG-suikerbeleid zal er op
grond van de verschillen in produktie-efficientie respectievelijk teelt- en verwerkingskosten een nieuwe verdeling van de arealen
tussen de verschillende suikerproducerende
gewassenontstaan.

Tabel14.Opbrengstenvandecichoreiproef ophetPAGV-proefbedrijf in1988.
object
zaaien
zaaien +Agryldoek
planten
planten + Agryldoek
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versewortelopbrengst(ton/ha)

suikergehalte
wortel(%)

63,2
70,2
69,0
75,3

18,9
19,1
18,9
19,3

suikeropbrengst
(ton/ha)
12,0
13,4
13,1
14,5

zoetkrachtopbrengst(ton/ha)
15,6
17,4
17,0
18,9

Verbetering van de opkomst ende
begingroei bij citroenmelisse
(Melissa officinalis)
De verbouw van citroenmelisse vindt tot nu
toe met name in het buitenland (ZuidEuropa) plaats. De teelt geschiedt daar
meerjarig en gaat uit van voorgekweekt
plantmateriaal. In Nederland is een meerjarige verbouw, vanwege de grote kans op uitwintering, niet aantrekkelijk. Voor de akkerbouwmatige verbouw van dit gewas streven
we naar ter plaatse zaai, in een eenjarig
teeltsysteem.
Evenals een aantal andere kruiden kiemt
melisse echter zeer traag, laat de opkomst
soms lang op zichwachten, en isook debegingroei zwak.
Om in één seizoen van een gezaaid gewas
citroenmelisse een bevredigende opbrengst
te realiseren, is het van belang de kieming,
opkomst en begingroei zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Binnen het project
"Verbetering opkomst en begingroei van
kruidengewassen" is nu twee jaar aan de
genoemde aspecten bij melisse (en twee
andere kruiden) gewerkt. In veldproeven
worden methoden ter verbetering van de
kieming en/of opkomst onderling, en met
een uitgeplant gewas, vergeleken voor wat
betreft de ontwikkeling van het gewas en de
uiteindelijke produktie.
In 1988 is ook geëxperimenteerd met het
zaaien van voorgekiemde zaden van kruiden. De voorgekiemde zaden zijn na uitzaai
echter zeer kwetsbaar voor uitdroging, en

hebben daarom eigenlijk ook nog een foliebedekking nodig of een zeer intensieve beregening. Voorweken van zaad (48 uur in
water laten zwellen) is praktisch beter haalbaar, al vormt ook hierbij uitdroging een gevaar. Het zaaien tussen een hulpgewas (bijvoorbeeld gerst) is gebaseerd op het feit dat
tussen het hulpgewas een vochtiger microklimaat ontstaat en de oppervlakkige uitdroging minder groot is. Als folie kan Agryl- of
plastic folie worden gebruikt. Een anti-slempmiddelbespuiting van de bodem heeft totgevolg dat deze ook bij een intensieve beregening minder snel dichtslaat en iets langer
vochtig blijft.
In tabel 15 is voor de jaren 1987 en 1988
aangegeven hoe het plantaantal en de uiteindelijke opbrengst van degenoemde objecten zich tot elkaar verhouden. In beide seizoenen komen tussen de zaaiobjecten grote
verschillen voor in plantaantallen. In 1987
verliep de opkomst traag (de eerste plantjes
kwamen pas na drie weken) en stonden er
voor een goede vergelijking eigenlijk te weinig planten. Waarschijnlijk is er in dat jaar
iets te diep gezaaid. De anti-slempmiddelbespuiting kon niet optimaal uitgevoerd worden. Opmerkelijk is de relatief goede opkomst van het voorgeweekte zaad en de
uitstekende opbrengst vandit object.
In1988isdeopkomst overdehele linie beter.
Het object anti-slempmiddelbespuiting had
nahet object onder folie de snelste opkomst.
Het onbehandelde ter plaatse gezaaide object was 5-7 dagen later, maar de opkomst
was bevredigend. In 1988 was de opkomst
van het voorgeweekte zaad het slechtst. Uit

Tabel15.Plantgetallenenopbrengsteninverschillendeobjectenbijcitroenmelisse, 1987en1988.
objecten

planten/m2
1987
1988

A. onbehandeld
B. voorgeweekt
C.tussen hulpgewas
D.onder folie
E.anti-slempmiddel
F.seedling planten

89,0
31,6
18,0
55,6
14,9
11,0

72,9
25,0
66,3
155,8
84,2
11,0

opbrengst ton/ha
1987
1988
18,4
31,1
12,8
26,5
25,2
29,8

28,9
19,2
8,2
31,2
32,1
29,4
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de proeven in beide jaren is gebleken dat
zaaien tussen een hulpgewas de opkomst
weliswaar enigszins kan verbeteren (1987)
maar dat licht- en vochtconcurrentie van het
hulpgewas, gecombineerd met het onvoldoende afgehard zijn van de plantjes bij verwijdering van de gerst, een enorme groeiachterstand geven die gedurende het hele
seizoen zalvoortduren.
Foliebedekking geeft de snelste en zekerste
opkomst en een goede opbrengst. De kosten van de foliebedekking (ƒ 2.500,-/ha) worden door de meeropbrengst echter onvoldoende goedgemaakt. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de aanvankelijk snelle beginontwikkeling naverwijdering van de folie door afhardingsproblemen soms geheel teniet wordt gedaan. Met
het object anti-slempmiddelbespuiting is
eenzelfde opbrengstniveau te bereiken tegen aanzienlijk minder kosten (ƒ 500,-/ha).
Over de objecten voorgeweekt zaad en tussen hulpgewas gezaaid kunnen vooralsnog
geen onverdeeld positieve uitspraken wordengedaan.
Een probleem bij deze proefnemingen is dat
het gewas melisse (evenals een aantal andere kruidengewassen) een enorm compenserend vermogen heeft en zeer heterogeen
samengesteld is. Een weelderiger groei kan
bij een relatief dunne stand toch nog tot een
goede eindopbrengst leiden. Door bepaling
van de blad/stengelverhouding en het drogestofgehalte wordt nagegaan in hoeverre
deze verschillen in gewastype van invloed
zijn op de kwaliteit van het geoogste produkt.
Wel is inmiddels aangetoond dat met gezaaide citroenmelisse in één seizoen eenzelfde opbrengst kan worden behaald als
meteentraditioneel geplant gewas.

Stijgende belangstelling voor luzerne
Sinds enkele jaren neemt de belangstelling
voor de teelt van luzerne weer toe; het areaal bedraagt thans ruim 4000 ha (fig. 4).
Luzerne is een meerjarig, vlinderbloemig gewas dat enkele keren per jaar wordt gemaaid. De meeste luzerne wordt verbouwd
ten behoeve van drogerijen. Het gedroogde
produkt wordt afgezet als eiwitrijke brok op
veehouderijbedrijven of als grondstof in de
mengvoederindustrie.
De hernieuwde belangstelling van akkerbouwers is voor een deel terug te voeren op de
behoefte aan alternatieven voor graan: bij
dalende graanprijzen neemt het relatieve
voordeel van luzerne toe. Luzerne is bovendien een aantrekkelijke aanvulling op het
bouwplan omdat het de gewaspauze tussen
rooivruchtteelten vergroot. Daarbij kan het
gewas een bijzonder goede structuur voor
volggewassen achterlaten. Deze eigenschap
wordt in ons geïntensiveerde bouwplan opnieuw gewaardeerd.
oppervlakte(ha)
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Fig. 4.Oppervlakte luzerne (1960-1988).
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Met de groei van het areaal neemt ook het
aantal vragen rond de teelt toe. Dit kwam al
snel tot uiting in verzoeken aan het PAGV
om luzerne-onderzoek ter hand te nemen.
Zo bestonden er inverschillende regio's vragen rond de kalibemesting, de onkruidbeheersing en de voorvruchtwaarde. Omdat
veel kennis rond de teelt minder paraat is
dan 40 jaar geleden, lag het voor de hand
eerst de ervaringen uit het verleden te bestuderen alvorens met veldproeven tebeginnen. Aan deze kennis konden bovendien
een aantal recente bevindingen uit binnenen buitenland wordentoegevoegd.
Naar verwachting bleek de literatuur goede
richtlijnen te geven over de kalibehoefte van
luzerne. Ook tegen veronkruiding, een lastig
probleem, is een aantal concrete, niet-chemische maatregelen aan te bevelen. Zo
blijkt een succesvolle, onkruidvrije teelt alleen mogelijk op goed ontwaterde, diep bewortelbare percelen. Ten behoeve van een
vlotte begingroei dient bovendien enting van
het zaaizaad met stikstofbindende bacteriën
overwogenteworden;eenstartgift met kunstmeststikstof moet worden ontraden omdat
daarmee ook de groei van onkruiden wordt
bevorderd. Verder is luzerne zeer gevoelig
voor te vaak of onder te natte omstandigheden maaien; de open plekken die hiervan
het gevolg zijn, veronkruiden door de trage
hergroei van het gewas gemakkelijk.
De penwortel van luzerne draagt bij aan de
aeratie en drainage van de bodem. Destoppel levert bovendien veel stikstof na. Volggewassen kunnen hiervan profiteren. Deze
positieve effecten kunnen worden benut als
men de stoppel goed onderwerkt en niet
verzuimt om de soms hoge kali-afvoer door
luzerne te compenseren. Als men een voor
verwelkingsziekte gevoelig aardappelras
verbouwt, lijkt het bovendien niet verstandig
om deze aardappelen onmiddellijk na de luzerne tetelen.
Luzerne is met name voor akkerbouwers op
kleigrond een interessant gewas. Onderzoeksresultaten geven echter aan dat luzerne ook voor rundveehouders niet op voorhand onaantrekkelijk is. Zo is het goed in te
kuilen en isde teelt onder goede omstandig-

heden ook op zandgrond mogelijk. Bij de
huidige stikstofprijzen is gras echter een
goedkoper ruwvoer.
Het literatuuronderzoek en de adviezen die
werden ingewonnen bij deskundigen, leidden is september 1988 tot de uitgave van
een teelthandleiding voor luzerne. Deze
teelthandleiding lijkt in voldoende mate antwoord te kunnen geven opvragen die voortkomen uit de hernieuwde belangstelling.
Tevens wordt hiermee nog eens geïllustreerd dat de beslissing om alof niet tot veldproeven overtegaan,pasdangenomen kan
worden nadat de literatuur verkend is.

De herinplantproblematiek bij asperge
Het belangrijkste teeltgebied van asperge in
Nederland ligt in Noord-Limburg. Detelers in
dit gebied worden steeds nadrukkelijker geconfronteerd met het feit dat vrijwel geen
verse grond meer voorhanden is voor de
aanleg van nieuwe aspergepercelen.
Nu leren de ervaringen dat alleen de eerste
aspergeteelt op een bepaald perceel optimaal verloopt. Volgende teelten geven vrijwel altijdproblemen.
Praktijkervaringen geven aan dat herinplant
20 à 25 jaar nadat de eerste asperteelt beëindigd is, nog problemen kan geven. Bij
deze herinplant verloopt de groei in de aanvangsjaren vaak nog wel redelijk. Zodra echter de oogst begint en er wat van de planten
gevergd wordt, wordt de groei zwakker, blijft
de ontwikkeling van het gewas achter, sterven zijwortels af en kunnen al vlot planten
wegvallen. Teruglopen van de stengeldikte,
hèt kwaliteitsaspect bij uitstek, is daarbij een
van de voornaamste problemen. Dit betekent een afname van de produktie en een
stijging van de arbeidskosten per kilo Produkt. Dit alles invergelijking metteelt op verse grond. Het gevolg is dat de levensduur
van herinplantingen over het algemeen aanzienlijk korter is dan die van teelten die op
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verse grond plaatsvinden. Een goed rendabel aspergeveld dient echter zo'n 10 à 12
jaar meetegaan.
Asperge isfinancieel gezien het hoofdgewas
voor veel bedrijven in Noord-Limburg. De
geschetste problematiek doet de teelt naar
minder geschikte grond verplaatsen en heeft
negatieve consequenties voor de verkaveling van de bedrijven. Daarbij betekent de
grondschaarste een rem op de afzettechnisch gezien aanwezige uitbreidingsmogelijkheden voor deteelt.

Mogelijke oorzaken
Omtrent de oorzaken van herinplantproblemen bij asperge ("aspergemoeheid") bestaat
nog onduidelijkheid. In de loop der jaren is
zowel in binnen- als buitenland veel onderzoek verricht, zonder dat tot op heden een
echte doorbraak in het onderzoek heeft
plaatsgevonden.
Diverse onderzoekers nemen aan dat er een

verband is tussen het optreden van ook op
verse grond voorkomende ziekten (deoorzaken van het aftakelingsproces van de eerste
teelt) en herinplantproblemen.
In sommige gevallen zijn schimmels, parasitaire aaltjes, een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen of ongunstige cultuuromstandigheden aanwijsbaar als (mede)veroorzaker
van "aspergemoeheid". Vaak ligt de oorzaak
minder duidelijk. De meest recente onderzoeksresultaten wijzen op autotoxinen uit
wortelresten van asperge als oorzaak van de
problemen. Deze autotoxinen zouden middels de microflora in de bodem vrij kunnen
komen en een direct effect (groeiremming)
en/of een indirect effect (verhoging van de
vatbaarheid voor pathogène bodemschimmels) hebben op het (nieuwe) aspergegewas.
Nieuw onderzoek
Eind 1987 heeft het PAGV het initiatief geno-

Dewortelmassa van asperge na een groei van 15weken op (v.l.n.r.) gesteriliseerde oude grond,oude grond enversegrond.
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gevoerd om te komen tot een verbeterde
techniek en methodiek om aspergemoeheid
op te roepen in potten. Een kortere toetsduur, minder variatie en eventueel eengeringere potgrootte stonden centraal.
Twee grondherkomsten (wel en geen aspergeteelthistorie) zijn gecombineerd met de
factor potmaat (4 en 8 I), de behandelingen
wel en niet steriliseren van de grond middels
gammabestraling en de factor toetsduur (9,
15 en 21 weken). Per pot zijn drie jonge
aspergeplanten geplant.
Uit het onderzoek bleek dat met name op
basis van het wortelgewicht al na 9 à 15weken bij beide potmaten duidelijk onderscheid
valt te maken tussen de objecten. De spreiding bleef binnen aanvaardbare grenzen.
Op grond met een aspergeteelthistorie werden de laagste opbrengsten gemeten, op
verse grond duidelijk hogere.Sterilisatie leidde op zowel "oude" als verse grond tot (aanzienlijke) opbrengstverhoging. Deze resultaten zijn intabel 16terug tevinden.
Enkele aspecten vragen nog om verduidelijking alvorens een advies isopte stellen voor
de uitvoering van een potproef met betrekking tot het onderwerp aspergeherinplantproblemen. Daarbij gaat het met name om
plantaantal per pot, potmaat en aantal parallellen. De bedoeling is hier ineerste instantie
aandacht aan te schenken, opdat de basis
vandetoetsmethodiek wordt verstevigd.
Vervolgens is de uiteindelijke doelstelling om
de mogelijkheden te onderzoeken een toets
te ontwikkelen om de geschiktheid van een
perceel (los van bodemfysische factoren en

men om te komen tot een hernieuwde aanpak van de herinplantproblematiek.
Dit heeft geleid tot de start van een samenwerkingsproject, waarin de LUW vakgroep
Fytopathologie (fytopathologische en microbiologische aspecten), het RIKILT (chemische aspecten, namelijk identificatie van autotoxinen) en LUW vakgroep Landbouwplantenteelt, ROC Noord-Limburg en PAGV
(teeltkundige aspecten) participeren.
Op de vakgroep Fytopathologie van de LUW
is voorjaar 1988 een onderzoeker aangesteld, die is belast met de taak onderzoek te
doen naar de oorzaken van de problemen
bij herinplant. Vanuit het PAGV zal ondersteuning worden gegeven aan dit onderzoek
en daarbij wordt ook een stuk eigen onderzoek verricht.
Onderzoek op het PAGV
In de periode 1982-1985 zijn door ROC
Noord-Limburg en het PAGV enkele potproeven uitgevoerd om onder andere na te
gaan in hoeverre de verschijnselen, zoals
die bij herinplantproblemen bij asperge worden waargenomen, in potten zijn nate bootsen. Bij een toetsduur van 6 of 18 maanden
vanaf inzaai van de (8 I) potten bleek dat,
gemeten aan de wortelproduktie, aspergeplanten geteeld op "oude" grond (grond met
een aspergeteelthistorie) sterk achterbleven
bij die op verse grond. De variatie was echter groot.
In 1988 is door het PAGV een potproef uit-

Tabel 16.Effect van toetsduur, potgrootte en sterilisatie opdewortelproduktie, uitgedrukt ing drogestof
per pot,van aspergeplanten.
toetsduur inweken
potgrootte inI
grand

0*
V
OS
VS

T(0,05) =

15

9
4

8

3,5
3,8
8,1

5,8
6,6
14,3

2,7

3,8

4

21
8

4

8

8,8
14,4
20,9

20,5
30,3
39,5

14,6
27,3
43,0

27,7
73,6
75,6
102,9

7,0

7,2

11,8

32,1

O ="oude"grond;V=verse grond;S=gesteriliseerd
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voedingstoestand) te onderzoeken voor herinplant met asperge. Een dergelijke toetsing
zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden op
basis van de vergelijking "oude" grond/verse
grond of wel/niet gesteriliseerde "oude"
grond.

Detectie aardappelcysteaaltjes
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
land- en tuinbouw komt onder steeds grotere politieke druk te staan. Terugdringen van
het middelengebruik heeft daarom de hoogste prioriteit.
De grondontsmettingsmiddelen maken met
hun 11.000 ton actieve stof ongeveer de
helft uit van de totale hoeveelheid actieve
stof van de jaarlijks toegepaste bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek besteedt daarom
veel aandacht aan methoden die een verantwoorde vermindering van het gebruik van
deze middelen mogelijk maken.
Een belangrijk deel van de grondontsmettingsmiddelen wordt ingezet in de aardappelteelt ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje, de veroorzaker van de aardappelmoeheid. Behalve het overgaan naar
een ruimere vruchtwisseling is op dit moment het inzetten van resistente rassen de
enige methode om op niet-chemische wijze
een eenmaal opgelopen besmetting in de
hand te houden. Precieze plaatsbepaling
van haarden en deze gericht bestrijden is
een andere mogelijkheid om het gebruik van
grondontsmettingsmiddelen terug te dringen. Voor beide methoden iseen vroegedetectie van de besmettingshaard een voorwaarde.

Resistente rassen
De vuistregel is dat door inzet van de juiste
resistentie de aaltjesdichtheid met 80% afneemt. Voorwaarde is echter dat de beginpopulatie waarop het resistente ras wordt
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uitgepoot niet hoger is dan het tolerantieniveau van het geteelde ras. Wanneer de
populatiedichtheid hoger is,wordt het gewas
in de groei geremd en zal een populatie-afname van 80% niet worden gerealiseerd.
Het precieze tolerantieniveau is voor de
meeste rassen nog onbekend. Aangenomen
mag worden dat bij meer dan twee eieren
per gram grond (10-20 cysten per kg) het
beoogde bestrijdingseffect van 80% niet gehaald wordt.
Het ten volle benutten van de resistentie-eigenschappen is daarom alleen mogelijk als
de juiste resistentie wordt ingezet op percelen waar het besmettingsniveau niet boven
detolerantiegrens ligt.
De huidige standaard bemonsteringstechnieken zoals toegepast door de keuringsdiensten en het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek zijn niet nauwkeurig genoeg om met
grote zekerheid een besmetting al in een
dergelijk vroeg stadium aantetonen.
Technisch uitvoerbare, gevoelige detectietechnieken in combinatie met een betrouwbaar rassenkeuze-advies zijn onmisbaar om
te komen tot een effectieve inzet van resistente rassen.

Localisatie van de besmetting
Een andere mogelijkheid om de gebruikte
hoeveelheid nematiciden terug te dringen is
een nauwkeurige plaatsbepaling van de besmettingshaard, zodat hette behandelen oppervlak zo beperkt mogelijk blijft.
Ook hiervoor is het noodzakelijk dat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium
wordt vastgesteld. Bij de huidige bemonsteringstechnieken is de kans groot dat een
haard pas ontdekt wordt wanneer deze al
een grote omvang heeft en op de rest van
het perceel al een groot aantal puntbesmettingen zijn ontstaan. Een gerichte aanpak
van die haard heeft dan weinig zin meer en
de behandeling vantotale stroken blijft noodzakelijk. Bij vroegere ontdekking is het aantal puntbesmettingen vanuit de "moederhaard" veel geringer en heeft de beperkte
ontsmetting veel meer kansvanslagen.

De afgelopen jaren is er door het werk van
Been en Schomaker (IPO) meer bekend geworden over verdeling van jonge besmettingen op kleigronden. Deze informatie maakt
het mogelijk bemonsteringssystemen te ontwikkelen die kunnen voldoen aan de gesteldeeisen.
In samenwerking met het IPO en de firma
De Groene Vlieg wordt er gewerkt aan een
bemonsteringssysteem gemonteerd aan de
rooimachine. De eerste proeven met dit systeem waren hoopgevend. Het komende
jaar zal deze methode op een aantal praktijkpercelen worden getest enverder worden
uitgewerkt.

Rhizomanie-onderzoek
Het rhizomanie-onderzoek vond de afgelopen twee jaar op twee locaties plaats. Het
onderzoek wordt nog voortgezet de komende jaren. Hieronder wordt de stand van zakentot nutoeweergegeven. Detweebelangrijkste onderzoeksaspecten zijn:
1. het ontwikkelen van een betrouwbare
grondbemonsteringsmethode voor de
praktijk;
2. het onderzoek naar de ontwikkelingssnelheid van de ziekte rhizomanie in afhankelijkheid van de besmettingsgraad en de
vochtigheid vandegrond.
1. Het ontwikkelen van een grondbemonsteringsmethode
Een betrouwbare grondbemonsteringsmethode ontwikkelen is van groot belang.
Wanneer in de toekomst aangegeven zal
moeten worden welke gebieden rhizomanievrij zijn, zal een grondbemonstering daar uitsluitsel over moeten kunnen geven. Ook bij
het gericht inzetten van eventuele resistente
bieterassen in de toekomst, zal deze grondbemonstering van belang zijn. Op dit moment is het bij het treffen van bedrijfshygiënische maatregelen belangrijk te weten op

welke percelen rhizomanie voorkomt. De
huidige bemonsteringsmethodieken gaan uit
van een plantbemonstering, doch daarmee
wordt de beperking opgelegd tot die percelenwaar bieten geteeldworden.
Aangezien er weinig tot niets bekend is omtrent de verdeling van rhizomanie in de
grond, is het ook moeilijk aan te geven hoe
er bemonsterd moet worden om de ziekte
met een grote betrouwbaarheid vast te stellen.
Daarnaast doet zich het probleem voor van
het toetsen van het genomen grondmonster,
waarbij dan ook een uitspraak over de mate
van besmetting gewenst is.
Om een start te maken met de opheldering
van dergelijke vragen wordt op twee locaties, te weten het proefbedrijf de OBS te
Nagele en op de quarantainetuin van de
Plantenziektenkundige Dienst (PD-tuin) te
Emmeloord onderzoek gedaan. In Nagele is
een natuurlijke besmetting aanwezig, waarvan het verdelingspatroon onbekend is en
op de verschillende percelen waarschijnlijk
niet identiek. Op de PD-tuin is een kunstmatige besmetting aangebracht in verschillende
dichtheden, met een regelmatig verdelingspatroon.
Bemonsteringsonderzoek op de OBS
Van de percelen bieten binnen het geïntegreerde bedrijfssysteem werden in 1987 en
1988 grondmonsters genomen (zig-zag-patroon met een bouwlandboor, 25 cmdiep) en
met een biotoets getest op het voorkomen
van rhizomanie.
Op welke wijze de grondmonsters tot stand
kwamen staat intabel 17weergegeven.
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Tabel 17.Overzicht van de monstername per perceel en perjaar.
perceel

jaar

E 97/3-4
E 96/3-4

1987
1988

aantal veldjes
per perceel
100
10

Wanneer uit de biotoets bleek dat één of
meer bieten opgegroeid op hetzelfde grondmonster het rhizomanievirus (BNYVV) bevatte, werd het veldje waarvan dat grondmonster afkomstig was besmetgenoemd.
In tabel 18 zijn de resultaten daarvan weergegeven.
Tabel 18.Aantal besmette veldjes inde betreffende percelen enjaren.
perceel
E 97/3-4
E 96/3-4

jaar:

1987

1988

20

78
2

Gedurende het seizoen werden de bieten op
symptomen als lichtgroene, steil staande
planten en eventueel nerfvergeling, het enige specifieke bladsymptoom voor rhizomanie, gecontroleerd. Nerfvergeling werd sporadisch aangetroffen, doch lichtgroene
planten waren er over het gehele perceel
verspreid. Dit was in 1988 duidelijker zichtbaar dan in 1987, waarschijnlijk door de betere weersomstandigheden voor de ontwikkeling van rhizomanie in 1988. Juli en
augustus bleken de beste maanden te zijn
omsymptomen waar tenemen.
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat na de
bietenteelt in 1987 op perceel E 97/3-4 rhizomanie zich sterk vermeerderd heeft,zodanig dat het niveau van besmetting met een
biotoets aantoonbaar is. Toch blijkt zelfs de
intensieve bemonstering van 1 steek per 7
m 2 niet voldoende om vooraf te bepalen
waar rhizomanie wel en niet binnen het perceel voorkomt.
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grootte van
veldjes (m2)
450
4500

aantal steken bemonsterd opperper veldje
vlak per steek (m2)
60
150

7
28

Bemonsteringsonderzoek op de PD-tuin
(gestart in 1988)
Zoals gezegd is hier sprake van een kunstmatig aangebrachte besmetting met rhizomanie in verschillende dichtheden. Om die
besmetting aan te brengen is besmette
grond gebruik van een zo bekend staand
"zwaar besmet perceel" in de Noordoostpolder.
Ook hier werden grondmonsters genomen
vlak na het aanbrengen van de grond en na
de bietenteelt. De bemonstering was volgens hetzelfde patroon als in Nagele, maar
de intensiteit lag op 1 steek per 1,4 m 2 . De
resultaten per besmettingsgraad (object) zijn
niet zoals in Nagele weergegeven in aantallen besmette velden, maar in percentages
besmette planten per object (op basis van
vier herhalingen) natoetsing middels de biotoets. Omdat in deze proef behalve het effect van besmettingsgraad van de grond ook
de bodemvochtigheid als factor bestudeerd
wordt, is het % besmette planten na de teelt
opgesplitst inwel en niet beregend.
Ook uit deze bemonsteringen blijkt dat nade
teelt van bieten het niveau van de besmetting omhoog wordt gebracht, waardoor deze
aantoonbaar wordt.
Na één jaar onderzoek is het niet gerechtvaardigd de resultaten uit een proef te vertalen naar de praktijksituatie zoals op de OBS.
De grondmonsters van de OBS werden bovendien niet beoordeeld in % besmette planten per grondmonster. Wanneer over de besmettingsgraad van de OBS-grondmonsters
een uitspraak gedaan moet worden kan dat
alleen door verdunningsreeksen van ieder
monster te maken. Het ligt in de bedoeling
dat in 1989 te gaan doen voor een klein gedeelte van het bietenperceel, daar dit zeer

Tabel19.Resultatenbemonsteringsonderzoek PD-tuin,1988.
objectnr.

% besmette planten
na aanbrengen

hoeveelheid aangebrachte
besmette grond per 60m
(in grammen)

1
2
3
4
5

*
0*
0*
5
10

0
3
29
290
2880

% besmette planten
nade bietenteelt
wel beregend
niet beregend
0
25
30
80
100

0
20
25
50
85

*gegevensontbrekenofgebaseerdopkleineraantalwaarnemingen
arbeidsintensief is. De percelen E97/3-4 en
E 96/3-4 zullen weer op hun eigen manier
bemonsterd worden. Het perceel waar in
1989 bieten komen, zal bemonsterd worden
overeenkomstig het onderzoek voor aardappelmoeheid,aangevuld met een kartering lijkend op die van de tot nu toe onderzochte
percelen.
Conclusie opgrond vande tot nutoeverkregen resultaten: het is zinvoller te bemonsteren in het voorjaar volgend op een bietenteelt dan eraan voorafgaand.
2. De ontwikkelingssnelheid van rhizomanie in afhankelijkheid van de besmettingsgraad en vochtigheid van de
grond

proef zal in een later stadium gemaakt worden. Toch zijn er na één proefjaar al opmerkelijke resultaten behaald.
Vanaf 27 juni werden om de veertien dagen
biet- en grondmonsters genomen om de ontwikkeling vande ziektete kunnen vervolgen.
Aangezien verwacht werd dat de ziekte zich
in de beregende objecten eerder zou manifesteren dan in de onberegende, zijn alleen
monsters genomen in de beregende objecten en de zwaarst besmette van de onberegende. De resultaten van deze bemonsteringen zijnweergegeven intabellen 20 en 21.
Opmerkelijk is dat er een besmetting in de
controleveldjes is gekomen, detecteerbaar
aan het eindvan hetseizoen.

In de proef op de PD-tuin, die hiervoor al
toegelicht is, is bestudeerd hoe snel de besmetting die aangebracht is, zich zou manifesteren. Een uitgebreid verslag van deze

Tabel20.Percentageviruspositieveplantenbijplantbemonsteringenopverschillendetijdstippen.
object

datum:27/6

1
2
3
4
5
5 niet beregend

0
0
0
0
5
0

11/7

25/7

8/8

5/9

19/9

3/10

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
5
5
15
0

0
0
0
10
5
10

0
5
0
5
20
0

0
0
0
5
5
5
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Tabel21.Percentageviruspositieve plantenbijgrondbemonsteringen opverschillendetijdstippen.
object

datum:27/6

1
2
3
4
5
5 niet beregend

0
0
0
0
0
0

11/7

25/7

8/8

5/9

19/9

3/10

0
0
0
10
35
0

0
0
0
0
40
5

0
5
35
50
90
45

0
35
10
65
90
100

10
10
40
80
100
70

5
5
0
60
90
90

Effecten van de verschillende besmettingenopde biet
Parameters die veelal in verband gebracht
worden met een rhizomaniebesmetting zijn
suiker-, Na- en alfa-amino-N-gehalte. Vooral
het suikergehalte reageerde sterk op de besmettingsgraad, hetgeen versterkt werd
door het beregenen.
Infiguur 5 zijn de suikergehaltes bij de eindoogst (18oktober 1988)weergegeven.
De gehaltes van Na en alfa-amino-N van de
zwaarst besmette objecten waren significant
hoger respectievelijk lager dan die van de
overige besmettingen, doch deze veranderingen hadden ditjaar geen nadelige invloed
opdewinbaarheid vande suiker.

Enige conclusies
1. Naarmate de besmetting zwaarder is, is
rhizomanie vroeger in het seizoen en duidelijker (hoger percentage besmette planten) aantoonbaar.
2. Voor de aanhangende grond gaat conclusie 1sterker opdan voor debieten.
3. Beregenen vervroegt de aantoonbaarheid
van rhizomanie bij een zware aanvangsbesmetting (geldt blijkens andere bemonsteringen waarvan hier geen verslag
wordt gedaan ook voor lagere aanvangsbesmettingen).
4. Reeds naéén bietenteelt vindt eensignificante reductie van het suikergehalte
plaats door rhizomaniebesmetting. Door
beregenen wordt dit effect versterkt.
Deze proef zal worden voortgezet om na te
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gaan wanneer en in welke mate er schade
gaat optreden aan de bieten die in grond
staan met een verschillende aanvangsbesmetting met rhizomanie.

suiker-%
17-

LJ -irrigatie
|

+irrigatie

15-

14-

4

1
5
object

Fig.5. Het suikergehalte (%) bij de vijf besmettingsniveaus inoktober 1988(eindoogst).

Assortimentsverbreding
Gezien de verzadigde markt voor veel Produkten is het van belang dat gezocht wordt
naar nieuwe produkten waarvoor nog wel
ruimte in de markt is. Hierbij gaat het nietalleen om nieuwe gewassen, maar ook om
nieuwe bestemmingen voor bestaande gewassen en met name in de groenteteelt om
teeltaanpassingen,waardoor produkten over
een langere periode kunnen worden aangeboden. Belangrijk uitgangspunt voor praktijkonderzoek in dit kader is dat voor betreffende teelten vanuit de markt of vanuit verkennend instituutsonderzoek enig zicht op potentiële afzetperspectieven moet bestaan.
Daarnaast moeten deze gewassen ook passen inhetbouwplan.
In de akkerbouw geschiedt het onderzoek
naar nieuwe gewassen in samenwerking
met instituten gericht opde potentiële mogelijkheden van de gewassen met betrekking
tot opbrengst en gehalte aan inhoudstoffen.
In dit kader wordt in werkgroepsverband
gewerkt aan aardpeer, akkermoerasbloem,
bekergoudsbloem, zonnebloem, dille, kruiden, hennep voor de papierindustrie, cichorei als zoetstofproducent, etc. Verder wordt
het perspectief van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen onderzocht. In
het kader van een EG-project wordt meegewerkt aan een onderzoek over teeltperspectieven van gewassen voor produktie van
technische oliën voor de industrie (coatings,
smeermiddelen, cosmetica, kunststoffen,
wasmiddelen).
Verder wordt aandacht besteed aan teeltoptimalisatie van bestaande "kleine" gewassen zoals erwten, veldbonen (oogstzekerheid), vlas, karwij, triticale en kwaliteitsrogge.
Met betrekking tot nieuwe bestemmingen
van overschotprodukten wordt onderzoek
gedaan naar tarweteelt voor de zetmeelindustrie, maïsteelt (korrel/CCM) voor de eigen krachtvoerwinning, kiemremmingsei-

genschappen van karwijolie.
Onderzoek over whole crop harvest van tarwe (Biocomb) isgestart.
Indit kader wordt ook aandacht besteed aan
teeltintroductie innieuweteeltgebieden zoals
graszaadteelt op zand- en dalgrond en
brouwgerstteelt buiten het zw-kleigebied.
Enkele aspecten hiervan worden in navolgende artikelen belicht.
Door veranderende voedingsgewoonten en
voorkeuren van presentatie etc. is degroentemarkt steeds in beweging. De ontwikkelingen doen zich het sterkst voor bij de verse
groenten, de markt van verwerkte groenten
volgt veelal de ontwikkelingen die zich bij de
verse afzet voordoen. Nieuwe produkten zijn
vooral in trek bij mensen met hogere inkomens en bij de kleinere huishoudingen. Er
worden hoge kwaliteitseisen gesteld. De afzet van voorverpakte, gesneden verse
groenten iseenvoorbeeld vaneen duidelijke
groeimarkt. Desaldi van de "nieuwe"gewassen zijn over het algemeen veel hoger dan
die van de traditionele teelten, dit maakt
deze teelten extra interessant. Een groot
probleem vormt wel de rassenkeuze en de
beperkte mogelijkheid om ziekten en plagen
te bestrijden. Kleine gewassen zijn voor de
toeleverende en afnemende industrie nietinteressant om hierinveelte investeren.
In het onderzoekprogramma wordt in 1989
aandacht besteed aan:groene asperges, radicchio rosso, rode sla, rode witlof, krulandijvie, suikermaïs en rettich. In het kader van
seizoenverlenging lopen onderzoekprogramma's met forcering van asperges en rabarber, bewaaronderzoek bij bloemkool, Chinese kool, knolvenkel en groenselderij en vindt
er veldonderzoek plaats om oogsten te vervroegen (plastic afdekken) ente verlaten. Bij
tuinboon wordt getracht de grote terugval in
opbrengst bij late zaai te beperken door gebruik te maken van beregening. Samen met
het ROC Westmaas wordt een veldproef uit-
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gevoerd om de mogelijkheden van een winterteelt vanbroccoliverdertebeproeven.

Voortdurend onderzoek naar mogelijkheden om het sortiment uittebreiden.
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Vervroeging van roodlof
Roodlof (voorheen rode witlof genoemd) is
een geforceerde groente met een gelijke
vorm als de witlof. Het is een kruisingsprodukt van radicchio rosso en witlof. Het blad
is aan de binnenkant rood gekleurd. Van
buitenaf gezien heeft het blad aan de rand
meer of minder rode verkleuring. Dit produkt
wordt als saladegroente gegeten.
Produktie van roodlof is alleen mogelijk in
een kuil met dekgrond. Omdat het gebruikte
ras een laat type is, wordt roodlof momenteel geforceerd van januari tot mei. Uit
markttechnisch oogpunt is een langere aanvoerperiode wenselijk. Seizoensverlenging
met roodlof is op twee manieren mogelijk.
Door het in het ijs bewaren van rode witlofpennen kan men de hele zomer en herfst
over forceerbare wortels beschikken. Deze
geven, mits bij 10°C onder dekgrond geforceerd, een goed produkt. Dit is op het PAGV
tijdens de abonneedag 1988 getoond. Deze
methode brengt relatief hoge bewaarkosten

met zich mee.
Een andere benadering is hetvroeger opzetten en forceren van jonge wortels. Onduidelijk daarbij is welke forceertemperatuur voor
deze vervroeging gewenst is. Net als bij gewone witlof ging de gedachte uit naar een
hogeretrektemperatuur.
Ter bepaling van het optimum zijn wortels
geforceerd bij drietemperaturen namelijk 13,
16en 20°C. Roodlofwortels, afkomstig uit de
praktijk, zijn rond 1 november gerooid en
vervolgens bij 1°C bewaard. Er is opgezet
op 15 november in palletkisten met opzetstukken. Per forceerregime is er verschillende keren geoogst. De opbrengstgegevens
per oogstdatum zijn opgenomen in figuur 6.
De sortering heeft plaatsgevonden los van
de kleur.
Resultaten
Ter vervroeging van de aanvoer van roodlof
is getracht bij hogere forceertemperaturen
tot een redelijk resultaat te komen wat betreft opbrengst en kwaliteit. Forcering bij 20opbrengst klasse

kg/100wortels

lll| I
H E22

1/12

5/12

1/12

5/12

8/12

12/12

15/12

8/12

12/12 15/12

19/12 22/12
oogstdata

Fig. 6. Roodlof (voorheen rode witlof). Opbrengsten bij drie temperatuurregimesper oogstdatum en per kwaliteitsklasse.
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22°C leidt tot een snelle oogst met een lage
opbrengst en te weinig roodverkleuring. Bij
een trektemperatuur van 16-17°C is de opbrengst vooral van kwaliteit I al fors beter,
maar de kleur laat het nog afweten.
Forcering bij 13-14°C duurt uiteraard het
langst, maar geeft een betere kleur. Deze
kleur is echter nog niet vergelijkbaar met
een in bijvoorbeeld maart oogstbaar produkt. Object C (13-14°C) is na 15 december
verder geforceerd bij 11°C. De produktie
nam bij die forceertemperatuur op de volgende oogstdata nog steeds toe. Ook de
roodkleuring werd wat intensiever. Aan de
handvan deze proef dient gesteld te worden
dat voor vervroeging van roodlof de forceertemperatuur lager moet zijn dan 13°C.
Gezien de betere kleuring bij object C met
11°C forcering aan het einde van de trekperiode ligt de optimale forceertemperatuur
waarschijnlijk rond de 10°C, die ook indelatere trekperiode toegepast wordt. Ook praktijkervaringen wijzen hierop.
Samenvattend kunnen we stellen dat bij vervroeging van roodlof de trektemperatuur niet
omhoog kan, omdat dit ten koste gaat van
de kleur. Een trektemperatuur van 10°C is
voorlopig ook in een vroege trek aan te bevelen.

Seizoensverlenging bij suikermaïs
De teelt van suikermaïs is in het begin van
de zestiger jaren in Nederland geïntroduceerd met gewone zoete rassen. De consument kontoen het nieuwe produkt niet waarderen. Aan het begin van dit decennium zijn
teelt en afzet van dit produkt opnieuw gestimuleerd, zij het met extra zoete rassen.
Suikermaïs heeft sindsdien een kleine, maar
vaste plaats veroverd binnen de serie nieuwegroenten.
Door de grotere bekendheid die dit produkt
gekregen heeft is het verbruik de laatste jaren veel groter geworden dan de binnenlandse produktie. Dit komt mede door de relatief korte aanvoerperiode die de teelt van
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dit voor Nederlandse omstandigheden marginale gewas met zich mee brengt. Ingunstige jaren is het produkt vanaf de laatste decade van augustus tot begin oktober
beschikbaar. Bij slechte groeiseizoenen vindt
de rijping pas vanaf circa half september
plaats. Ter terugdringing van de invoer is
een langere beschikbaarheid van suikermaïs
van eigen bodem gewenst. Dit kan zijn als
verse maïs, maar ook als verwerkt of diepgevroren produkt. Vooral voor deze laatstgenoemde vormen van presentatie is de laatste jaren een fors gegroeide belangstelling.
Voor spreiding van oogst en verwerking is
ook een gespreide aanvoer gewenst.
Om dit te bereiken is in 1988 op het PAGV
onderzoek gestart ter vervroeging van de
oogst door middel van enkele opkweekmethoden, gecombineerd met zaaitijden. De in
de proef opgenomen objecten staan vermeld
in tabel 22. Opkweken in de kas waarna later op hetveldwordt uitgeplant iseen relatief
dure methode, die misschien alleen voor de
verse markt interessant is.Veel goedkoper is
ter plaatse zaaien. Om vervroeging te bereiken is vroeg zaaien vereist. Ter verbetering
van de opkomstomstandigheden kan dan afdekking met folie of Agryl plaatsvinden.
Afdekking brengt een aanzienlijke kostenverhoging met zich mee. Een andere optie iszaai door plastic heen,zoals dat enkele
jaren geleden bij snijmaïs beproefd is.
Bij deze proef is meerdere malen geoogst.
De resultaten van de optimale oogstdata zijn
per object intabel 22opgenomen.

Resultaten
Vroegere zaai dan normaal (tweede helft
mei) brengt aanzienlijke risico's van een
slechte opkomst met zich mee. Zaai op 22
aprilgaf een opkomst van 54%. Een slechte
opkomst resulteert direct in een lagere produktie. Wat opkomst betreft zijn in dit proefjaar goede resultaten bereikt door na zaai af
te dekken. Door defolie heen zaaien gaf een
betere opkomst dan onbedekt ter plaatse
zaai, maar bleef achter bij zaai onder Agryl.
Dit alles bij zaai op 22 april. De omstandig-

Tabel 22. Resultaten vervroeging suikermaïs per object. Lelystad, 1988.
object opkweekwijze
opkomstzaai plaats geplant afgedekt
%
A

22/4

kas

4/5

B
C

22/4
22/4

kas
tpz

4/5

D

22/4

tpz

~

E
F

22/4
6/5

tpz
tpz

~

G

6/5

tpz

-

H
0

6/5
15/5

tpz
tpz

-

tpz =ter plaatse zaai

-

41 dgn
Agryl
geen
41 dgn
Agryl
61 dgn
folie
geen
40dgn
Agryl
49dgn
folie
geen
geen

opbrengstI % suiker spil/totaal drogestofoogst- stuksdatum gewicht (g) stuks % t/ha
(x100)
% korrels

100

26/8

283

82

15,5

14,9

45

27

100
86

8/9
8/9

299
294

78
67

15,5
15,3

14,9
15,6

39
41

31
30

70

8/9

298

82

14,7

14,7

40

29

54
81

8/9
8/9

302
318

69
67

10,6
15,3

14,7
16,8

46
39

26
29

80

8/9

329

60

17,9

13,9

42

28

80
77

19/9
14/10

287
261

51
44

11,1
9,2

15,4
17,3

43
47

27
27

folie =doorfolie heen gezaaid

heden na de 6 mei-zaai waren aanzienlijk
gunstiger waardoor ook de opkomst van onbedekt gunstig verliep. Toch bleef de uiteindelijke opbrengst vandeonbedekte zaaivan
6 mei achter bij die van de bedekte zaaisels
van die datum. De tragere ontwikkeling na
opkomst, alsmede uitval door zwakteparasieten zijn daar debet aan. De half mei zaai
ter plaatse valt eveneens fors tegen in de
produktie en% kwaliteit I kolven.

Voorlopig kunnen we de voorzichtige conclusie trekken, dat afdekken na zaai, of zaaien
door folie de opbrengst bij suikermaïs aanzienlijk verhoogt ten opzichte van ter plaatse
zaai zonder bedekking. Tevens is daardoor
een stukje vervroeging, dus spreiding in de
aanvoer te bereiken. Bij de bedekking voldeed zaai door folie even goedalsdezaaionder Agryl. Naast verdere beproeving dienen
kosten- en milieu-aspecten nader bekeken
te worden, voordat een gegrond advies over
afdekken van suikermaïs ter vervroeging en
opbrengstverhoging gegeven kanworden.

Winterprei: opslaan in koelcel of
opveldlatenstaan?

Eenbescheidenplaatsopdemarktvoordeminisuikermaïs.

In de wintermaanden kan de kwaliteit van
prei als gevolg van vorstschade en slechte
weersomstandigheden sterk achteruitgaan.
Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden
tijdens de oogst in deze periode verre van
ideaal.
Op het PAGV is in het afgelopen seizoenonderzoek gestart naar de omstandigheden
waaronder vroege winterprei zonder een te
sterke kwaliteitsvermindering, gedurende
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een langere periode in de koelcel kan wor- Devolgende objecten zijnvergeleken:
den opgeslagen. Hierbij is voortgebouwd op
Growtect*
de onderzoeksresultaten, die het Sprenger
onbedekt
Instituut heeft behaald met CA-bewaring van
plastic folie
prei.
koelcel 0°C

koelcel -1°C
CA1 (6%C0 2 -3% 0 2 ) bij0°C
CA2 (10% C0 2 -11% 0 2 ) bij 0°C

Teelt en bewaring
Op het PAGV te Lelystad is op 8 juli 1987
prei (cv. Carina) met de Accord uitgeplant in
een lichte zavelgrond (23% afslibbaar, pH
7,5) op een rijenafstand van 75 cm. De bemesting en gewasbescherming is volgens
praktijkmaatstaven uitgevoerd, waarbij moet
worden opgemerkt dat de prei is opgegroeid
bij een lage ziektedruk.
Vanaf 16 december 1987 is de vroege winterprei gelicht en met de hand opgerooid.
Op 23 december 1987 zijn de diverse bewaarobjecten ingesteld, waarbij ook CA-bewaring is toegepast. Tevens is prei tegelijkertijd op het veld al dan niet (continu)
afgedekt met Growtect of 5% geperforeerde
plastic folie, teneinde het kwaliteitsverloop
ook op hetveldte kunnen bestuderen.
De prei is voor de opslag in de koelcellen
oppervlakkig geschoond: wortelpruik voor
een deel laten zitten, tarra en zieke of rotte
bladeren verwijderen, blad inkorten op kistlengte.

Na 3, 6, 9 en 12 weken is de prei geoogst
c.q. uitgeslagen, veilingklaargemaakt en beoordeeld. Vervolgens is de prei nabewaard
gedurende zes dagen bij 10°C en een RV
>95%.
Plantgewicht bij oogst en uitslag
Alsgevolg vande zeer zachte winter groeide
de prei op het veld door, hetgeen vooral tot
uiting komt bij de laatste twee oogsten (tabel
23).
De met plastic folie afgedekte prei had duidelijk meer beschadigd en omgeknikt blad
dan bij bedekking met Growtect. Vanwege
kapotwaaien is de folie een keer vernieuwd,
Growtect daarentegen bleef heel.

Tabel 23.Plantgewicht (g) vroege winterprei in diametersortering 2-4 cm na veilingklaarmaken.
Geoogst van het veld of na een bewaarperiode van respectievelijk 3, 6, 9 en 12 weken.
PAGV-Lelystad, 1987/'88.
object

plantgewicht* opoogst- of uitslagdatum
14 januari
4 februari

25 februari

17maart

1. Growtect
2. onbedekt
3. plastic folie

301
267
341

282
297
296

331
331
306

351
364
335

4.0°C
5.-1°C

278
285

289
278

258
256

248
247

6.CA1
7. CA2

303
299

279
282

273
276

264
262

* plantgewicht bij inslag 267 gram
*Growtect is een polyestervlies van 30 g/m2 met een hoge scheur- entrekvastheid; momenteel echter niet meer
directleverbaar. Eenalternatief zouLutra-silkunnenzijn,eenvliesgemaaktuitpolypropyleen.
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Tot een bewaarperiode van zes weken (4februari), zijn de verschillen tussen de objecten vrij gering, met een licht voordeel voor
de veldobjecten. Daarna neemt het plantgewicht van de veldobjecten toe, vooral van
het niet afgedekte en het met Growtect afgedekte object. Als gevolg van toenemende
schoningsverliezen na9 en 12weken bewaring, daalt het plantgewicht van de gekoelde
prei. Bij CA-bewaring zijn de schoningsverliezen echter geringer, waardoor het plantgewicht minder snel afneemt.
De verschillen tussen de beide CA-objecten,
alsook tussen de bewaartemperatuur 0 en
-1°C bij normale luchtsamenstelling, zijn nihil.

bewaarperiode. Na afloop van de nabewaring werd een groter verschil geconstateerd
(tabel 24). Alleen het onbedekte object werd
steeds met een voldoende gewaardeerd.
Naarmate de bewaarduur toeneemt, is de
afleving qua kleur tijdens nabewaring sterker,vooral van het object 0°C.
Enkele voorlopige conclusies

Schoningsverlies en kleur na nabewaring
De schoningsverliezen waren na een nabewaring van zes dagen bij 10°C,voor de veldobjecten Growtect en onbedekt, gemiddeld
het laagst.
Beschadiging op het veld van de met plastic
folie afgedekte prei leidt ook tijdens nabewaring tot een hoger schoningsverlies. Het object CA1 komt in vergelijking met de andere
bewaarobjecten wat gunstiger naarvoren.
Na het wassen, schonen en veilingklaarmaken van de prei op de verschillende oogsten uitslagtijdstippen, is de kleur meestal als
redelijk tot goed beoordeeld (cijfer 7 tot 8).
Dit ongeacht het object en de lengte van de

- Onder de weersomstandigheden van de
afgelopen winterperiode (1987/'88) behoeft prei niet in koelcellen te worden opgeslagen. De kwaliteitsvermindering was
veel sterker in de koelcel dan op het veld,
waar de prei zelfs toenam ingewicht.
- Bij continue afdekking met Growtect of
plastic folie is de kwaliteit net zo sterk achteruitgegaan als bij het onbedekte object.
Afdekking met plastic folie is zelfs nadelig
geweest vanwege te veel bladbeschadiging, waardoor tijdens de nabewaring een
sterkere kwaliteitsvermindering is opgetreden.
- Bij een opslagduur van meer dan zes weken dient prei onder CA-condities te worden bewaard. Dit vooral vanwege lagere
schoningsverliezen direct na bewaring. In
de nabewaring blijft het object CA2 (10%
C0 2 -11% 0 2 ) echter wat beter op kleur,
zodat de voorkeur uitgaat naar ditCA-regime.

Tabel24.Kleur van prei na zes dagen nabewaring bij 10°C (1 = geel, 10 = donker-blauw/groen).
PAGV-Lelystad,1987/'88.
ofcjject

oogst-c.q. uitslagtijdstip*
14januari
4 februari

25 februari

17 maart

1. Growtect
2. onbedekt
3. plastic

6,5
6,5
5,5

6,5
6,5
6,5

5,5
6,0
5,5

5,5
6,0
5,0

4. 0°C
5. -1°C

6,0
5,5

5,0
5,5

4,0
5,0

3,0
4,5

6. CA1
7. CA2

6,0
5,5

5,5
5,5

4,5
5,0

4,0
4,5

*bijinslagop23december:6,0
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Teneinde het gedrag inde afzetketen tesimuleren is de prei na de oogst of uitslag,
gedurende zes dagen tevens nabewaard
bij 10°C. Vooral bij het object 0°C bleek de
afleving qua kleur zeer sterk te zijn. Ook
de andere bewaarobjecten scoorden na
een langere bewaarperiode echter geen
voldoende!

waarbaarheid van bloemkool. Op de bewaarduur wordt ± 10 dagen gewonnen als
detemperatuur van 15°C naar 5°C gaat en±
25 dagen langer bewaren wordt mogelijk als
de temperatuur van 5°C naar 0°C gaat. In
het streven naar seizoensverlenging van
bloemkool door bewaring is op het PAGV
bewaaronderzoek verricht.

Resultaten

Seizoenverlenging van bloemkool
door bewaring

In een bewaarproef zijn de mogelijkheden
nagegaan van het drie tot negen weken bewaren van bloemkool. De bewaarmethoden
waren compleet met blad in kuubskisten en
met ingekort blad in veilingfust. Het gebruikte ras was Ballade. Zoals in tabel 25 te zien
is, blijkt een bewaring tot zeven weken goed
mogelijk te zijn: ruim 90%van de kolen was
bij het uitslaan nogverkoopbaar. Tussen beide methoden was het verschil gering. Een
bewaring van negen weken was duidelijk te
lang. Niet alleen de kwaliteit bij uitslag is bepalend, maar ook de houdbaarheid tijdens
het verblijf in het handelskanaal is van belang ("uitstalleven"). Bij de nabewaring voor
bepaling van het "uitstalleven" gaat met
name de bladkwaliteit sterk achteruit, terwijl
stevigheid en koolkwaliteit voldoende blijven.
Aangezien bloemkool met fris groen blad

In de herfst is er nog een redelijke aanvoer
van bloemkool. Deze aanvoer daalt geleidelijk totdat de vorst er definitief een einde aan
maakt. Het kan daarom interessant zijn bij
lage prijzen in oktober een deel van de
bloemkool te bewaren om deze af te zetten
als geen verse Hollandse bloemkool meer
van de vollegrond wordt aangevoerd. Dit
komt niet alleen de prijsvorming in oktober
ten goede. De aanvoerperiode wordt er langer door en het bewaarde produkt brengt
mogelijk nog een goede prijs op. Uit
Amerikaans onderzoek (Kasmire) bleek duidelijk een effect van temperatuur op de be-

Tabel 25. Resultaten van bloemkoolbewaring compleet met blad (+) en ingekort blad (-) bij 0,5°C en
van een nabewaring bij 12°C voor bepaling "uitstalleven", november-december 1988, PAGV
Lelystad.
bewaarduur
in weken

3
3

o/
/o

behandeling

bij uitslag

+

95
92

80
76

29
23

95
94

54
41

11
9

92
94

20
21

20
16
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verkoopbare kool
bij nabewaring
3 dagen
7dagen

moet worden afgeleverd,werd het percentage onverkoopbaar in de nabewaring bij een
temperatuur van 12°C vrij hoog. Aangezien
het blad van de kool bij de oogst ernstig
aangetast was door Mycosphaerella, zou dit
van invloed kunnen zijn geweest op het uiteindelijke resultaat van de bladkwaliteit tijdens de nabewaring onder invloed van de
hogere temperatuur.
Op het Sprenger Instituut wordt onderzoek
verricht bij bloemkool om meer inzicht te
verkrijgen in de biosynthese van ethyleen
(een belangrijk rijpings- en verouderingshormoon). Uit de eerste resultaten bleek dat het
blad meer ethyleen produceerde dan de
kool. Ook waren er duidelijke verschillen in
suikergehalten. Het suikergehalte van de
met blad bewaarde bloemkool bleef op een
hoger niveau dan van de zonder blad bewaarde kool. Dit effect werd versterkt bij langere bewaring. Tot nu toe lijken een hogere
ethyleenproduktie en een hoger suikergehalte samen te gaan met een toenemende veroudering van voornamelijk het blad van de
bloemkool. Op het Sprenger Instituut wordt
gewerkt aan een verfijnder analysemethode,
om daarmee de processen te verklaren die
zichvoordoentijdens de bewaring.

Conclusies
Bloemkool is een zeer kwetsbaar produkt.
Druk- en stootplekken, opgelopen tijdens de
oogst, het inpakken en het transport, veroorzaken veelal verkleuringen en kans op rot.
Kwaliteitsverlies kan eveneens ontstaan
door uitdroging, waardoor de kool slap en
loswordt en door geelverkleuring en loslaten
van het blad (veroudering). Ondanks genoemde problemen was het mogelijk om na
een bewaring van drie tot zeven weken bij
0,5°C bloemkool af te leveren van goede
kwaliteit. De kwaliteit bij uitslaan is niet alleen bepalend, ook de kwaliteit in het handelskanaal ("uitstalleven") is van belang. Het
is vooral de bladkwaliteit die bij hogere temperatuur (12°C) achteruit gaat. Daarom zal
het nodig zijn om tijdens het verblijf in het
handelskanaal het produkt bij lage temperatuur te houden om het in een kwalitatief goedeconditie bijde consument tekrijgen.
Voor de meeste bloemkooltelers betekent
een verlenging van het oogstseizoen meer
inkomsten. Mede door de komst van zeer
late herfstrassen zien we de laatste jaren
een uitbreiding, bij uitblijven van vorst, van
het aantal oogstweken. Gezien de mogelijk-

Hetuitstalleven bepaalt mededekwaliteitvanbloemkoolzoalsdeconsument
diekoopt.
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heden om bloemkool een aantal weken te
bewaren zou het interessant kunnen zijn om
van deze late herfstrassen bloemkool te bewaren, waardoor de aanvoerperiode van
Hollandse bloemkool langer aanhoudt.

Produktie en kwaliteit van groene
asperge

Op de Engelse markt lijkt er ruimte voor
groene asperge. De teelt breidt zich in dat
land sterk uit. Spanje zit in dit opzicht ook
nietstil. Omdat groene asperges nietbehoeven te worden gestoken, maar bovengronds
worden afgesneden, is bij de oogst ten opzichte van witte asperge een arbeidsbesparing mogelijk. Verder zou het oogsten in
principe minder oefening vereisen, zodat dit
door minder geschoolde en/of jongere arbeidskrachten kan worden uitgevoerd. Hier
staat tegenover dat het stengelgewicht van
groene asperges gemiddeld de helft lager
ligt dan dat van witte asperges. De tijdswinst
die men behaalt door het groter aantal stengels dat men per tijdseenheid kan oogsten,
gaat hierdoor weer voor een deel verloren.
In België wordt gerekend met 7 kg per uur
voor oogsten, wassen, sorteren en veilingklaar maken. Hierbij worden de asperges
gesealed op schaaltjes per 500 gram verpakt. Deze arbeidsbehoefte zou+40%lager
uitkomen ten opzichte vanwitte asperges.
Telen van groene asperges kan men doen
vanuit twee situaties, namelijk:
- men bestemt percelen (waar men voorheenwitte asperges teelde) door deze niet
op te ploegen voor de teelt van groene
asperges;
- men legt nieuwe percelen aan specifiek
voor deteelt vangroene asperge.
De eerstgenoemde wijze van telen is in
1988 beproefd door enige bedrijven rondom
het Brabantse Veldhoven. Voordeel van
deze situatie is dat men vanuit de ervaring
met de teelt van witte asperges ervaring op
kan doen met de teelt van groene asperges.
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Bovendien zijn de risico's beperkt, omdat
men in principe vrij snel weer kan overschakelen naar de teelt van witte asperges wanneer de teelt van groene asperges niet aan
de verwachtingen voldoet.
Met de tweede wijze van telen bestaat in
Nederland nog geheel geen ervaring. De
hierna te geven cijfers moeten dan ook worden gezien als een globale richtlijn. Deze
zijn grotendeels gebaseerd op ervaringen
met de teelt van witte asperges en de teelt
vangroene asperges inhetbuitenland.
Niet opgeploegde percelen waar voorheenwitte asperges zijn geteeld
Indeze situatie zijn vooral de verschillen ten
opzichte van het alternatief witte aspergeteelt van belang. Op dit moment is nog niet
duidelijk in hoeverre de kg-produktie van
groene asperges gelijk aan dan wel lager
dan die van witte asperges moet worden ingeschat.
In Frankrijk en België ligt de prijs van groene
asperge ƒ 0,50 tot ƒ 1,00 per kg onder die
van witte asperge. Of dit in Nederland ook
hetgeval zal zijn, moetworden afgewacht.
Wat de kosten betreft zal ten opzichte van
de witte asperge bespaard kunnen worden
op de kosten van op- en afploegen (in loonwerk ƒ 170,- tot ƒ 680,- per jaar) en (losse)
arbeid bij de oogst. Daarentegen moet gerekend worden op meer arbeid ten behoeve
van onkruidbestrijding.

Aanleg nieuwe aspergepercelen specifiek
voor deteelt van groene asperge
In deze situatie is een directe vergelijking
met de teelt van witte asperge minder relevant, omdat groene asperges in principe ook
geteeld kunnen worden op gronden die niet
of minder geschikt zijnvoor deteelt van witte
asperge. Is dit laatste het geval, dan zal de
teelt van groene asperges afgewogen moeten worden tegen andere voor deze gronden
in aanmerking komende teelten. Dit zullen in
de meeste gevallen eenjarige teelten zijn.

Tabel 26. Saldibegroting (xƒ 1.000,-) voor groene asperges gemiddeld perteeltjaar uitgaande van enkele opbrengstniveaus enprijzen.
produktie
(veilbaar, ton/ha)1)
prijs per kg
geldopbrengst/ha

3
2,50
7,5

materiaal + afzetkosten

4,0

saldo eigen mechanisatie

3,5

loonwerk
arbeid oogst +
veilingklaar maken

1,6
6,4

saldoII
1

-4,5

5,00
15,0

4
7,50 2,50
22,5 10,0

5,00
20,0

7,50
30,0

4,2
11,0

18,5

5,8

+10,5

-4,4

5,00
25,0

7,50
37,5

20,6

33,1

+8,3

+21,1

4,4
15,8

25,8

8,1
1,6
10,7

1,6
8,6
+3,0

5
2,50
12,5

+5,6

+15,6

-4,2

) Gemiddeld per teeltjaar. Gemiddeld per produktiejaar ligt dit 2 5 %hoger dan bij een 10-jarig
duur; bijeen5-jarige 67%.

O m d e z e teelten in e c o n o m i s c h opzicht te
k u n n e n vergelijken met d e meerjarige groene aspergeteelt, zijn in tabel 2 6 globaal g e middeld saldi per teeltjaar begroot voor
g r o e n e asperges. Hierbij is uitgegaan v a n
10 teeltjaren vanaf planten tot e n met d e
laatste oogst.
O v e r haalbare produktie e n prijzen in
Nederland bestaat nog g e e n duidelijkheid.
D a a r o m zijn in tabel 26 saldi begroot uitg a a n d e v a ne e n veilbare produktie v a n 3,75,
5,00 e n 6,25 t o n g e m i d d e l d per produktiejaar of 3, 4 en 5 ton per h a per teeltjaar (uitg a a n d e v a n 10 teeltjaren e n 8 produktiejaren) e n e e n opbrengstprijs v a n resp. ƒ2 , 5 0 ,
ƒ 5,00 en ƒ 7,50 per k g .
Het saldo waarbij loonwerk e n arbeidskosten voor oogsten e n veilingklaar m a k e n zijn
t o e g e r e k e n d bij e e n opbrengstprijs v a n
ƒ 2,50 per kg komt bij alle veronderstelde
produkties negatief uit. Bij een opbrengstprijs
van ƒ 5,- en e e n produktie v a n 3,75 t o n per
produktiejaar of 3 ton per teeltjaar is het sald o vergelijkbaar m e t het b o u w p l a n s a l d o v a n
een akkerbouwbedrijf dat d e oogst in loonw e r k laat uitvoeren. Bij hogere realiseerbare
opbrengstprijzen en/of produkties wordt inpassing v a n groene asperges in het teeltplan v a n het kleinere akkerbouwbedrijf d u s
e c o n o m i s c h aantrekkelijk. Zijn in plaats v a n
10 slechts 5 teeltjaren (waarvan 3 produktie-

teelt-

jaren) haalbaar, d a n is dit het g e v a l vanaf
3 3 % hogere produktie of prijs.
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Groene en witte asperge in exportverpakking
voor de Duitse markt.
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Bedrijfssystemen
Inleiding
De Nederlandse akkerbouw engroenteteelt in
de vollegrond kent een vrij grote variatie aan
bedrijfsvormen en -systemen. Elementen
van variatie betreffen onder andere grondsoort, bedrijfsomvang en bouwplan, alsook
externe elementen zoals transport, afzet,
verwerking, regionale kennisconcentratie en
traditie. Hoewel bedrijfssystemen niet voortdurend veranderen kunnen ze ook niet al te
star zijn. Onder invloed van de omgeving
(marktmechanisme, politiek en dergelijke)
dient de agrarische ondernemer de waarde
van zijn bedrijfssystemen steeds kritisch te
beschouwen. Zeker de laatste tijd blijkt de
druk vanuit de omgeving op de bedrijven in
de genoemde sector toegenomen. Denoodzaak van aanpassingen van de bedrijfssystemen vloeit hieruit voort. Deze aanpassingen kunnen van velerlei aard zijn, zoals
kwaliteitsverbetering,kostenbeheersing,bouwplanproblematiek, assortimentsverbreding en
milieu. Al de laatstgenoemde aspecten zijn
afzonderlijke onderzoeksthema's van het
PAGV, zoals vastgelegd in het ontwikkelingsplan. In het onderzoek aan bedrijfssystemen
wordt getracht, om met inzichten vanuit de
onderzoeksthema's en overige informatie te
komen tot onderzoek en resultaten, die de
praktijk de mogelijkheden aangeven voor
eventuele veranderingen in de individuele en
regionale bedrijfssystemen.
Een sectie binnen de afdeling Technisch
Onderzoek in Bedrijfsverband houdt zichbezig met het in praktijk ontwikkelen en vergelijken van verschillende bedrijfssystemen. Zij
wordt hierbijondersteunddoordeteelt-endisciplinegerichte onderzoekers vanuit de overige secties en afdelingen. Deze ondersteuning bestaat dan veelal uit kennisinzet, het
verrichten van deelonderzoek en de toepassingvan informatica.
In1988isvoortvarendgewerktaandevoorbereiding voor een derde locatie voor bedrijfs70

systemenonderzoek in het zuidoostelijke
zandgebied (ROC Vredepeel). Dit project is
inmiddels gestart en in 1989zullen de eerste
gewassen geteeld worden. Met de reeds lopende projecten te Nagele en Borgerswold
isaldus het aantal locaties met bedrijfssystemenonderzoek voor akkerbouw gestegen tot
drie. Overigens is binnen het project te
Vredepeel ook de vollegrondsgroenteteelt opgenomen.
Voor eventueel bedrijfssystemenonderzoek
voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt is
gedurende 1988 een voorstudie uitgevoerd
op het PAGV. In 1989zullen aansluitend hierop in drie regio's studies uitgevoerd worden,
om zo te komen tot nadere, gebiedsspecifieke invullingen van het bedrijfssystemenonderzoek.
In onderstaande zal hier in een bijdrage nader op ingegaan worden. Het door de EG
gesubsidieerde onderzoeksproject voor geintegreerde tarweteelt beleefde in 1988 zijn
laatste seizoen. Begin 1989 zal dit project
met een eindverslag afgerondworden.
In november 1988 is een themadag geïntegreerde bedrijfssystemen gehouden, waarvoor veel belangstelling was. Injanuari 1989
heeft een herhaling van deze dag plaatsgevonden. Het perspectief voor geïntegreerde
bedrijfssystemen voor de akkerbouw is op
deze themadagen aan de hand van resultaten van de OBS te Nagele positief bekeken.
In onderstaande zal in een bijdrage kort ingegaan worden op de economische analyse
vandeOBS.
Het onderzoek aan de geïntegreerde bedrijfssystemen dient overigens verder verdiept en verbreed te worden. In een laatste
bijdrage over dit thema zal hier nader op ingegaanworden.

Bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt
Op verzoek van de Programma Advies
Commissie Vollegrondsgroenteteelt en het
bestuur van het PAGV zijn in 1988demogelijkheden bestudeerd om te komen tot onderzoek naar geïntegreerde bedrijfssystemen in de vollegrondsgroenteteelt. De
resultaten van deze voorstudie werden in
gezamenlijk overleg met de betrokken
ROC's besproken. Besloten werd om één
gezamenlijk centraal project te starten voor
bedrijfssystemenonderzoek in vier regio's in
Nederland.
Centraal in de huidige problematiek staan
twee aspecten. Enerzijds de economische
problemen, mede veroorzaakt door de onder
druk staande prijzen en de stijgende kosten
die leiden tot verslechterende bedrijfsresultaten. En anderzijds de teelttechnische en
milieukundige problemen, zoals de hoge inzet van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
per ha en de plaatselijk toenemende problemen met bodemstructuur, (bodemgebonden)
ziekten en plagen, en de kwaliteit van de
Produkten. Dit complex van problemen vergt
naast deelonderzoek ook onderzoek op bedrijfsniveau. Dit om de genoemde problemen in hun samenhang te bestuderen en de
bedrijfsvoering, gewassenkeuze en teeltmaatregelen etc. optimaal op elkaar af te
stemmen bij het zoeken naar oplossingen.
Het doel van het bedrijfssystemenonderzoek
is immers het ontwikkelen van duurzame bedrijfssystemen zowel met betrekking tot economische, teelttechnische als milieukundige
aspecten.
Het onderzoek zal zich richten op hetgespecialiseerde vollegrondsgroentenbedrijf enzal
bestaan uit meerdere bedrijfssystemen. Een
modelmatige benadering van de onderzoeksopzet van intensief naar extensief biedt niet
alleen mogelijkheden om teelttechnische
problemen te voorkomen dan wel op te lossen, maar ook om teeltplannen en gewascombinaties die bij de verschillende bedrijfs-

grootten van belang zijn in het onderzoek te
betrekken. Bij deze aanpak is het mogelijk
de intensievere varianten zo goed mogelijk
te laten aansluiten bij de in het gebied gangbare teeltplannen en in de extensieve opzetten de teelttechnische voordelen van een
ruime vruchtwisseling te verkennen. Per onderzoeklocatie zal worden uitgegaan van
één of enkele hoofdgewassen. Deze zullen
centraal staan bij het definiëren van de teeltplanvarianten en aangevuld worden met andere gewassen die in de systeemopzet én
de regionale situatie passen.
In het voorjaar van 1989 zullen de globale
onderzoeksvoorstellen uitgewerkt worden tot
regio-specifieke projectplannen. De basis
hiervoor wordt gelegd door regionale werkgroepen die de gebiedsproblematiek opeconomisch en teelttechnisch terrein inventariseren enanalyseren.
Van projectplannen tot concrete start van de
diverse projecten zal nog intensief overleg
noodzakelijk zijn om te voorzien in de benodigde middelen en capaciteit.
Naast de genoemde activiteiten zal in 1989
dit onderzoek verder inhoudelijk voorbereid
worden om een vlotte start mogelijk te maken.

Economische perspectieven van
geïntegreerde bedrijfssystemen op
zavel-en kleigronden
In het kader van de door het PAGV georganiseerde themadagen over "Geïntegreerde
Bedrijfssystemen" is eentussentijdse economische analyse van de bedrijfssystemen op
het proefbedrijf OBSte Nagele uitgevoerd.
Het zogenaamde gangbare bedrijf dient
vooral om een vergelijking te hebben met de
normale praktijk, waar geprobeerd wordt een
zo groot mogelijk verschil tussen opbrengsten en kosten te realiseren. Het geïntegreerde bedrijf heeft het doel tot eenvermindering te komen van het gebruik van
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen;
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dit zoveel mogelijk met behoud van heteconomisch rendement.
Op geïntegreerd bedrijf beter rendement
Inde loop van het onderzoek zijn de resultaten van zowel het geïntegreerde bedrijf als
het gangbare bedrijf verslechterd. Deze ontwikkeling komt overeen met die van de akkerbouwsector in het algemeen. Definanciële resultaten van de bedrijfssystemen zijn
echter gedurende het onderzoek ten opzichte van elkaar gewijzigd. Aanvankelijk was
het netto-overschot (totale opbrengsten verminderd met de totale kosten) op het geïntegreerde bedrijf circa 500 gulden per ha lager
dan op het gangbare bedrijf. Deteeltmaatregelen op het geïntegreerde bedrijf zijn
steeds verder verbeterd, zodat na een aantal jaren het economische plaatje er geheel
anders uitziet. Gemiddeld over de laatstejaren is het netto-overschot op het geïntegreerde bedrijf ruim 500 gulden per hahoger
dan op hetgangbare bedrijf.

Hoge kosten op het BD-bedrijf
Op het biologisch-dynamische bedrijf is de
rendabiliteit gedurende het onderzoek ongeveer gelijk gebleven, zij het zwaar negatief.
Vooral de beperkte omvang van de veehouderij op dit gemengde bedrijf, waardoor
schaalvoordelen niet kunnen worden benut,
brengt hoge kosten met zich mee. Wel zijn
op het BD-bedrijf de financiële opbrengsten
van de marktbare gewassen sinds 1980 verdubbeld van circa 2600 naar 5400 gulden
per ha. Een verandering in het bouwplan,
waarin de laatste jaren enkele vollegrondsgroentegewassen zijn opgenomen, heeft in
belangrijke mate aan deze ontwikkeling bijgedragen. Daarnaast zijn ook de kg-opbrengsten van de gewassen en de prijzen
vande Produktenverder gestegen.

72

Grote verschillen bij aardappelen
Op het geïntegreerde bedrijf bleef de opbrengst van consumptie-aardappelen aanvankelijk sterk achter bij die van het gangbare bedrijf. Door andere rassenkeuze en
verbeterde teeltmaatregelen is de opbrengst
gestegen van circa 39 ton naar ruim 54 ton
per ha. Daarmee is op beide bedrijven de
kg-opbrengst van consumptie-aardappelen
op hetzelfde niveau gekomen.
Ook aan de kostenkant zijn opmerkelijke
verschillen opgetreden.Op hetgangbarebedrijf wordt sinds een aantal jaren de grond
ontsmet tegen aardappelmoeheid, waardoor
de kosten van gewasbescherming aanzienlijk zijn gestegen tot bijna 1300 gulden per
ha. Op het geïntegreerde bedrijf wordt getracht door het telen van resistente rassen
(hogere pootgoedkosten circa 300 gulden/
ha) de aardappelmoeheid te voorkomen. Hier
bedragen de kosten van gewasbescherming
"slechts"250 gulden perha.
Al met al is het saldo per ha op het geïntegreerde bedrijf bij de lage prijzen van de
laatste jaren ongeveer 1200 gulden per ha
hoger dan op het gangbare bedrijf. Dit opmerkelijke verschil moet geheel worden toegeschreven aan de kosten, aangezien behalve de opbrengsten ook de gemiddelde
prijzen van de laatste jaren op beide bedrijvengelijkwaren.

Onzekere resultaten bij suikerbieten door
rhizomanie
Aanvankelijk was het gemiddelde saldo per
ha van suikerbieten op het geïntegreerde
bedrijf 500 à 600 gulden per ha hoger dan
op het gangbare bedrijf. De suikeropbrengsten waren hoger; bovendien waren de kosten van met name de bemesting en de gewasbescherming lager. Deze gunstige posisitie van het geïntegreerde bedrijf is geleidelijk aan veranderd. Door rhizomanie is de
suikeropbrengst op dit bedrijf in de loop van
het onderzoek steeds verder gedaald. Een
nogverdere dalingvan detoegerekende kosten (vooral bemesting) kon de vermindering

van de financiële opbrengsten nog enigszins
compenseren.
Weinigverschil bij wintertarwe
Op het gangbare bedrijf zijn de kg-opbrengsten van wintertarwe gemiddeld 800-1000
kg per ha hoger dan op het geïntegreerde
bedrijf. Geleidelijk aan zijn deze verschillen
kleiner geworden. Door eveneens lagere
toegerekende kosten is het gemiddelde saldo van de laatste jaren op beide bedrijven
gelijk.
Toepassing op grote schaal niet zonder
risico's
Uit de analyse is duidelijk gebleken dat de
geïntegreerde teeltwijze nog niet voldoende
is uitgekristalliseerd voor alle gewassen. Dit
betekent ook dat de geïntegreerde teeltwijze
van gewassen de nodige risico's met zich
meebrengt wanneer deze zonder deskundige begeleiding op grote schaal in de praktijk
wordt toegepast.
Op bedrijfsniveau is echter duidelijk gebleken dat een vermindering van de kosten van
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen,
eventueel gepaard gaand met lagere opbrengsten,eengelijk,zoniet hoger, financieel
bedrijfsresultaat kanopleveren.

Verbreding en verdieping van het
bedrijfssystemenonderzoek
Negen jaar onderzoek op de OBS te Nagele
hebben uitgewezen dat geïntegreerde akkerbouw technisch en economisch mogelijk
is, zij het onder proefbedrijfsomstandigheden. Aanzienlijke besparingen op de inzet
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen blijken mogelijk te zijn onder handhaving of
zelfs verbetering van het economisch rendement (zie themaboekje PAGV-CAD "Geïnte-

greerde bedrijfssystemen").
Dit onderzoek is verbreed door het starten
van bedrijfssystemenonderzoek op nog twee
locaties in het land. Te Borgerswold wordt
sinds 1986 een geïntegreerd bedrijfssysteem ontwikkeld voor de veenkolonialegronden en het noordoostelijk zandgebied. De
problematiek van het zuidoostelijk zandgebied wordt vanaf 1988 aangepakt op de
proefboerderij Vredepeel. Het ontwikkelingsonderzoek opdeze locaties en op de OBSte
Nagele wordt geacht voldoende informatie
op te leveren voor de gehele akkerbouwsector in Nederland. Een belangrijke ondersteuning van dittype onderzoek is het versterken
van deelonderzoek. Dit deelonderzoek kan
zowel gericht zijn op teeltsystemen per gewas als op vakgebieden. Daarbij is het vanuit het bedrijfssystemenonderzoek steeds de
vraag welke teeltmaatregelen of combinaties
daarvan het beste passen binnen het bedrijfssysteem en hoe deze optimaal uitgevoerd kunnen worden. Voor de grotere gewassen granen, aardappelen en bieten zijn
projecten in voorbereiding of lopen reeds.
De ontwikkeling van teeltsystemen voor de
kleinere gewassen, passend in het geïntegreerde concept, is veel minder ver gevorderd. Hier dient dan ook nog de nodige aandacht aan geschonken te worden. Het onderzoek op de vakgebieden is over het algemeen goed op gang gekomen. Voorbeelden
daarvan zijn de verhoogde aandacht voor de
mechanische en fysische onkruidbestrijding,
de toepassingstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en de geleide
bestrijding van, alsmede de detectiemethode-ontwikkeling voor ziekten enplagen.
Verdieping van kennis over de effecten van
teeltmaatregelen en hun onderlinge samenhang is nodig om de verworven inzichten te
kunnen generaliseren en over te dragen aan
telers. Daartoe dient met name op de OBS
in de volgende vijfjaarsperiode van 1990 tot
1994 naast het voortgaande ontwikkelingswerk de intensivering en verdieping van het
onderzoek grote prioriteit te krijgen. Gedacht
wordt onder andere aan het creëren van beperkte mogelijkheden voor deelonderzoek in
de bestaande praktijkvelden om zodoende
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ter plekke in een bestaand bedrijfsconcept
varianten of niveaus van input te kunnen
toetsen en onderzoeken. Tenslotte zal de
overdracht van de opgedane inzichten aan
voorlichting, onderwijs en praktijk dekomende jaren veel aandacht krijgen. Daarbij isintensieve samenwerking van onderzoek,
voorlichting enonderwijs onontbeerlijk.
De instructie van de voorlichting is in 1988
ingezet met een serie regionale bijeenkomsten gewijd aan geïntegreerde landbouw. Dit
zal in 1989 in een tweede serie bijeenkomsten verder uitgebouwd worden. Een enander gebeurt in nauwe samenwerking met het
CAD-agv dat in 1989 veel aandacht zal
schenken aan een gecoördineerde doorstroming van onderzoeksresultaten. Een cursus
gericht op de voorlichting wordt, mogelijkerwijs met financiële steun van de EG, voorbereid.
Landelijk zullen in 1989 een aantal studieclubs van de grond komen, begeleid door de
voorlichting en gecoördineerd door hetCADagv,die gezamenlijk de eerste schreden zullen doen om geïntegreerde teeltmethoden
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Dedrie OBS-bedrijven te Nagele vanuit de lucht bezien.
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op hun bedrijven toe te passen. Daarnaast
wordt gewerkt aan de voorbereiding van een
"introductie-project" waarbij onderzoek en
voorlichting gezamenlijk tien bedrijven zullen
begeleiden bijde omschakeling naar eengeintegreerde bedrijfsvoering. De in dit project
opgedane ervaringen kunnen leiden tot een
verdere aanscherping van het ontwikkelingsonderzoek op de OBS en van het deelonderzoek. Het voor dit project te ontwikkelen begeleidend materiaal kan natoetsing en
bijstelling zijn weg vervolgens via de voorlichting vinden naar de studieclubs.
Met betrekking tot het agrarisch onderwijs
zijn de eerste aanzetten gegeven om tot een
cursusprogramma voor het cursorisch vervolgonderwijs te komen zoals dat door
AOC's verzorgd wordt. In 1989 zal dit in samenwerking met het AOC te Emmeloord
verder uitgewerkt worden.

De invloed van produktie ophetmilieu
Inleiding
De Nederlandse akkerbouw en groenteteelt
in de vollegrond kunnen niet los gezien worden van hun omgeving. Het behoudvan een
goed en gezond milieu is zeker ook van belang voor de leefomstandigheden ende produktiemogelijkheden inde agrarische sector.
Ten aanzien van het milieu spelen vooral de
toepassingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en van meststoffen
een belangrijke rol. Een intensief gebruik
van deze middelen heeft veelal landbouwkundig en milieuhygiënisch ongewenste nevenwerkingen. De mate van de ongewenste
nevenwerking varieert per middel (soort pesticide, soort meststof), toepassingswijze
(spuiten, injecteren en dergelijke), toepassingstijdstip en omgevingsfactoren (landschap, grondsoort en dergelijke). Het terugdringen van deze nevenwerkingen vereist
een verminderd en/of efficiënter gebruik van
deze middelen. De maatregelen rondom de
mestproblematiek en de chemische bestrijdingsmiddelen geven de noodzaak van dit
onderzoek aan. Op het PAGV wordt mede
binnen het onderzoeksthema milieu aan verscheidene aspecten hiervan aandacht besteed:

hangend geheel aan onderzoeksinspanning
op het terrein van de emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar bodem,
lucht enwater verder ontwikkeldworden.
Indit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele uiteenlopende onderzoeksprojecten die verminderd en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nastreven, alsmede onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van dierlijke organische
mest inde akkerbouw.

- optimalisatie van de middelenkeuze en-toediening;
- alternatieve bestrijdingstechnieken en-strategieën;
- vruchtwisseling;
- geïntegreerde gewasbescherming en bemesting.
In het kader van de ontwikkeling van bedrijfssystemen speelt degeïntegreerde landbouw een belangrijke rol. Hierbij wordt een
minimale belasting van het milieu nagestreefd met minstens behoudvan heteconomisch rendement. Het thema "de invloed
van produktie op het milieu" vormt een van
de speerpunten binnen het PAGV-programma. In de komende jaren zal een samen-
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Infraroodbrander: alternatief voor
herbiciden
Vanuit de wetgeving staat het gebruik van
pesticiden in algemene zin onder druk vanwege verscherpte normen op toxicologisch
en milieutechnisch gebied. Dat vergroot de
wenselijkheid van onderzoek naar betaalbare en efficiënte, niet-chemische, alternatieve
middelen of teeltmethoden.
De infraroodbrander lijkt onder andere mogelijkheden te bieden op het gebiedvan:
- onkruidbestrijding indiverse gewassen;
- loofdoding;
- doding gewasresten nade oogst.
Bij de toepassing van een infraroodbrander
zullen door de snelle temperatuurstijging
van het celvocht de celwanden van de planten (onkruid, loof) barsten. Hierdoor sterven
de cellen af en vervolgens zal de plant,
doordat deze zich niet meer kanvoeden, uitdrogen.
Het PAGV heeft in samenwerking met een
aantal ROC's en de proefbedrijven OBS en
Borgerswold onderzoek gestart om de landbouwkundige gebruikswaarde van de infrarood loof- en onkruidbrander te testen en de
technische aspecten teevalueren.
Onkruidbestrijding
Bij volveldstoepassing is de machine inzetbaar vóór opkomst van het gewas. Effectief
is dat alleen wanneer er dan voldoende onkruid aanwezig is, dat niet groter is dan het
2-4 bladstadium. Toepassing lijkt in principe
het meest zinvol op onkruiden met een bovengronds groeipunt en in traagkiemende
gewassen,zoals uien,winterpeen en witlof.
De effectiviteit van deze toepassing lijkt tot
nog toe goed. De rijsnelheid die daarbij gehanteerd wordt bedraagt 2-3 km/h. Dezeonkruidbestrijdingsmethode moet vooral gezien worden als onderdeel van de totale
onkruidbestrijding binnen een teelt. Deze
methode dient voornamelijk ter vervanging
van de vooropkomst-bespuitingen met bo-
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demherbicides.
De onkruidbestrijding na opkomst met behulp van deze brander lijkt met name interessant voor gewassen waar onvoldoende
alternatieven voor handen zijn, wegens bijvoorbeeld het ontbreken van afdoende mechanische methoden. Met behulp van tunnels die het gewas moeten beschermen,
werden stroken tussen de rijen behandeld.
Uit proeven is gebleken dat deze tunnels
geen afdoende bescherming bieden voor het
gewas. Tot nog toe lijkt na-opkomst onkruidbestrijding met de brander uitsluitend zinvol
met elementen die tussen de rijen toegepast
worden.

Loofdoding
Aardappelen
De toelating van een aantal chemische middelen is of wordt ingetrokken (diquat, dinoseb),waardoor chemische loofdoding inaardappelen ter discussie komt te staan. Naast
de beschikbare methoden klappen en looftrekken kan loofbranden een aanvulling betekenen. Mede omdat waarschijnlijk door het
branden eventueel aanwezige Phytophthorasporen gedoodworden.
Onderzoeksvragen die hierbij gesteld worden zijn: wat is de snelheid en volledigheid
van loofdoding;welke rijsnelheid moet ergehanteerd worden en hoe vaak moet de behandeling uitgevoerd worden; zijn er risico's
van opnieuw uitlopen bij met name een pootaardappelgewas. Deonderzoeksvragen konden in het afgelopen proefjaar en uit ervaringen van voorgaande jaren maar ten dele
beantwoord worden. Verder onderzoek op
dit punt is zeker noodzakelijk. Technisch is
de apparatuur voor loofdoding voor verbetering vatbaar. Hieraan wordt door het PAGV
met de fabrikant ontwikkelingsonderzoek
verricht.
Enkele ervaringen en resultaten zullen hier
aangegeven worden.Tot nutoe heeft detoepassing alleen slagingskans wanneer onder
droge omstandigheden (bodem en gewas)

gewerkt kan worden. Verder is ook de periode na het branden van belang. Bij droog en
zonnig weer zal het afstervingsproces versneld worden. Bij toepassing in een schraal
gewas worden goede resultaten behaald.
Echter ineen (te) zwaar bemest gewas isde
loofmassa te groot om inéén keer te kunnen
worden gedood. Ditgeldt ook voor een pootaardappelgewas, dat op de loofdodingsdatum vaak nog in volle groei is. Twee keer
branden bij een rijsnelheid van 2 km/h blijkt
dan nog nietvoldoende. Eencombinatie met
loofklappen lijkt hier het meest voor de hand
te liggen. Hiermee zijn verschillende resultaten behaald. In één pootaardappelgewas
bleek na klappen plus branden het gewas
alsnog nieuwe uitlopers tevormen (1988). In
fabrieksaardappelen waren de resultaten
beter.
Uien
Vanaf het afsterven van het uienloof is een
uiengewas vatbaar voor een infectie metkoprot. Een branderbehandeling van het uienloof kan wellicht leiden tot doding van de
aanwezige schimmel. De voorkeur wordt
daarbij gegeven aan branden van een geklapt gewas, gezien de grote loofmassa die
meegaat in de bewaring bij een niet geklapt
gewas. De resultaten van de toepassing zullen moeten blijken uit de monsters, die nu in
bewaring zitten.

Dodinggewasresten nadeoogst
Door technische tekortkomingen is hier in
het afgelopen jaar nog geen onderzoek naar
verricht.
Gezien de mogelijkheden die binnen detoepassing van de infrarood loof- en onkruidbrander liggen,zal het onderzoek voortgezet
worden. Er zal meer aandacht besteed worden aan de technische kwaliteit van de machine, onder meer aan de hand van temperatuurmetingen.

Groenbemesters en stikstofconservering
Nitraatverliezen
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenteteelt kunnen in de herfst hoge
nitraatgehalten in de bodem voorkomen. De
ruime stikstofbemestingen, het oogsten van
groenten op een moment dat de plant veel
voedingsstoffen nodig heeft, het toedienen
van dierlijke mest in het najaar en de mineralisatie van oogstresten zijn oorzaken van
hoge nitraatgehalten inde herfst.
Nitraat kan juist in de herfst en winterperiode, als het land braak ligt, uit oogstresten en
organische mest mineraliseren en als er een
neerslagoverschot is, gemakkelijk uitspoelen. Dit betekent het verlies van een waardevolle voedingsstof en het gevaar van eenongewenste nitraatbelasting van het grondwater.

Groenbemesters
Het telen van een groenbemester is één van
de mogelijkheden om nitraatverliezen te beperken. Groenbemesters nemen in de herfst
nitraat uit de bodem op, die later bij de afbraak van de groenbemester weer het gewas ten goede kan komen. Op deze manier
wordt de stikstof een tijdlang geconserveerd
in de groenbemester. Groenbemesters worden dan niet ingezet vanwege hun gunstige
invloed op de bodemstructuur en organische
stoftoevoer, maar om het tijdelijk vasthouden
van voedingsstoffen.
Niet ieder gewas is geschikt om in de herfst
als groenbemester geteeld te worden. Voor
de keuze van een groenbemester zijn aspecten als waardplanteffecten, winterhardheid, opslag en het vermogen om zich bij
late zaai snel te ontwikkelen van belang. De
mate waarin een groenbemester voor stikstofconservering kan worden gebruikt, wordt
daar bovenop nog bepaald door de droge-
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stofproduktie en stikstofopname bij zaai in
de herfst.
De groenbemester moet echter stikstof niet
alleen uit de grond opnemen, maar deze
ook weer tijdig afstaan. Dat betekent dat de
groenbemester na het onderwerken niet te
snel moet mineraliseren, maar ook niet al te
langzaam. Een snelle afbraak heeft als gevaar, dat de vrijgekomen stikstof toch nog
voor het volgende groeiseizoen uitspoelt en
bij een zeer langzame afbraak is de kans
groot, dat de stikstof in de volgende herfst
uitspoelt.

vragen als: Wat is de drogestofproduktie bij
late zaai, hoeveel stikstof wordt er door de
groenbemester opgenomen en hoe snel
komtdeze stikstof weervrij? Ookelderswordt
onderzoek naar de stikstofconservering door
groenbemesters gedaan.

Stikstofconservering door groenbemesters
In 1986 en in 1988 is bij het PAGV onderzocht welke gewassen het meest geschikt
zijn voor de stikstofconservering. Diverse
gewassen werden op meerdere tijdstippen
gezaaid.
Dit onderzoek tracht antwoord te geven op

9groenbemestergewassen:
G1= zomerrogge
G2=winterrogge
G3=Italiaansraaigras
G4= Westerwoldsraaigras
G5=bladrammenas
G6=bladkool
G7=stoppelknol
G8= gelemosterd
G9=phacelia

Uit de resultaten kunnen een aantal algemeneconclusies getrokkenworden:
- Naast gramineeën zijn de brassica's gele
mosterd en bladrammenas goede stikstofbinders.
- Als de teeltduur van de groenbemester
zich beperkt tot de periode tussen oogst
en november, dan kan gemiddeld 80 kg
N/ha worden opgenomen (mitsvoor 1september gezaaid).
- Na 1 september scheelt iedere dag later
zaaien ongeveer 2kg N/ha.
Het verdere onderzoek richt zich onder meer
opde vraag inwelke matedegebonden stikstof op de bemesting van het (volgende)
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Fig.7. Drogestofproduktie vandiversegroenbemesters,gezaaidop 16augustusen1september 1988.
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Groenbemesters kunnen voorkomen dat te veel stikstof door uitspoeling verloren gaat. Links gele mosterd, rechts Westerwolds raaigras, op 26 oktober
1988.

hoofdgewas in mindering gebracht kan worden. Tevens wordt nagegaan welke eisen
groenbemesters stellen aan de behandeling
van het (voorgaande) hoofdgewas.

Geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien
Bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Botrytis
squamosa, is een belangrijke ziekte in de
zaaiuienteelt. De opbrengstderving kan in
Nederland 25-30% bedragen. De ziekte
wordt bestreden door vanaf het moment dat
de uien elkaar tussen de rijen raken wekelijks te spuiten met een preventief werkend
fungicide. De ziekte is echter niet jaarlijks
een even groot probleem. In sommige jaren
(bijvoorbeeld 1986) is de opbrengstderving
zeer gering, is het saldo van een preventief
spuitschema negatief en wordt het milieu
onnodig belast. In de Verenigde Staten van
Amerika en in Canada zijn daarom syste-

men ontwikkeld die erop gericht zijn het
spuiten te beperken tot situaties waarbij er
sprake isvan kans opschade.
Het eerste systeem gaat uit van een telling
van lesies, veroorzaakt door Botrytis squamosa, in het veld. De drempelwaarde waarbij bespuiting wordt geadviseerd is zó laag
en het herkennen van een lesie is zó moeilijk, dat andere systemen zijn ontwikkeld.
Deze werken op basis van weersgegevens
en kunnen zowel het begintijdstip van debespuitingen als de frequentie hiervan begeleiden.
In 1988 is op het PAGV een onderzoek gestart waarin deze systemen worden beproefd en waarbij tegelijkertijd gekeken
wordt hoe de systemen voor de praktijk geschikt gemaakt kunnen worden. In 1988 is
een eerste veldproef hiertoe aangelegd. Het
systeem om het tijdstip van de eerste bespuiting te bepalen heet BOTCAST en baseert zich op meting van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid (RV), bladnatduur en
neerslag. Het systeem om de spuitfrequentie
te begeleiden heet BOTSPOR en functioneert op basis van temperatuur- en RV-me-
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tingen. Dit systeem gaat uit van een werkingsduur van de fungiciden van zeven dagen. In de veldproef zijn bladnatduur en RV
in het gewas gemeten, terwijl de andere
weersgegevens van het PAGV-weerstation
zijnbetrokken.
BOTCAST genereert een ziekte-index
(CDSI) die bij overschrijding van een drempelwaarde de noodzaak van de eerste bespuiting aangeeft. Twee verschillende drempelwaarden zijn in de veldproef vergeleken
met het praktijkadvies. Despuitdata zijn infiguur 8 aangeduid met d1, d2 (voor dedrempelwaarden) en p (praktijk). In de figuur is
verder het verloop van de CDSI weergegeven, zowel volgens het oorspronkelijk model, als volgens een aangepaste versie
waarbij bladnatgegevens niet meer nodig
zijn, hetgeen het systeem wellicht geschikter
zou kunnen maken voor de praktijk. Gespoten is uiteindelijk bij drempelwaarden van 30
resp. 40 (of, volgens het aangepaste model,
bij 12 resp. 22), hetgeen resulteerde in twee
respectievelijk drie bespuitingen minder.
BOTSPOR genereert een sporulatie-index
(SIV) die eveneens vergeleken moet worden
met een drempelwaarde (met pijlen aangegeven infig.9).
Ook bij dit systeem zijn twee drempelwaarden getest en vergeleken met een frequen-
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Fig.8. Verloop van de CDSI met oorspronkelijk
enaangepastmodel.
tie van zeven dagen (praktijkadvies). De lage
drempelwaarde resulteerde niet in minder
bespuitingen dan volgens het praktijkadvies,
terwijl de hoge drempelwaarde leidde tot
twee bespuitingen minder. Het verloop van
de SIV is weergegeven in fig. 9. Perioden
met SlV-waarden lager dan 80, blijken overeente komen met periodenwaarin detoename van de CDSI stagneert volgens het oor-
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Fig. 9. Waarden van SIV gedurende seizoen 1988.
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spronkelijke model (mei,tweede helft juni en
begin augustus).
Door beide systemen samen te voegen varieerde het uiteindelijk aantal bespuitingen
van drie tot acht, terwijl het praktijkadvies
leidde tot acht bespuitingen. De opbrengsten verschilden niet of nauwelijks tussen de
aldus verkregen objecten, terwijl het onbehandelde object 10% minder opbracht.
De waarde van deze gegevens is nog gering, aangezien pas één jaar in het onderzoek is betrokken. Over de geschiktheid van
de modellen is daarom in dit stadium nog
weinig te zeggen. Komende jaren zal meer
onderzoek worden uitgevoerd om de waarde
van de modellen te verhogen, hetzij in de
oorspronkelijke vorm hetzij na verandering
van parameters. Hiervoor is het nodig ook
de ziekte-ontwikkeling vast te leggen en de
modelresultaten hieraan te relateren. Tenslotte is het nodig detijdsduur dat eenfungicide de plant beschermt beter vast te stellen
dan de standaardduur van zevendagen.

worden meegeoogst is niet bekend. Tijdens
de maïsoogst van 1988 zijn in gebieden met
een intensieve veehouderij maïsmonsters
genomen, die worden onderzocht op de
aanwezigheid van onkruidzaden.
Tijdens het conserveringsproces neemt echter de vitaliteit van de zaden af. In 1987/
1988 is onderzocht hoe lang zaden van hanepoot, melganzevoet, zwarte nachtschade,
perzikkruid, papegaaiekruid, fluweelblad en
knolletjes van knolcyperus in een snijmaïskuil bleven leven. Deze werden op verschillende plaatsen boven- en middenin de kuil
gebracht. Natwee tot vier weken waren middenin bijna alle zaden en knolletjes dood.
Alleen fluweelbladzaden leefden na 12 weken nog. Bovenin de kuil verliep het anders.
Na 12 weken werden daar nog vitale zaden
van melganzevoet, zwarte nachtschade, perzikkruid, papegaaiekruid en fluweelblad aangetroffen. Hanepootzaden waren al na vier
tot zeswekendood.
Mest

Risico van verspreiding van onkruidenmetmest
Eén van de kwaliteitsaspecten bij de afzet
van dierlijke mest in de akkerbouw en tuinbouw is de aanwezigheid van onkruidzaden.
Een betrouwbare methode voor het aantonen van zaden in mest is er niet. Het PAGV
en CABO doen onderzoek om de kans dat
onkruidzaden in mest voorkomen in te
schatten. Belangrijk is de voorgeschiedenis
van de mest: welke veevoeders zijn gebruikt, hoe lang is de maïskuil gesloten gebleven, hoe lang en onder welke omstandigheden isde mest opgeslagen.

Maïs
Bij de oogst van snijmaïs kunnen voor de
akkerbouwer ongewenste onkruidzaden in
de maïskuil terechtkomen. Hoeveel zaden

Behalve in een maïskuil isde overleving van
onkruidzaden en -knolletjes in rundermengmest bepaald. Hierbij beïnvloedde de mesttemperatuur de overlevingsduur. Bij 17°C
waren zaden van hanepoot, zwarte nachtschade, groene naaldaar, kleefkruid en
papegaaiekruid na vier tot acht weken dood,
knolletjes van knolcyperus na twee weken.
Enkele zaden van melganzevoet en fluweelblad waren na 16-32 weken nog in leven. Bij
een mesttemperatuur van 4°C bleven de zaden en knolletjes langer vitaal. Na 16 weken
werden nog levende zaden van zwarte
nachtschade en zwaluwtong aangetroffen,
zaden van melganzevoet en fluweelblad nog
na 32 weken. Knolletjes van knolcyperus
waren navier weken niet meer kiemkrachtig.
Uitverder onderzoek bleek dat onkruidzaden
in de drijflaag van rundermengmest meestal
langer bleven leven dan in dunne, goed gemengde mengmest. In varkensmengmest
werden ze het snelstgedood.
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Risico
De verspreiding van onkruiden met mest
wordt flink gereduceerd door de maïskuil
vier weken gesloten te houden en/of door
langdurige opslag van mest, met name tijdens de zomermaanden. Uitsluiting van alle
risico is nog niet bereikt. Voor sommige onkruidsoorten bestaat de kans dat ze één of
beide processen overleven. Verder onderzoek zal de aard en grootte van het verspreidingsrisico moetenvaststellen.

Niet alle onkruidzaden gaan dood naeenverblijf indierlijke mest.
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Detoepassing van informatica
De snelle ontwikkeling op het terrein van de
informatica en de vele toepassingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan,zijn ook vaninvloed op het werkterrein van het proefstation.
Decommunicatiemogelijkheden die de informatica biedt, voegen een geheel nieuwe dimensie toe aan de kennisoverdracht naar de
voorlichting en de ondernemers. Zo kunnen
met behulp van de computer nieuwe onderzoeksresultaten sneller worden doorgegeven, evenals actuele zaken zoals marktberichten, weers- en gewasgegevens en
wijzigingen in de wet (bijvoorbeeld toelating
van bestrijdingsmiddelen). Tenslotte geeftinformatica nieuwe mogelijkheden de ondernemers te ondersteunen bij de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsvoering.
Ook kan via de ontwikkeling van modellen
de informatica als hulpmiddel in het onderzoek dienen. Op een aantal van deze terreinenzal hiernaverder worden ingegaan.
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Bedrijfseconomisch advies geautomatiseerd
Sinds het einde van 1984 heeft het PAGV
deelgenomen aan het project "Automatisering Bedrijfseconomisch Advies" (BEA).
Beoogd werd om een takoverschrijdend,geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviessysteem voor de totale landbouwvoorlichting te
realiseren. Eind 1987 werd het BEA-project
stilgelegd zonder dat het verwachte eindprodukt gerealiseerd was.
Om de geïnvesteerde en opgedane kennis
niet verloren te laten gaan, is in 1988 op initiatief van het proefstation met een vervolgactiviteit begonnen. Doelstelling was om op
basis van een spreadsheet (elektronisch rekenblad) in 1988 een geautomatiseerd bedrijfseconomisch advies te realiseren voor
zowel de akkerbouw als de groenteteelt in
devollegrond.

Organisatie
Vanuit het voorgaande BEA-project bestonden al twee projectcoördinatiegroepen.
Binnen deze groepen, waarin o.a. voorlichters zitting hadden, bestond de overtuiging
dat de door het proefstation voorgestelde
weg zou leiden tot bruikbare produkten.
Ter verkrijging van testapparatuur werden
afspraken gemaakt met de Stuurgroep
Automatisering Voorlichting (SAV) van de
Directie Akker- en Tuinbouw.
Verder werd door de meeste consulentschappen medewerking toegezegd voor het
testen van de te leveren tussenprodukten, in
het stadium van prototypes. De opzet van
de organisatie was dusdanig dat een duidelijke scheiding tussen de takken akkerbouw
en groenteteelt bestond. Op deze wijze konden de takspecifieke wensen van voorlichters zonder belemmering kenbaar gemaakt
worden.
Het PAGV stond garant voor de realisatie
van de toepassingen. Daartoe werd een ontwikkelteam ingesteld dat gedurende een half
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jaar werd versterkt met twee stagiairs van
agrarische hogescholen. Binnen de werkwijze van dit team bestond geen duidelijk onderscheid naar takken, waardoor technische
oplossingen voor beide takken aangewend
konden worden. Hierdoor werd zowel de efficiency tijdens het ontwikkelen als de uniformiteit van de produkten op zich aanzienlijk
vergroot. Dit laatste aspect kwam ten goede
aan de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen.

Realisatie
Infebruari 1988 werd gestart met een inventarisatie van spreadsheetpakketten en daarop gebaseerde toepassingen die door individuele voorlichters ontwikkeld waren. Uitgangspunt voor de realisatie van de toepassingen vormde de in gebruik zijnde formulierenset (het "gele boek") die handmatig ingevuld moet worden. In maart werd begonnen
met de bouw van de eerste onderdelen van
de toepassingen. Begin april konden de eerste tussenprodukten opgeleverd worden. De
testers kregen een korte opleiding van het
ontwikkelteam.
De verantwoordelijkheid voor de testers was
tweeërlei:
1. Wekelijks dienden de bevindingen met
speciale formulieren doorgegeven te worden.
2. Na afloop van de ontwikkel- en testperiode zouden de testers hun collega's opleiden in hetgebruik van detoepassingen.
Het ontwikkelen en testen van toepassingen
liep door tot medio augustus. Bij aanvang
van het project was al kenbaar gemaakt dat
na dat tijdstip de bouw-en ontwikkelinspanningen van PAGV-zijde gestopt zouden worden.
Produkten
Tijdens het project is een groot aantal produkten opgeleverd. Behalve de ontwikkelde
toepassingen werd de bijbehorende technische rapporten en handleidingen geschre-

ven. Met de volgende korte beschrijving
wordt een overzicht van de toepassingen
gegeven.
- Raamwerken voorsaldoberekeningen
Via dit raamwerk kunnen normatieve saldoberekeningen voor individuele gewassen ingevoerd en opgeslagenworden.
- Raamwerken voorarbeidsoverzichten per
gewas
De normatieve arbeidsoverzichten voor individuele gewassen kunnen ingevoerd en
opgeslagen worden.
- Arbeidsbegroting
Begrotingssysteem waarmee een arbeidsbegroting voor een individueel akkerbouwof vollegrondsgroenteteeltbedrijf opgesteld
en grafisch weergegeven kanworden.
- Rendabiliteits-en financieringsbegrotingen
Toepassingen waarmee rendabiliteits- en
financieringsbegrotingen voor het individuele akkerbouw- en/of vollegrondsgroenteteeltbedrijf opgesteld kunnenworden.
Voor de rendabiliteits- en financieringsbegroting is per tak een takspecifieke versie
ontwikkeld. De tak vollegrondsgroenteteelt
beschikt hierdoor, met het gereedkomen
van de toepassingen, over een eigen bedrijfseconomisch advies dat op een klein
aantal punten afwijkt van het akkerbouwsysteem.
De genoemde toepassingen werken afzonderlijk van elkaar maar hebben tegelijkertijd
een bepaald verband; de normatieve saldi
zijn namelijk onderling uitwisselbaar. Zo kunnen saldi voor akkerbouwgewassen voor
een begroting voor een vollegrondsgroentebedrijf opgeroepen worden en omgekeerd.
Op deze wijze is ingespeeld op de vele bedrijfstypen die inde praktijk bestaan.
Alle toepassingen bevatten menu's, hetgeen
de bediening aanzienlijk vereenvoudigt.
Bovendien zijn alle gegevens die ingevoerd
moeten worden overzichtelijk bij elkaar geplaatst, zodat niets vergeten kan worden.
Begin november kwam de concept-gebruikersdocumentatie gereed. Een aanzet voor
een in 1989te verschijnen publikatie is daarmeegedaan.
De ontwikkelde toepassingen zijn in eerste
instantie bedoeld voor de voorlichter. De be-

langstelling voor de toepassingen gaat echterveel verder.
Introductie
Innovember werden detoepassingen landelijk geïntroduceerd. Alle bedrijfsvoorlichters
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt kregen daarvoor een opleiding gedurende een
aantal dagen waarvoor, zoals gepland, de
testers ingeschakeldwerden.
Gedurende de rest van het jaar kon geoefend worden met de toepassingen, maar
door eengroot aantal voorlichters werden de
toepassingen direct gebruikt bij de advisering aanbedrijven.
Toekomst
In 1988 werden op alle consulentschappen
personal computers geplaatst. Het bedrijfseconomisch advies iseenvan de eerste landelijk geïntroduceerde toepassingen ter ondersteuning van het advieswerk door de
voorlichter. Verdere ontwikkelingen van de
toepassingen vinden voorlopig niet plaats. In
eerste instantie dient door devoorlichting ervaring opgedaan te worden met deze nieuwe wijze van advisering. Daarbij komen de
sterke en zwakke punten van het systeem
aan licht. Medio 1989 kan aan de hand van
de gemaakte opmerkingen nagegaan worden of aanpassingen en aanvullingen nodig
zijn.
Afgaande op reacties uit den lande blijken
de toepassingen een groot succes. Succes
bepaald door behoefte, medewerking en inzet van zowel de voorlichting als het onderzoek. Anderszins een succes omdat het initiatief gedragen werd door een organisatie
waar spreadsheettoepassingen als een zinvol hulpmiddel ervarenworden.
Het PAGV heeft in 1988 ongeveer 450
mensdagen in de ontwikkeling van de toepassingen geïnvesteerd. De produkten zijn
bruikbaar op een breed terrein. Zowel vanuit
de voorlichting, het onderwijs als binnen het

85

eigen bedrijfseconomische onderzoek zullen
de toepassingen een waardevol hulpmiddel
zijn. Met name waardevol omdat een grote
hoeveelheid bedrijfseconomische kennis in
een geautomatiseerde vorm beschikbaar is,
ten dienste van agrarische ondernemers op
akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt.bedrijven. Zeker in een tijd waarin de prijzen
en inkomens structureel onder druk staan is
een regelmatige, weloverwogen beoordeling
vantoekomstmogelijkheden en bedrijfscontinuïteit onmisbaar.

Het informatiemodel "OpenTeelten"bedrijf en vervolgactiviteiten

Inleiding
In het kader van het Informatica Stimuleringsplan van de overheid is voor de sector akkerbouw de Stichting Informatieverzorging Akkerbouw (SIVAK) in het leven
geroepen. Onder coördinatie van het SIVAK
wordt momenteel het referentie-informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf opgesteld. Dit
informatiemodel is een gedetailleerde beschrijving van alle handelingen die op het
landbouwbedrijf plaatsvinden en van de gegevensstromen die daarbij van belang zijn.
Specifieke deskundigheid op het gebied van
de open teelten en de bedrijfsvoering van dit
type bedrijven wordt door o.a. PAGV, LBO,
LEI en IMAG ingebracht. Het PAGV is sterk
vertegenwoordigd inallewerk- en stuurgroepen die bij de ontwikkeling van het informatiemodel een rol spelen. Een informatiemodel is het produkt van de informatie-analyse,
de eerste stap in de ontwikkeling van informatica-toepassingen. Hoofddoel van een
dergelijk referentiemodel is de uniformering
van begrippen, reken- en beslisregels. Met
dit informatiemodel als basis kunnen verschillende softwareproducenten systemen
gaan ontwikkelen, terwijl de integreerbaar-
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heid op het gebied van rekenregels en definities door het model wordt gewaarborgd.
Terugblik
Nadat in 1986/1987 het globale informatiemodel was opgesteld, is een begin gemaakt
met de detaillering van dat model. In afzonderlijke clusters zijn bepaalde onderdelen
van het informatiemodel verder uitgewerkt,
d.w.z. beschreven volgens de Information
Engineering Methodiek.
In de cluster Teelt zijn de relevante activiteiten (processen) verder uitgewerkt in het procesmodel; de voor die activiteiten relevante
gegevens (data) in het datamodel. In deze
cluster is tevens een gewasonafhankelijke
structuur gecreëerd voor waarnemingen,beslis- en rekenregels en registratie van de uitvoering van activiteiten.
Vervolgens zijn in de clusters Uitgangsmateriaal en Afzet en Teeltevaluatie het procesmodel en het datamodel verder uitgewerkt.
In 1988 heeft het accent vooral gelegen op
de detaillering van financieel-economische
onderdelen van het informatiemodel.
In de clusters Tactische Planning en Evaluatie en Financiën is bovendien veel aandacht besteed aan afstemming van rekenregels, begrippen en definities tussen het zogenaamde takspecifieke informatiemodel
(Open Teelten) en het in principe voor alle
takken van toepassing zijnde Takdoorsnijdende model (TDM) dat door het LEI en de
VLBwordt uitgewerkt.
In het takinformatiemodel wordt in sterke
mate uitgegaan van planning en begroting,
in het takdoorsnijdende model daarentegen
wordt uitgegaan van boekhouding enverslaglegging. Vooral als gevolg van deze twee
verschillende benaderingswijzen sluiten de
takinformatiemodellen en het takdoorsnijdende model nog niet "naadloos" op elkaar
aan.

Afronding informatiemodel
Met de afronding van deze financieel-economische clusters wordt het project Informatiemodel "Open Teelten" -bedrijf beëindigd.
Dat wil niet zeggen dat er niet verder gewerkt wordt aan het informatiemodel. De
verdere detaillering van onderdelen van het
informatiemodel vindt plaats binnen de ontwikkeling van concrete systemen. Het informatiemodel is immers geen doel op zich,
maar kan dienen als basis op weg naar een
totaal bedrijfsinformatiesysteem voor het
openteelten-bedrijf (ziefiguur 10).
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dat deze op dat moment van belang is voor
de betreffende beslissing. De resultaten en
ervaringen van jarenlang onderzoek aan het
suikerbietengewas worden indit systeem bijeengebracht.
Eind 1987 heeft de projectgroep de hoofdlijnenvoor het te ontwikkelen systeem vastgelegd, alsmede de teeltbeslissingen die een
rol spelen in de suikerbietenteelt. Begin
1988 is op basis van dat rapport een aantal
teeltbeslissingen uitgewerkt in een cluster
van het informatiemodel. Vervolgens is op
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ontwerp geeft de functionele specificaties
van het systeem aan. De procedures (toekomstige computerprogramma's) en de gegevensstructuur (de basis voor de databank)
zijn verder uitgewerkt. Ook zijn er diverse
subsystemen onderkend op basis waarvan
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Fig.10. Ontwikkelingstraject van informatiesystemen.
Teeltbegeleiding suikerbieten
Als eerstvolgende stap opweg naar zo'nsysteem heeft het SIVAK het project "teeltbegeleiding suikerbieten" gestart. Dit is een samenwerkingsproject van PAGV, SIVAK en
de suikerindustrie; aangevuld met externe
automatiseringsdeskundigen.
Teeltbegeleiding iser op gericht de onderne-
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Fig. 11. Relaties tussen het informatiemodel
"open teelten"-bedrijf en teeltbegeleidingssystemen.
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het systeem gerealiseerd zal gaan worden.
Voor een overzicht tussen de relaties van
het informatiemodel en de teeltbegeleidingssystemenzie figuur 11.
Teeltbegeleiding granen
Najaar 1988 is als tweede project op basis
van het informatiemodel een tweede teeltbegeleidingsproject geformuleerd. In dit project
werken PAGV, SIVAK, CAD en NGC samen
aan de realisatie van een teeltbegeleidingssysteem voor wintertarwe en zomergerst. De
gehanteerde werkwijze komt overeen met
die bij BETA. In de eerste fase zijn de teeltbeslissingen die bij wintertarwe en zomergerst van belang zijn, geïnventariseerd.
Deze fase is afgesloten met het rapport
"Hoofdlijnen Teeltbegeleidingssysteem Granen". Het rapport geeft aan welke teeltbeslissingen van wintertarwe en zomergerst
worden uitgewerkt in fase 2 van het project.
Tevens worden de functies van het toekomstige systeem beschreven. Op het ogenblik
wordt in het kader van dit project gewerkt
aan fase 2; het uitwerken van de cluster
'granen' binnen het informatiemodel.

Vervolgprojecten
In aansluiting op de ontwikkeling van geautomatiseerde teeltbegeleidingssystemen voor
suikerbieten en granen worden vervolgprojectenvoorbereid.
In 1989 zal een begin worden gemaakt met
de ontwikkeling van een informatiesysteem
voor gewasbeschermingsmiddelen. Waarschijnlijk zal in 1990 begonnen kunnen worden met een teeltbegeleidingssysteem voor
aardappelen. Daarnaast bestaan plannen
om modules in het kader van bodemgezondheid en bouwplanproblematiek verder uit te
werken als informatiesysteem.
Het bedrijfsinformatiesysteem, waarover eerder is gesproken, krijgt op deze wijze steeds
meer gestalte.
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Actuele knelpunten
Naast het themagerichte onderzoek zoals
verwoord in de voorliggende speerpunten
wordt een deel van het praktijkonderzoek ingezet op probleemvelden waarvoor de praktijk op korte termijn oplossingen vraagt. Het
verhogen van het rendement van de teelt
blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Doordat instituten zich meer richten op fundamenteel onderzoek komen er steeds meer
actuele onderzoeksvragen op het PAGV en
de ROC's af.
Hierbij gaat het vaak om knelpunten in een
teelt die niet ingepast zijn in de speerpuntprogramma's, maar waarvoor toch de nodige expertise behouden moet blijven o.a. ter
vergroting van de achtergrondkennis.
Indit kader wordt onderzoek gedaanaan:
- Nieuwe werktuigen voor optimalisatie van
grondbewerking,zaaiengewasverzorging.
- Nieuwe bestedingsmogelijkheden voor onkruiden, ziekten enplagen ingewassen en
vervangende middelen bij wegvallen van
de bestaande mogelijkheden. In dit kader
wordt o.a. gezocht naar alternatieven voor
Dinoseb bij onkruidbestrijding in peulvruchten en loofdoding bij aardappelen en
voor Phazin bij onkruidbestrijding in maïs.
Bij vollegrondsgroenten loopt een onderzoeksprogramma over het gebruik van insektengaas, screening van middelen en
middelencombinaties.
- Teeltoptimalisatiemogelijkheden via opkweekmethoden,standdichtheden etc.
- Onderzoek nieuwe meststoffen en bemestingsmethoden, o.a.fertigatie en langzaam
werkende meststoffen.
- Onderzoek naar meer gewasfysiologische
achtergronden van teeltoptimalisatie, zoalsgroeiregulatie, groeicurves etc.
Enkele aspecten van dit onderzoek worden
hier nader belicht.
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Deresultaten van het onderzoek

Zowel bij het gemiddelde als het hogere niveau van de fysieke opbrengsten bevatten
de plannen slechts 25% aardappelen. De 1
op 2-teelt komt niet aan bod vanwege de
hoge ontsmettingskosten.
Bij het gemiddelde niveau van defysieke opbrengsten is het doelmatig ruim de helft van
de oppervlakte braak te leggen op bedrijven
van 30-50 ha. Bij 60 ha verdwijnt braak uit
het optimale plan, doch bij 70 en 80 ha verschijnt braak weer in toenemende mate, als
gevolg van een capaciteitsbeperking van de
trekkracht. Bij het hogere opbrengstenniveau
is braaklegging slechts voor het bedrijf van
30 ha aantrekkelijk. Hoewel bij gemiddelde
opbrengsten voor bedrijven van 30-50 ha
braak aantrekkelijk is, zijn de bedrijfseconomische voordelen gering. Om deze voordelen te bepalen zijn voor de bedrijven ook de
optimale plannen berekend, waarbij braaklegging is uitgesloten. De arbeidsopbrengsten van de ondernemer ende ondernemersinkomens bij 100% eigen vermogen zijn
weergegeven infiguur 12.
Op het30 habedrijf met braak ligtdearbeidsopbrengst van de ondernemer circa
ƒ 1800,- en het ondernemersinkomen circa
ƒ 2700,- hoger dan op de opzet zonder
braak. Op het 40 ha bedrijf zijn de verschillen respectievelijk ƒ 950,-en ƒ 2400,-. Bij de
grotere bedrijven zijn de verschillen praktischte verwaarlozen.

De procentuele samenstelling van de optimale bouwplannen op basis van het gemiddelde niveau van de fysieke opbrengsten en
een stijging daarvan met 10%, zijn weergegeven intabel27.

Ditgeldt nog sterker als wordt uitgegaan van
10% hogere opbrengsten. Dan is braak
slechts interessant voor het bedrijf van 30
ha. De arbeidsopbrengst ligt dan ƒ 100,- en
het ondernemersinkomen ƒ 1000,- hoger

Bedrijfseconomische perspectieven
vanbraakvoor de Veenkoloniën
Inleiding
Kort nadat het bedrijfsontwikkelingsonderzoek met behulp van lineaire programmeringsmodellen voor de Veenkoloniën was
uitgevoerd, werd de beschikking inzake het
uit de produktie nemen van bouwland (de
braakregeling) van kracht. Daar het saldo
van 1 ha braak hoger is dan dat van 1 ha
graan, geteeld in dit gebied en geoogst door
de loonwerker, was het interessant te weten
of deze regeling gunstige perspectieven
biedt voor de Veenkoloniale akkerbouwers.
In verband hiermee zijn de Veenkoloniale
modellen opnieuw doorgerekend. Op verzoek van de regionale voorlichtingsdienst
zijn bovendien de fysieke opbrengsten ende
prijzenwaar nodig aangepast.
De programmeringen zijn uitgevoerd op basis van de gemiddelde fysieke opbrengsten
in het gebied en op basis van een opbrengstniveau dat voor alle gewassen 10%
hoger ligt.

Tabel27.Procentuele samenstelling vandeoptimale bouwplannen,opbasisvangemiddelde en10%
hogerefysiekeopbrengsten.
gewas/
braak

gemiddelde fysieke opbrengsten
30
40
50
60
70

aardappelen
25
suikerbieten
22,5
peulvruchten
graan graszaad braak
52,5

90

25
22,5

25
22,5

-

-

52,5

52,5

25
25
22,5 22,5

52,5 45,7
6,8

80 ha

10% hogere fysieke opbrengsten
70
30
40
50
60

25
22,5
1,14
40,56
10,8

25
25
25
25
22,5 22,5 22,5 22,5
16,67 9,6 52,5 52,5 52,5
26,23 -

80 ha

25
25
22,5 22,5
5,83 45,18 52,5
1,49 -

dan bij de opzet zonder braak. Duidelijk is
dat braak geen wezenlijke bijdrage levert
voor de inkomenspositie van de ondernemer.
De voordelen van braak zijn meestal terug
te voeren op besparingen met betrekking tot
de werktuigkosten en of loonwerkkosten.
Zijn de werktuigen die in geval van braak
niet gebruikt worden,wel op een bedrijf aanwezig, dan valt met uitzondering van de
brandstofkosten hierop weinig te besparen.
Wel als een voordeel van braak moet worden beschouwd, dat met een geringere kostenaanwending een vrijwel gelijk resultaat
kan worden verkregen als in de opzetten
zonder braak, die een hogere kostenaanwending vereisen. Bovendien kan braak
aantrekkelijk zijn als neventakken als veredeling en groenteteelt worden overwogen,
als in deze takken de door braak vrijgekomen arbeid produktief kan worden aangewend.
gid.
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Fig.12. Arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen met en
zonder braak, bij gemiddelde opbrengsten.

Moeilijk te bestrijden en resistente
onkruiden in de vollegrondsgroenteteelt
Zo'n tien jaar geleden werden voor het eerst
in Nederland herbicideresistente onkruiden
waargenomen. Deze onkruiden kwamen vooral voor op percelen waar jaren achtereen
hetzelfde gewas werd geteeld, zoals maïs
en fruitbomen. Het betrof hier triazinen (simazin en atrazin). De onkruiden die het
eerst resistentie vertoonden waren melganzevoet, klein kruiskruid en straatgras.
Met betrekking tot de vollegrondsgroenteteelt zijn tot nu toe de gevaren van echte resistentie enigszins beperkt door vruchtwisseling. Voor de toekomst nemen de risico's
door schaalvergroting en/of een nauwer
bouwplan duidelijk toe. Een ander wezenlijk
gevaar is het telen van gewassen die tot dezelfde familie behoren zoals witlof, sla,andijvie en schorseneren, waarin tegen het onkruid dezelfde middelen worden toegepast.
Hierdoor worden bepaalde typen onkruiden
uit dezelfde familie niet bestreden, zoals
klein kruiskruid, kamille, knopkruid en melkdistel.
Om de dreigende resistentie tegen te gaan
zal veel aandacht moeten worden besteed
aan vruchtwisseling, afwisseling van herbiciden, gebruik van schoon zaaizaad en bedrijfshygiëne (m.b.t. organische mest,machines). Voor de bestrijding moet worden gekeken naar o.a. de mechanische bestrijding en
gewasconcurrentie.
Hoewel resistentie van onkruiden vooralsnog
hoofdzakelijk is waargenomen op percelen
waar continu maïs wordt geteeld, lijkt het
mogelijk dat ook bij de teelt van tuinbouwgewassen resistentie kanontstaan.
Tot nutoeworden op deze bedrijven meestal
meerdere gewassen geteeld, waarbij enige
mate van vruchtwisseling wordt aangehouden, met daarbij voor ieder gewas zijn eigen
specifieke onkruidbestrijding. Door meer specialisatie van de bedrijven met als gevolg
minder gewassen en soms continuteelt
neemt de kans op ontwikkeling van resisten-
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tie bij onkruiden toe wanneer onvoldoende
rekening wordt gehouden met afwisseling
van herbiciden. Nog vlugger kan men in de
problemen komen wanneer bedrijfsvergroting of grondruil plaatsvindt (verkaveling)
met percelen waar voordien frequent triazinen werden toegepast (snijmaïs). Worden
hier gewassen als prei of kool geteeld, dan
kunnen resistente onkruiden niet bestreden
worden met cyanazin, prometryn, simazinof
desmetryn.
Preventie
Om resistentie tegen herbiciden te voorkomen is het belangrijk om de selectiedruk
hiervan op het aanwezige onkruidbestand
zo laag mogelijk te houden.Verder is hetbelangrijk dat het onkruidbestand uit een groot
aantal soorten bestaat met lage dichtheden
per soort.
Het zal duidelijk zijn dat dit in de praktijk
moeilijk te realiseren is. leder gewas heeft
namelijk zijn eigen specifieke (beperkte) volgonkruiden, als gevolg van grondsoort, zaaiof planttijdstip, ontwikkelingssnelheid entoegepaste onkruidbestrijding.
Onderzoek uitgevoerd door Van den Brand
(1986) geeft aan dat de optimale kiemingsperiode soms kort kan zijn. Het kan daarom
belangrijk zijn om bij resistentie rekening te
houden met grondbewerking, zaai- en of
planttijd en de optimale kiemingsperiode van
de onkruiden. Een goede preventie kan dan
ook verkregen worden door vruchtwisseling,
waarbij ook afwisseling van herbiciden
noodzakelijk is. Bedrijfshygiëne, zoals preventie van aanvoer van zaad van mogelijk
resistente onkruiden, is belangrijk.

Bestrijding
Wanneer toch resistentie wordt waargenomen, dan is het belangrijk om deze onkruiden zosnel mogelijk te reduceren.
- Dit kandoor goede vruchtwisseling.
- Door gebruik te maken van herbiciden
waarvoor de onkruiden niet resistent zijn
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endie evenmin resistentie veroorzaken.
- Door mechanische en/of thermische bestrijding (schoffelen, frezen, aanaarden,
branden).
- Geïntegreerde bestrijding, waarbij men
kiest voor een minimaal gebruik van herbiciden in combinatie met mechanische bestrijding.
De groeikracht en dergelijke van resistente
onkruiden is in het algemeen geringer dan
van niet-resistente. Door het op tijd signaleren van resistentie tegen herbiciden kan
men daarom waarschijnlijk via een goede
gewas- en middelenkeuze verdere uitbreiding tegengaan en de resistentie terugdringen. Het zal verder duidelijk zijn dat door
een weloverwogen teeltplan met een daaraan gekoppeld gewasbeschermingsprogramma veel ongemak voorkomen kan worden.

Het systeem van lagedrukberijding (LDB)
Na de Tweede Wereldoorlog begon in de
landbouw een spiraalbeweging van toenemende mechanisatie en uitstoot van arbeid.
De arbeidsprestatie per man nam sterk toe,
zo ook het vermogen en de capaciteit van
het werktuigenpark (tabel 28). De zwaardere
trekkers en werktuigen zijn een bedreiging
voor de bodemfysische eigenschappen van
de grond.Structuurbederf en verdichting van
de bouwvoor en ondergrond zijn gevolgen
van berijdingen met zware aslasten. Op basis van onderzoek wordt geschat dat opbrengstreducties van 10% ten opzichte van
onbereden grond niet ongewoon zijn.
Naast deze niveauverlaging speelt dat dichtere grond minder eenduidig op omstandigheden reageert. Bij zandgronden geeft verdichting een hogere mechanische weerstand, waardoor de beworteling minder is en
de gewasopbrengsten negatief reageren.
Afhankelijk van de neerslag in het groeiseizoen zal de opbrengstderving klein of groot

Tabel28.Toename intrekkervermogen ennetto aslast opgrote akkerbouwbedrijven inglobale cijfers.
1950
trekkervermogen kW
netto aslast
ton

30
2

1960

1970

1980

1990

35
4

50
6

65
10

80
14

zijn. Op zavel- en kleigronden kan ook luchtgebrek optreden en kunnen de gewassen
soms positief reageren door een betere capillaire vochtvoorziening. Kortom, verdichting van de grond geeft onzekere, vooral negatieve, oogstverwachtingen.
Nu het "5-voor-12" ten aanzien van de bodemverdichting is, en we gezien de omstandigheden niet terug kunnen in areaal enproduktie per man, zullen er aanpassingen
nodig zijn. In technische richting zoekend
zijn er de mogelijkheden van onbereden
teelten met behulp van portaalinstallaties
met grote breedte, en die van een andere
wieluitrusting, waardoor grote verlaging van
de bodemdruk kan plaatsvinden. Economische aspecten deden ons (IMAG, IB,
ICW, Stiboka, Vakgroep Grondbewerking LU
en PAGV) kiezen voor de uitrusting met lagedrukbanden, waarbij de stelling was dat de
opbrengstderving beperkt zou blijven tot4%.
Op het onderzoek dat in 1985 in de Wieringermeer is gestart, worden op één proefveld vier gewassen op praktijkschaal geteeld. Op de velden vinden de volgende berijdingssystemen plaats:

pootbedbereiding van 0,8 bar, bi
verzorging en oogst 1,6 bar en bij
transport 2,4 bar.
- LDB: lage druk; zelfde mechanisatie als
HDB, de spanningen in de banden
zijn resp.0,4, 0,8 en 0,8 bar.
Het onderzoek spitst zich wat het PAGV betreft toe op de gevolgen voor de gewasgroei
en de gewasopbrengsten. Tevens heeft het
PAGV de taak op zich genomen om na de
oogst van 1989 de economische evaluatie
van de berijdingssystemen uittevoeren.
De tot nu toe verkregen gewasopbrengsten
van de LDBvelden zijn hoger dan dievande
velden met het gebruikelijke berijdingssysteem HDB (tabel29).
De aan het begin van het onderzoek veronderstelde opbrengstverschillen tussen lage
druk- en hoge drukuitrusting lijken uit te komen. Een vergelijking van de baten èn de
kosten wordt dus interessant.

-Z:

losse grond;hierworden alle bewerkingen inclusief de oogst en afvoer
uitgevoerd met spoorbreedten van
3,00 m. De gewassen worden in
losse grondgeteeld.
- HDB: hoge druk; normale mechanisatie
met bandspanningen bij de zaai- en
Tabel 29.De gewasopbrengsten van de berijdingssystemen in
t/m 1988.
aardappel
Z
- losse grond ton/ha
HDB - hoge druk %
LDB - lage druk %

59,6
95
100

suikerbiet
64,6
103
108

relatieve cijfers t.o.v. losse grond, 1986
ui

tarwe

63,1
92
97

8,0
97
98
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Zaaibedbereiding mettrekker uitgerust met lagedrukbanden. (foto IMAG)

Bestrijding bladrandkever in veldbonendoor zaadcoating
Mede door het grote areaal van erwten voor
droge oogst en de toenemende areaalsuitbreiding van veldbonen en van sommige
vlinderbloemigen als groenbemester valt de
laatste jaren een toename van de populatie
van de bladrandkever waar te nemen. Dit
betekent dat in erwten en bonen meer aan
bestrijding van de bladrandkever moet worden gedaan. Een goede toepassingsmethodiek met een effectief insekticide is daarvoor
noodzakelijk. Door onderzoek is aangetoond, dat het synthetische pyrethroïde deltamethrin een even goede bestrijding van de
bladrandkever kan geven als het oude, zeer
giftige middel parathion. Omdat een gewasbehandeling de larven niet doodt, wordt onderzocht of de larven met een zaadbehandeling met insekticide*) zijn te bestrijden.
Het beestje kan als kever schade veroorzaken, maar ook als larve,zij het dat dit laatste

minder opvalt. Toch is de schade die larven
aanrichten van meer belang.
Bladrandkevers zijn 3,5 tot 5,5 mm lange,
donkerbruine, langwerpige snuitkevertjes. Ze
zijn bedekt met grijze schubjes met op de
dekschilden lichtbruine, duidelijke strepen.
Ze lopen korte stukjes en staan dan even
stil. Als ze zich bedreigd voelen, laten ze
zich op de grond vallen en houden zich
schijndood. Door hun op aarde lijkende
kleur, zijn ze vaak moeilijk te vinden. Zij verraden hun aanwezigheid echter door de typische vreterij aan de bladranden van het gewas ende vele kleine gaatjes indegrond.

Onderzoek
Op drie plaatsen in het land is in 1987/1988
onderzoek gedaan naar de bestrijding van
de bladrandkever, als gewasbehandeling en
via zaadbehandeling met insekticide. Degebruikte middelen en doseringen waren onder
andere 1,5liter parathion vlb. 250 g/l per ha,
0,3 liter Decis Flow 25 vlb. 25 g/l (deltame-

*) de insekticiden die gebruikt zijn in dit onderzoek, zijn voor deze toepassing niet toegelaten; ze zijn
daarom onder code A, Ben Cbesproken intabel 30 enfiguur 13.
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thrin) per ha en enkele zaadbehandelingsmiddelen met doseringen van circa 5 gram
per kg zaaizaad. Ook werd een stikstofgift
van 40 kg in een 25 cm hoog gewas als object met en zonder zaadbehandeling uitgevoerd. Er is optwee tijdstippen gespoten:de
eerste keer op het moment dat de eerste
aangevreten bladeren werden gevonden,
namelijk in het tweede bladstadium; de
tweede keer circa 14dagen later, namelijk in
het vijfde bladstadium bij een zware aantasting.
Na elke bespuiting zijn per veldje vier insektenkooien gemaakt om immigratie van kevers nade bespuiting te voorkomen. Er werden vervolgens twee en vier weken na elke
bespuiting twee kooien geopend om de aantasting te beoordelen en om grondmonsters
te steken. Met een grondboor werden wortelstelsels bemonsterd om zo de aanwezigheidvan de larven en poppen tebepalen.
Resultaten
De opkomstpercentages bij de zaadbehandelingen tonen geen verschillen. Zowel bij
de eerste als bij de tweede gewasbehandeling en de zaadbehandeling werden de aanwezige kevers afdoende bestreden. Figuur
13 geeft het aantal hapjes per bladetage
weer op vier weken na de tweede bespuiting. De grafiek geeft een volledige bestrij-

ding aan van de kevers met parathion en
Decis Flow 25 vanaf 5-bladstadium en een
bestrijding vanaf zaai door middel van een
zaadbehandeling met B. Met behulp van het
bepalen van het aantal hapjes per bladetage
kan ook de werkingsduur van zaadbehandelingen worden vastgesteld, waarbij zaadbehandeling object A een werking heeft tot de
vijfde bladetage. De afname van de aantasting bij "onbehandeld" is veroorzaakt door
natuurlijke afsterving van de kevers.
Tabel 30 geeft het gemiddelde aantal larven
en poppen per grondmonster van vijf planten
weer. Uit deze tabel blijkt dat de gewasbehandelingen geen effect hadden op de ondergrondse activiteiten.
Het gemiddelde aantal larven en poppen van
de bladrandkever daalde onvoldoende door
een gewasbehandeling. Dit betekent dat de
gekozen bestrijdingstijdstippen te laatwaren.
De kevers hadden namelijk al de eitjes afgezet waaruit de larven later voortkwamen. De
zaadbehandeling in object Bheeft een effectieve bestrijding tot gevolg gehad: de kevers
zijn gedood voordat zij eieren hebben afgezet. In de grondmonsters van het zaadbehandelingsobject B zijn geen larven en poppen gevonden. In object A schoot de
werking duidelijk tekort.
Van alle proefvelden zijn opbrengstbepalingen gedaan, waarbij de opbrengst van de
gewasbehandelingen endievandeonbehandelde objecten (met en zonder 40 kg N ex-

Tabel30.Gemiddelde aantal larvenenpoppenvandebladrandkever per monster;9monsters perlocatie.
middelen
gewasbehandeling
deltamethrin
parathion
zaadbehandeling
object A
objectB
object B(halvedosering)
onbehandeld
onbehandeld+40kg N

gemiddeldeaantallarvenenpoppen
per5plantenpermonster
1987
6
9

198
16

2
0
-

19
0
0

15
-

52
41
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Fig.13. Bestrijding bladrandkever in veldbonen 1987 (Rusthoeve). Aantal
vraatvlekjes per bladetage in diverse objecten, vier weken na de
tweedebespuiting.
tra) alle op een gelijk niveau liggen. Dezaadbehandeling met een goede bestrijding van
kever en larven geeft een 25 procent hogere
opbrengst.
Bespreking
Het middel deltamethrin heeft een evengoede werking op de bestrijding van de bladrandkever als parathion. Bovendien heeft
deltamethrin enkele voordelen. Deltamethrin
is een synthetische pyrethroïde terwijl parathion een giftige organische fosforverbinding
is.
Deltamethrin is niet giftig voor bijen. Parathion istijdens de bloeiverboden.
Verder tast parathion vloeibaar de waslaag
van veldbonen nogal aan, waardoor bij een
eventueel opvolgende herbicidebehandeling
bladverbranding en dientengevolge schade
kan ontstaan. De gewasbehandelingen geven géén afdoende bestrijdingseffeet op de
larven en poppen van de bladrandkever.
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Een zaadbehandeling met slechts 5graminsekticide per kg zaad voorkomt ei-afzetting
en daardoor aanwezigheid van larven bij het
wortelstelsel. Daarnaast hebben de betreffende zaadbehandelingen een bestrijdingseffect op luizen en daarmee indirect op topvergelingsvirus en Botrytis.
De extra stikstofgift van 40 kg per ha bij een
25 cm hoog gewas geeft geen meeropbrengst. Het wortelstelsel blijkt in dit plantstadium al zeer zwaar aangevreten, waardoor de plant waarschijnlijk niet meer in
staat isde extra stikstof optenemen.

Invloedvan beweiding vangraszaadpercelen op de zaadopbrengst
Behandeling van graszaadpercelen die voor
een meerjarige oogst worden aangehouden
is in de nazomer noodzakelijk. Gangbaar is
cirkelmaaien of de hergroei maaien en af-

voeren. Bij Engels raaigras wordt omstreeks
half september en bij veldbeemd begin oktober gemaaid en stikstof gegeven. Hierdoor
wordt de groei en vorming van een voldoende aantal stevige grasspruiten bevorderd. Bij
meerjarige teelt dient het grasgewas kort de
winter in te gaan. Grasspruiten die zich
strekken geven vaak geen of zwakke halmen in het jaar van de zaadoogst. In de
praktijk zien we steeds vaker dat deze graszaadpercelen in de herfst worden beweid
met schapen. De effecten hiervan op de
zaadproduktie zijn onvoldoende bekend. In
Engeland en Nieuw-Zeeland zijn wel proeven in Engels raaigras gedaan over beweiding in het voorjaar. Deze voorjaarsbeweiding gaf daar ondanks een stimulering van
de halmproduktie een meer of minder ongunstige invloed op de zaadopbrengst.
In 1985/'86 is daarom onderzoek gestart om
de invloed van beweiden inde herfst, in vergelijking met maaien, op de zaadopbrengst
nate gaan. Dit onderzoek isgericht op overjarige graszaadpercelen. In principe kunnen
ook percelen voor een eerste oogstjaar beweidworden.
Intabel 31 zijn de resultaten van een eerste
proef op de Feddemaheerd in Engels raaigras (ras Baranna) weergegeven. Daarin is
een lichte beweidingsintensiteit aangehouden. Bij het uitscharen was het gras iets korter danopdegemaaide objecten.
Het voorjaar van 1986 bood goede herstelkansen aan het gewas. Alle gemaaide en
beweide objecten hebben een hogere zaadopbrengst dan het onbehandelde object.

Alleen bij vroeg maaien (24 september) en
afweiden tot 13 november is de opbrengst
betrouwbaar hoger dan bij het onbehandelde
object. Tussen de zaadopbrengst van degemaaide en beweide objecten kwamen geen
betrouwbare verschillen voor.
In 1987/'88 is het onderzoek vervolgd op de
Rusthoeve inzowel Engels raaigras als veldbeemdgras. Daarbij lag de nadruk op de invloed van de periode(n) van beweiding en
de beweidingsintensiteit. Voor dit laatste
wordt door variatie in het aantal schapen per
oppervlakte-eenheid het gras meer of minder kort afgeweid. De eerste resultaten bij
Engels raai wijzen er op dat bij beweiding
een iets opener gewas ontstaat, waarin de
opslag van uitgevallen zaad bij de eerste
oogst meer kans krijgt en ongewenste concurrentie veroorzaakt. Kort beweiden gaf
aanzienlijke opbrengstderving evenals beweiding tot injanuari,waarbij de vergrassing
bevorderdwerd.
Bij veldbeemd daarentegen zijn bij intensieve begrazing veelal gunstiger effecten op de
zaadproduktie verkregen. Bij objecten die
ruig de winter zijn ingegaan (maaien inoktober, beweiden in september en lang beweiden inseptember en november) bleek in het
voorjaar schade voor te komen van rouwvlieglarven. Veldbeemd heeft gunstig gereageerd
op kort afgrazen,dit resulteerde in een beterezaadproduktie dan maaien.
Duidelijke conclusies zijn evenwel eerst na
afronding van het onderzoek tetrekken.

Tabel31. Deinvloedvanmaaienenbeweidenopdezaadopbrengst vantweedejaars Engelsraaigras,
Feddemaheerd1986.
object

zaadopbrengst
(kg/ha)

maaienop24september
maaienop13november
afweidentot26september
afweidentot 13november
afweidentot17december

1.999*
1.908
1.922
2.039*
1.930

onbehandeld (nietmaaien)

1.857

:verschilmetonbehandeldbetrouwbaar(95%)
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Het optreden van de donkere vlekkenziekte
heeft inveel gevallen ernstige gevolgen voor
de telers. Een slechte korrelvulling en peulen zaadverliezen, zowel voor als tijdens de
oogst, kunnen een opbrengstderving van 1à
2ton/haveroorzaken.
De ernst van de ziekteaantasting, de optredende schade en het ontbreken van bestrijdingsmogelijkheden maakten onderzoek
zeer gewenst. In 1986 is het PAGV derhalve
onderzoek gestart met als doel te komen tot
een effectieve methode ter voorkoming of
bestrijding van de donkere vlekkenziekte. Bij
dit onderzoek wordt onder andere het effect
van de mate van aantasting van het zaaizaad, een zaaizaadbehandeling en een gewasbespuiting met enkele fungiciden nagegaan op de ziekteontwikkeling en de zaadopbrengst. Bekend is dat Mycosphaerella met
het zaaizaad kan overgaan en dat aangetaste zaden een belangrijke infectiebron vormen voor het gewas. De resultaten van een
veldproef in Lelystad in 1988 bevestigen dit
en laten verder zien dat door een zaadbehandeling met carbendazim aantasting van
het gewas voor een deel is te voorkomen
(zietabel 32). Eenzaadbehandeling kan dus
erg belangrijk zijn bij het voorkomen van een
ernstige gewasaantasting, maar kan het gewas niet vrij van ziekte houden. Een of meerdere gewasbespuitingen lijken daarom noodzakelijk om het gewas tot aan de oogst toe
voldoende te beschermen.

Bestrijding van donkere vlekkenziekte indroog teoogsten erwten
Om tot een hogere zelfvoorzieningsgraad
voor plantaardige eiwitten in Europa te komen besloot de Europese Gemeenschap in
1978 de produktie van eiwitrijke gewassen
te stimuleren. Door het instellen van een
hoge garantieprijs werd het saldo van erwten (en veldbonen) concurrerend gemaakt
met het saldo van enkele granen. Sindsdien
is het areaal droog te oogsten erwten in de
EG-landen sterk toegenomen. In 1980 werden er 130.000 ha droge erwten verbouwd,
in 1984 was dit verdubbeld en momenteel
beslaat het areaal meer dan 800.000 ha.
Ook in ons land heeft de teelt van droge
erwten een sterke uitbreiding doorgemaakt,
van 3.000 ha in 1980tot 35.000 ha in 1987.
Als gevolg van tegenvallende opbrengsten
in 1985, 1987 en ook in 1988 is de belangstelling voor de teelt van droge erwten echter weer aan het afnemen. Belangrijke oorzaak voor de teleurstellende opbrengsten in
deze (natte) jaren is het optreden van de
"donkere vlekkenziekte". Deze ziekte wordt
veroorzaakt doordeschimmel Mycosphaerella
pinodes en is inalleteeltgebieden sterk naar
voren gekomen. Aantasting van het gewas
treedt op tijdens de afrijpingsperiode, met
name onder koele en natte weersomstandigheden. De bladeren en stengels, en later
ook de peulen, gaan onregelmatige, bruinzwarte vlekjes vertonen. Vanuit aangetaste
planten kan in korte tijd het gehele gewas
geïnfecteerd worden en versneld afsterven.

Het onderzoek naar het effect van gewasbespuitingen is echter sterk afhankelijk van het
al dan niet optreden van de schimmel in de
proeven.

Tabel 32. Effect van zaaizaadbesmetting,
brengst (kg/are, 14%vocht) van

zaadbehandeling en een gewasbespuiting op de korrelopdroog te oogsten erwten. Lelystad, 1988.

zaadbehandeling ->•

thiram

thiram
+ carbendazim

33,9
31,1
29,5

37,3
35,0
38,8

gewasbespuiting -fruchte zaadaantasting
matige zaadaantasting
zware zaadaantasting
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thiram
+ carbendazim
+fungicideA
43,6
39,9
40,7

thiram
+ carbendazim
+fungicide B
41,8
40,6
41,1

Zo was droog en zonnig weer tijdens
de bloei- en afrijpingsperiode er in 1986 de
oorzaak van dat het gewas ziektevrij bleef,
en de proeven geen resultaten opleverden.
In 1987 waren de weersomstandigheden
wel gunstig voor de schimmel en werden de
erwtegewassen zowel inde praktijk als inde
proeven zwaar aangetast. Gewasbespuitingen op het tijdstip dat de eerste vlekjes
zichtbaar werden konden echter niet verhinderen dat in korte tijd het gewas volledig
ziek werd en afstierf. Kasproeven die werden uitgevoerd ondersteunden de resultaten
van de veldproeven:de in het onderzoek gebruikte fungiciden hadden geen van alle een
curatieve werking tegen de donkere vlekkenziekte. Een gewasbespuiting op het tijdstip dat de eerste symptomen zichtbaar werden bleek dus te laat te komen. De preventieve bespuitingen in de kasproef hadden
daarentegen wel effect: aantasting van de
bladeren kon in een enkel geval met 85%
worden teruggedrongen. Deze resultaten
hebben geleid tot een aangepaste strategie
bijde aanpak van deziekte.
Het onderzoek van de komende jaren zal
met name gericht zijn op het nagaan van de
mogelijkheden van (preventieve) gewasbe-

spuitingen. In samenwerking met verschillende firma's zullen zowel bestaande als
nieuwe fungiciden op hun werkzaamheid onderzocht worden. Hiervoor zullen veldproeven aangelegd worden in Lelystad en op de
regionale proefboerderijen. Omdat de resultaten van deze veldproeven in grote mate
bepaald worden door het al dan niet optreden van de donkere vlekkenziekte zullen
proeven in de kas, onder geconditioneerde
omstandigheden, een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het onderzoek.
Een nieuwe ontwikkeling bij het voorkomen
van een aantasting van het gewas is het
meezaaienvan een steungewas met de erwten. InEngeland zijn daarmee opvallende resultaten behaald. Door een geringe hoeveelheid zomergerst te mengen met het erwtezaad werd een aanzienlijke verbetering van
de stevigheid van het erwtegewas verkregen
en daarmee een geringere ziekteaantasting.
Dit resulteerde in een hogere opbrengst en
betere zaadkwaliteit. Met een dergelijke
teeltwijze zijn gewasbespuitingen mogelijk
niet of in mindere mate noodzakelijk.
Het ontwikkelen van een effectieve methode
ter voorkoming of bestrijding van de donkere
vlekkenziekte in droge erwten is voor het

Donkere vlekkenziekte: licht, matig enzwaar aangetaste peulen.
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voortbestaan van de teelt bijzonder belangrijk. Wanneer op korte termijn geen oplossing wordt aangedragen zal de belangstelling voor het gewas nog verder teruglopen
en gaat een mogelijkheid om tot een verbreding van het bouwplan te komenverloren.

deze verschillende factoren de belangrijkste
te verwerken in een model dat de groei en
ontwikkeling van een plant of een gewas kan
nabootsen, kan een dergelijke voorspelling
of verklaring een grotere waarde krijgen.
Bij het maken van een zogeheten simulatiemodel is diepgaande kennis nodig over alle
fasen van groei en ontwikkeling van het gewas. Op het PAGV isonderzoek gestart naar
het verloop van de groei en ontwikkeling van
twee sluitkoolrassen bij drie planttijdstippen.

Bestudering van de groei en ontwikkelingvansluitkool

Resultaten
De opbrengst en kwaliteit van kool wordt
door verschillende factoren beïnvloed, zoals
teeltmaatregelen, temperatuur en straling.
Daardoor is het vaak moeilijk te voorspellen
welke invloed een verandering in een teeltmaatregel op de opbrengst en kwaliteit zal
hebben. Bovendien is het niet eenvoudig
deze beïnvloeding te verklaren. Door van
drogestof
ton/na

In figuur 14 wordt een overzicht gegeven
van het groeiverloop van twee rassen. De
toename van de totale hoeveelheid biomassa is voor beide rassen ongeveer gelijk,
maar de verdeling over de afzonderlijke
plantedelen is rasafhankelijk. Castello, een
vroeg ras,begint ineenvroeger stadium dan
drogestof
ton/ha

Bartolo

Castello
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aantaldagenna planten
Fig.14. Drogestofopbrengsten (ton/ha) van het ras Bartolo (A) en Castello (B), uitgezet tegen het
aantaldagenna planten.
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Bartolo met koolvorming. Deze voorsprong
in koolvorming en daarmee in koolgewicht
blijft behouden tot aan de eindoogst. Op het
moment dat de koolvorming begint stopt de
bladontwikkeling. Het ras Castello laat aan
het einde van teelt een duidelijke afname
aan hoeveelheid blad zien. Dit wordt veroorzaakt door het afsterven van oud blad. Het
ras Bartolo verliest slechts weinig blad in de
fase van afrijpen. Voor de stronk zien we bij
beide rassen een geringe toename in de
loopvandetijd.
Aan de hand van deze gegevens wordt bestudeerd wat het effect van straling en temperatuur tijdens de teelt is geweest op de
groei en ontwikkeling van het gewas. Daarnawordt getracht deze groei en ontwikkeling
in een model te beschrijven. Door het groeiverloop te registreren bij meerdere planttijdstippen en rassen gedurende meerdere jaren kan het model mogelijk in verschillende
situaties ingezetworden.
Waarde vangroeimodellen voor de praktijk
Deontwikkeling van modellen is nog nietgenoeg gevorderd om deze aan de praktijk
aan te kunnen bieden. Dit zal naar verwachting ook nog wel enige jaren duren. Mogelijk
zullen de groeimodellen in eerste instantie
een hulpmiddel zijn bij het onderzoek.
Uiteenlopende kennis over plant- en gewasontwikkeling kan in een model worden samengebracht. Op deze manier worden onderzoekresultaten uit eerder gedaan onderzoek toegankelijker en beter bruikbaar. Ook
wordt duidelijker waar nog kennis over de
groei en ontwikkeling van de plant of gewas
ontbreekt. Groeimodellen zullen in de toekomst daarmee wellicht een bijdrage kunnen
leveren aan de optimalisatie van deteelt van
vele gewassen.

Trekrijpheid van witlofwortels
In de praktijk wordt de witloftrek gedurende
het gehele jaar uitgevoerd, ten dele met
vroeg geoogste wortels en ten dele met lang
bewaarde wortels. Vooral bij jonge wortels
verloopt de trek niet altijd optimaal. Volgens
Frans onderzoek zouden jonge wortels in
een onrijp stadium verkeren endaardoor ongeschikt zijn voor de trek. Dit stadium zou
worden gekenmerkt door een hoge fractie
polyfructosanen (inuline) in de reservekoolhydraten.
Ineen gezamenlijk project van het CABO en
het PAGV is onderzoek uitgevoerd naar rijpheidskarakteristieken van de witlofwortel.
Het PAGV verzorgde de teelt van de wortels
en de trek van het lof, bij het CABO werden
wortels en krop geanalyseerd. In het onderzoek isde rijpheid van de wortel ineersteinstantie gedefinieerd naar het trekresultaat:
opbrengst en kwaliteit.
Een aantal proeven is uitgevoerd ter verklaring van de verschillen in produktiviteit van
witlofwortels bij verschillende rooitijden.
Daartoe zijn tweewekelijks vanaf begin augustus tot half oktober witlofwortels (cv.
Zoom F1) gerooid, éénweek gekoeld bij 4°C
en vervolgens in verschillende diameterklassengeforceerd.
Erblijkt eengoed verbandte bestaan tussen
het verbruik van drogestof, respectievelijk
koolhydraten, en de kropproduktie. Het kropgewicht komt overeen met ongeveer 60%
van de tijdens de trek verbruikte koolhydraten. Grote verschillen bestaan echter tussen
de proefobjecten in de fractie van de in de
wortel aanwezige koolhydraten dietijdens de
trek wordt verbruikt. Afhankelijk van de conditie van de wortels en wellicht de omstandigheden tijdens de trek wordt 40 tot 80%
van de in de wortels aanwezige koolhydraten voor de kropproduktie verbruikt. Dekropgroei wordt blijkbaar in de eerste plaats beperkt door de hoeveelheid beschikbare
koolhydraten, ook al wordt de reservevoorraad slechts zeer ten dele voor de lofproduktie verbruikt. Onder de gebruikelijke groei-
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omstandigheden treedt substraatverzadiging
in het produktiesysteem op bij een drogestofgewicht van 50 gram per wortel, overeenkomend met een drogestofverbruik van
maximaal 18gram en een kropproduktie van
10gram drogestof (figuur 15).

Door het ontbreken van de verwachte produktiviteits- en kwaliteitsverschillen tussen
de op verschillende data geoogste wortels
was het niet mogelijk om de oorzaak van
deze verschillen op te sporen. Het was
evenmin mogelijk eentoetsmethode voor het
beoordelen van de rijpheidsgraad te ontwik-
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Fig.15. Redistributevandrogestof (ds)tijdensdewitloftrek. Wortel (cv.Zoom Fl),opzes tijdstippengerooideninverschillendediameterklassengeforceerd.
Aanvangtrek:10augustus(•), 25augustus (o),7 september (A),21september (+),5oktober
(x)en19oktober(•) 1983. CABO/PAGV.
Opmerkelijk is dat tijdens de trek de inulinefractie van de koolhydraten volledig wordt
verbruikt of in Oligosacchariden wordt gesplitst. Er zijn geen aanwijzingen verkregen
dat een hoog aanvangsgehalte van inuline
zou leiden tot een verminderde geschiktheid
van de witlofwortels voor de trek. Het inulinegehalte was ook bij de jongste wortels lager dan 50%. De produktiviteit van jongere
wortels is dus niet lager dan die van oudere,
al is natuurlijk het gemiddeld gewicht lager.
De geschiktheid voor de trek wordt in de
eerste plaats bepaald door de totaal beschikbare koolhydraatreserves die 30 à 40
gram per wortel dienen te zijn. Een kleinere
reserve levert een laag kropgewicht en een
hoog kwaliteitsrisico. Een grotere reserve
wordt nietvolledig benut indetrekperiode.
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kelen. Bij de verschillende oogstdata treden
wel vrij aanzienlijke, niet met de groeiduur
samenhangende verschillen op in het koolhydraatverbruik tijdens de trek en daarmee
inde kropproduktie.
Bij de groei-analyse van de witlofkrop is gebleken dat de krop circa 80% van de oorspronkelijk in de wortel aanwezige stikstofverbindingen bevat: een dergelijk omvangrijke redistributie van stikstof is slechts mogelijk doordat tijdens de trek stikstofmeststoffen aan de voedingsoplossing worden
toegevoegd. De invloed van de stikstofconcentratie inde voedingsoplossing op het kropresultaat is daarom nader onderzocht. Het
resultaat was verrassend, de drogestof zowel als de verse opbrengst van de witlofkrop
neemt proportioneel toe met de totaal be-

schikbare hoeveelheid stikstof in wortel plus
voedingsoplossing. De verschillen in opbrengst verkregen met wortels van verschillende rooitijden zijn klein ten opzichte van
de verschillen die kunnen ontstaan bij het
volgen van een afwijkende bemestingsstrategie. Het is in de praktijk, ook in de praktijk
van het onderzoek, erg moeilijk om de eigenschappen van de wortels onafhankelijk
van beïnvloeding door de forceeromstandighedente bestuderen.
De verkregen resultaten geven aanleiding
het onderzoek naar de factoren die de produktie en kwaliteit vanwitlof bepalen voort te
zetten. Voor dit doel is, wederom in samenwerking met het CABO, een project geformuleerd aan de uitvoering waarvan door het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen,
het Landbouwschap en het Produktschap
voor Groenten en Fruit wordt bijgedragen. In
verband met de uitvoering van dit project is
inmiddels door het CABO een witlofonderzoeker aangetrokken en zijn daar enkele
witloftrekcellen geïnstalleerd.

Vocht- en stikstofvoorziening bij
stamslaboon
Op de zware klei in Groningen is stamslaboon aantrekkelijk in het bouwplan. Men
heeft echter te kampen met lage opbrengsten en hoge plukverliezen vanwege de korte gewassen. In het verleden is aangetoond
dat men door een nauwe afstand tot hogere
opbrengsten kan komen. Om meer inzicht te
krijgen in het probleem van een kort gewas
is in 1987 onderzoek gestart met beregenings- en stikstofbemestingsvarianten. Veldproeven zijn aangelegd op zware klei te
Nieuw-Beerta en op zavelgrond te Lelystad.
Verder zijn drie kasproeven uitgevoerd met
deze twee typengrond.

Vooral in de vroege trek van witlof moet het streven naar een kwaliteitskrop
vooropstaan.
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Opbouw van de plant
Met name de kasproeven hebben inzichtgegeven in de groei,opbouw en remonterende
bloeiwijze van de plant (fig. 16). Dit is nodig
om de invloedvanvocht enstikstof tebegrijpen.
Stamslaboon komt mettwee zaadlobben boven de grond;het zogenaamde krommenekstadium. Daarna verschijnen twee enkelvoudige bladeren. Op de hoofdstengel worden
drie tot zes grote, meest drietallige bladeren
gevormd. In de oksels van de grote drietallige bladeren ontstaan twee bloemen, een
steeltje met twee tot vier bloemen (juk) en
een steeltje met een knoop waarop een secundair drietallig blad. Op deze knoop ontstaan na verloop van tijd weer twee bloemen, een steeltje met twee tot vier bloemen
en een steeltje met een knoop waarop een
tertiair driebladtevoorschijn komt, etc.
Bij een ruime plantafstand kunnen in de oksels van de enkelvoudige bladeren ook grote drietallige bladeren worden gevormd
waarop opdezelfde wijze bloemen en bladeren worden gevormd. Zelfs vanuit de oksels
van de inmiddels afgevallen zaadlobben is
dit mogelijk.
Op deze wijze blijft de plant zich verder vertakken en bladeren en bloemen produceren.
In de loop van de bloeiperiode worden veel
bloemen aangelegd. Talrijke bloemen vallen
echter af door onvoldoende bevruchting bij
te lage of te hoge temperaturen of te weinig
vocht.
Lengte vande plant
Tussen de aanhechting van de zaadlobben
en die van de enkelvoudige bladeren zit
meestal 1à 2 cm, en tussen de enkelvoudige bladeren en de grote drietallige bladeren
eveneens 1 à 2 cm. Het is met name de
temperatuur in het krommenekstadium die
de aanhechtingshoogte van de zaadlobben
bepaalt, en daarmee ook die van de grote
drietallige bladeren en de laagste bloemen.
De lengte van de plant wordt bovendien beinvloed door de lengte van de steeltjes met
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Fig.16. Schema van de opbouw van de plant
Phaseolus vulgaris met drie grote drietallige bladeren,elk metterminalebloeiwijze.
een knoop en de lengte van het juk. Deze
lengte kan bij hoge temperaturen in korte tijd
sneltoenemen enzorgt danvoor een minder
bossig uiterlijk. Inhoeverre stikstofbemesting
en beregening hierbij een rol spelen is niet
duidelijk.
De lengte van de plant is voorts afhankelijk
van de mate van de remonterende vertakking. Onder droge omstandigheden (ook bij
een slecht wortelstelsel of bij onderlinge
peulconcurrentie) kunnen de jonge secundaire of tertiaire drietallige blaadjes verdrogen. Daarmee stopt de aanleg van bloemen.
Ook de lengtegroei wordt dan stopgezet.
Onder natte omstandigheden daarentegen
blijft het proces van vertakking en hetproduceren van bladeren en bloemen doorgaan,
zodat lange plantenwordenverkregen.

Opbrengst
Zeer belangrijk isde peulzetting van de bloemen die in de eerste 7 à 10 dagen van de
bloei open gaan. Met name deze peulen
worden voldoende groot bij de oogst. De
overige tellen nauwelijks mee bij de opbrengst.
Zodra de peulzetting op gang komt is veel

Tabel 33. Vocht- en stikstotvoorziening bij stamslaboon, Ebelsheerd 1988 (EH 528). Opbrengst, plukverlies, aanhechting bovenste peulen (cm) enpercentage rottepeulen.

3-8

opbrengst
t/ha
droog
nat

plukverlies
t/ha
droog
nat

0
65
0
65

5,3
6,4
6,7
7,1

1,8
2,3
1,7
2,4

kg/ha,N
22-4
130
65
195
130

+
+
+

+

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

vocht nodig,en wel meer vocht naarmate er
meer peulen zijn. Als de plant dit vocht niet
gemakkelijk kan opnemen mislukt de bevruchting van de nieuwste bloemen en vallen ze af. In een later stadium verdrogen
zelfs jonge peultjes die een oogstbare grootte hadden. Beregening kan een tijdelijk
vochttekort opheffen.
Resultaten van een beregenings- en stikstofbemestingsproef in Nieuw-Beerta in
1988 zijn in tabel 33 te zien. Het opbrengstniveau was laag. Beregening en een bijbemesting bij begin bloei hadden een positief
effect op de opbrengst maar verhoogden het
niveau nauwelijks. Door de hogere peuldracht waren de plukverliezen en het percentage rotte peulen lager.
In deze proef bleek dat de wortels niet verder reikten dan de tarwestoppel, waarin op
25 cm diepte versmering zat. De bovenste
laag van 0-10 cm droogde vrij snel uit.
Daarbij stierven de wortels af. Voor de plant
bleef de bewortelbare laag van 10-25 cm
over. Het continu vochtig houden van de
grondoppervlakte vergrootte de bewortelbare laag tot 0-25 cm waardoor de vochtvoorziening veilig werd gesteld. Wel brengt ditrisico's met zich mee ten aanzien van
voetziekte, met name Fusarium.
Verslemping komt op deze zware grond niet
voor.
Inde proeven op de opdrachtige zavelgrond
te Lelystad werd bij een bewortelingsdiepte
van 40-45 cm een opbrengstniveau gehaald
van 12t/ha in 1987en 17t/ha in 1988.

1,3
1,9
1,9
1,8

aanhechting
bovenste:peulen
nat
droog
12
13
16
16

12
14
12
13

% rotte peulen
nat

droog

3,9
3,2
2,8
2,8

5,3
4,2
4,7
4,2

Beproevingssysteem van witlofrassenveranderd
leder jaar worden op een groot aantal plaatsen rassenproeven met witlof uitgevoerd.
Deze proeven werden tot voor kort uitgevoerd voor vijf trekperioden. Per trekperiode
werd op vier plaatsen onderzoek verricht om
de nieuwe rassen te vergelijken met het bestaande sortiment. Op iedere proefplaats
werden de rassen in drie herhalingen gezaaid, bewaard en geforceerd. Na het forceren werd het lof op drie tijdstippen geoogst,
waarbij achteraf van ieder ras de optimale
oogst werd vastgesteld. Deze oogst werd
gebruikt voor de berekening van de rasgemiddelden over de proefplaatsen en proefjaren. Dit beproevingssysteem kost erg veel
arbeid. Vandaar dat onderzocht is of hierin
arbeid bespaard kanworden.
Bij het gewas witlof is de variatie in de proeven in vergelijking met andere gewassen
groot. Intabel 34 is de variatie uitgedrukt als
een variatiecoëfficiënt van de totale opbrengst en van de kwaliteit l-produktie per
100opgezette wortels.
Inde zeer vroege trek is de VC hoog. Deze
neemt af tot in de middenvroege trek en
neemt hierna weer toe. In de zeer vroege
trek speelt waarschijnlijk de rijpheid van de
wortel eengrote rol inde hoge VC; inde late
en de zomertrek zorgt de bewaring van de
wortels waarschijnlijk voor de toename van
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Tabel 34.Variatiecoëfficiënt (VC) bij witlof.
trekperiode

zeer vroeg
vroeg
middenvroeg
laat
zomer

variatiecoëfficiënt proefveld
opbrengst (kg/100 opgebrachte wortels)
totaal
kwaliteitI
13,6
13,0
8,8
11,4
16,2

de variatie. Deze hoge variatie speelt een
grote rol in de betrouwbaarheid van rassen
of teeltadviezen. Hoe hoger de variatie is
des te moeilijker is het omverschillen tussen
rassen of teeltobjecten statistisch betrouwbaar aantetonen.
Een ander aspect dat invloed heeft bij de
opzet van de proeven isde mate waarin een
ras anders reageert in de verschillende trekperioden. Zo is het duidelijk dat een vroeg
ras gebruikt moet worden voor een vroege
trek en dat een laat ras niet voldoet in de
zeer vroege trek, maar hoe kritisch zijn de
grenzen waarbinnen een ras geforceerd kan
worden? Daarom is onderzocht hoe sterk
verschillend de rassen in iedere forceerperiode reageren. Dat is gedaan voor de totale
opbrengst en de kwaliteit I-opbrengst op
twee verschillende manieren. Bij de eerste
methode is het vijfjarig gemiddelde van de
rassen in iedere trekperiode met elkaar vergeleken. Uit de statistische analyse van de
gegevens kwam inderdaad naar voren dat
er een significant betrouwbare (p <0,01) interactie tussen de rassen en trekperiode
waarin de rassen geforceerd werden aangetoond kon worden (voor zowel de totale als
de kwaliteit I-opbrengst). Indien echter de
periode waarin de rassen geforceerd werden beperkt werd tot de zeer vroege en de
vroege trek werd deze interactie niet aangetoond (p >0,10) voor beide kenmerken.
Hetzelfde werd gevonden voor de late trek
en de zomertrek. Het ontbreken van de bovengenoemde interactie kan voor een deel
verklaard worden door de grote variatie in
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28,6
23,8
17,5
17,0
36,7

aantal
proeven

19
20
13
30
5

opbrengst van de rassen op de proefplaatsen (ras x proefplaats-interactie) bij witlof.
Deze interactie verdoezelt een deel van
eventuele andere interacties door de grote
restvariantie van de jaargemiddelden.
Uiteraard geldt hetzelfde voor de ras x jaarinteractie. Daarom zijn ook 28 vergelijkingen
uitgevoerd met rassen die binnen twee tot
vier maanden op dezelfde plaats meerdere
keren geforceerd zijn ( bijvoorbeeld in de
zeer vroege en de vroege trek of in de late
trek en de zomertrek). Hieruit bleek dat in
36% van de vergelijkingen een significante
interactie (p <0,05) gevonden werd voor de
totale produktie tussen de rassen en de trek
waarin ze geforceerd werden. In 2 1 % van de
vergelijkingen werd deze interactie ook vastgesteld voor de kwaliteit l-produktie. Dit wijst
erop dat de ras x proefplaatsinteractie of de
ras xjaarinteractie belangrijker is dan de ras
xtrekperiode-interactie, zodat beter gekozen
kan worden voor meer proefplaatsen dan
voor een groter aantaltrekperioden.
Naar aanleiding hiervan is het aantal trekperioden teruggebracht van vijf naar vier (zeer
vroeg, vroeg, middenvroeg en laat).
leder ras werd in de proeven drie keer geoogst met een interval van één tot drie dagen. Achteraf werd van ieder rasde optimale
oogst vastgesteld. Dit is de oogst met de
hoogste opbrengst aan kwaliteit I-lof,waarbij
de pitlengte korter dan 50% van de krophoogte moest blijven. Er werd met oogsttijdstippen gewerkt omdat aangenomen werd
dat tussen de rassen verschillen in trekduur
bestaan, zodat op deze wijze een eerlijke

vergelijking van de rassen mogelijk was.
Deze oogsttijdstippen zijn voor de proeven
erg bewerkelijk. Vandaar dat onderzocht is
of de verschillen in trekduur tussen de rassen wel zo groot zijn dat een opsplitsing in
oogsttijdstippen gerechtvaardigd is.
Dit is onderzocht door van 60 proeven de
drie oogsttijdstippen met elkaar te vergelijken. In slechts 2% van de proeven bleek
tussen de rassen en de oogsttijdstippen een
significante interactie (p <0,05) aantoonbaar
te zijn voor de totale opbrengst. Voor de
kwaliteit I-opbrengst, waar de grootste interactie verwacht werd,bleek dit inslechts 10%
van de proeven aantoonbaar te zijn
(p <0,05). Dit wijst erop dat de verschillen in
trekduur tussen de huidige rassen zo gering
zijn, dat het aantal oogsttijdstippen in de
proeven zonder veel problemen teruggebracht kan worden van drie naar één. Dit is
inmiddels ookgebeurd.

de forceercondities. Uit de proeven komt
naar voren dat de wortelteelt ongeveer 12
keer zoveel variatie veroorzaakt als het forceerklimaat. De plaats waar de wortels geteeldworden isdusveel belangrijker voor de
uitkomst van een ras in de proeven dan het
klimaat, waarbij dit ras geforceerd is in de
trekruimte. Dit wijst erop dat voor een goede
vergelijking vande rassen het onderzoek uitgevoerd moet worden met wortels die op
veelverschillende plaatsen zijngeteeld.

Een ander aspect waar men tegenaan loopt
in de proeven is dat gezegd wordt dat rassen sterk verschillend kunnen reageren bij
verschillende forceercondities. Hierdoor zou
het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld bij een
hoge trektemperatuur in een proef een ras
relatief slecht naar voren komt, terwijl bij
lage temperaturen het omgekeerde het geval zou zijn. Dit kan inderdaad het geval zijn,
maar deze bewering moet wel in een juist
kader geplaatst worden. Dit houdt in dat bekend moet zijn welke factoren bijdragen tot
de grootste interactie tussen rassen en
proefplaatsen. De interactie tussen rassen
en proefplaatsen is bij witlof erg groot.
Waardoor die interacties veroorzaakt worden is nog onbekend. Daarom is in 1987/'88
een begin gemaakt met onderzoek naar het
deel van de witlofteelt waarin de grootste interactie tussen rassen en proefplaatsen ontstaat. Hierbij isdewitlofteelt uitgesplitst inde
teelt van de wortels, de bewaring van de
wortels en het forceren van de wortels. In
dat jaar zijn op vier verschillende plaatsen
wortels geteeld (vier verschillende rassen).
Na het rooien zijn deze in dezelfde koelcel
bewaard en hierna verdeeld over vier verschillende trekkerijen met sterk uiteenlopen-
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Proefbedrijf
Voor het proefbedrijf was 1988 geen ongunstig jaar. De weersomstandigheden waren
aanmerkelijk beter dan in 1987, hoewel het
zo nu en dan verkeerd dreigde te gaan. Zo
was de droogte in het late voorjaar en de
natte periode in de vroege herfst toch wel
een bron van zorg. Maar op het moment dat
het er naar uitzag dat het echt schadelijk
zou worden sloeg het weer toch nog tijdig
om.
Direct inverband met hetweer staat altijdde
werkdruk. Het kost elk jaar heel wat hoofdbrekens om de arbeidsbegroting op papier
enigszins sluitend te krijgen, waarbij de factor "weer" de meest ongewisse factor in het
geheel is. Ineen natte periode ontstaat vaak
een achterstand die moeilijk in te lopen is,
omdat de meeste maanden eigenlijk al vol
gepland zijn. Bij het aanpakken van nieuwe
problemen is het niet altijd vanzelfsprekend
dat de mogelijkheid van ondersteuning vanuit het proefbedrijf wordt meegewogen. Dit

leidt tot spanning tussen datgene wat noodzakelijk en datgene wat mogelijk is. Droog
weer werkt in dit verband "spanningsverlagend".
Een andere bronvan zorg isde lage prijs die
met name in de akkerbouwsector voor de
opbrengsten wordt gemaakt. Tot nutoe isde
mogelijkheid van onderzoek niet afhankelijk
van de prijs die het proefbedrijf voor zijn Produkten krijgt. Maar een voortdurend lager financieel resultaat dan begroot beperkt toch
ook hier dearmslag.
In het afgelopen jaar konden gelukkig toch
weer een aantal machines worden aangeschaft of vervangen, onder andere trekker,
maaidorser, precisiezaaimachine voor groentegewassen en uienrooier. Buiten deze aanschaffingen, die via de begroting van het
PAGV lopen, werd ook nog de aardappelbewaarplaats gerenoveerd door de Rijksgebouwendienst. Door deze aanpassing is het
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Hetaanleggen van proefvelden iseen arbeidsintensieve bezigheid.
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nu mogelijk om het eigen pootgoed beter te
bewaren, omdat in plaats van twee bewaarruimten - die nauwelijks onafhankelijk van
elkaar te regelen waren - er nu vier ruimten
zijn gemaakt, die elk hun eigen ventilatie- en
regelmogelijkheid hebben. Bovendien zijn
twee ruimten voorzien van een mechanische
koeling. De totale opslagmogelijkheid is gelijk gebleven, te weten maximaal 380 ton
aardappelen.
Het weer
Kort omschreven was in het afgelopen jaar
de winter te zacht, de zomer te koel en was
het helejaar over het geheelte nat.Zoals uit
figuur 17 blijkt sprongen wat de nattigheid
betreft vooral de eerste drie maanden enjuli
er uit. In januari, februari en maart viel er
305 mm neerslag tegenover gemiddeld over
de periode 1972t/m 1987 ruim 140 mm.Juli
leverde met 128 mm ruimschoots het dubbele op van datgene wat op grond van hetzelfde gemiddelde verwacht mocht worden.
De maanden april, mei, juni en november

hoeveelheid
neerslag inmm
I40n

waren weer te droog, zodat het jaargemiddelde - dat op 815 mm uitkwam - niet extreem werd. Het jaar 1987 was met 829 mm
zelfs nog iets natter.
De vele neerslag in het begin van het jaar
viel vrijwel uitsluitend in de vorm van regen,
hetgeen er al op duidt dat de temperatuur
niet erg laag was. De minimum temperatuur
op waarnemingshoogte (150 cm boven
maaiveld) daalde maar tijdens tien etmalen
beneden het vriespunt, met als laagst gemeten waarde -2,2°C op 2 maart. Wat dat betreft was de maand november kouder, met
ook tijdens tien nachten waarden beneden
het vriespunt. Toen werden zowel aan het
begin van de maand als rond de 20e een
aantal nachten waarden ruim onder nul gemeten, met -3,6°C als laagste waarde.
April was een mooie maand, terwijl mei het
nog weer beter deed met vier zomerse dagen (temperatuur 25°C of meer) en een aantal dagen diedaar dicht tegen aanzaten.
Juni leverde geen zomerse dagen op, terwijl
juli en augustus respectievelijk één en drie
van deze dagen te zien gaven. De herfst
was over het algemeen somber met een vrij
lange droge periode in de twee laatste decaden van oktober en bijna de hele maand november. De temperatuur was in de herfst
over het algemeen ruim boven hetgemiddelde.
temi
in

T
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max.temp.
7 2 t/m'87 •
1988.
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10'
50-5-
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Fig. 17. Neerslaghoeveelheden per maand gemiddeld over de periode 1972 t/m 1987
en in 1988.

n
d
maanden

Fig. 18. Overzicht vande gemiddelde maximumen minimumtemperatuur over 1972t/m
1987 invergelijking met 1988.
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De praktijkgewassen
Door de natte herfst van 1987 had de structuur van de grond veel geleden en werd algemeen op een flinke vorst zonder sneeuw
gehoopt. Doordat dit niet gebeurde begon
het seizoen met een slechte structuur en de
verwachting ten aanzien van de opbrengsten waren dan ook niet hoog gespannen.
Ook bestond er de vrees dat er nogal wat
aardappelopslag zou komen, omdat deconsumptie-aardappelen in 1987 onder moeilijke omstandigheden waren gerooid. Gelukkig
viel dit achteraf allemaal nogal mee. Wel
kwam er bij het rooien van de aardappelen
meer grond mee naar de schuur dan in veel
andere jaren het geval is, maar de opbrengsten waren over het algemeen redelijk te
noemen, terwijl de bestrijding van aardappelopslag niet extreem veeltijdvergde.
De ziektedruk viel aanvankelijk nog wel
mee, maar in juli en augustus moest met
name in de aardappelen, de bonen en de
uien veel aan ziektebestrijding worden gedaan. Dankzij deze intensieve bestrijding
kon uiteindelijk een goed produkt worden
geoogst.
De oogst van consumptie-aardappelen en
uien dreigde - evenals vorig jaar - met veel
moeite te moeten gebeuren. Gelukkig kenmerkte het weer zich na 10 oktober niet
meer door regen maar door droogte, zodat
niet alleen de oogst, maar ook het ploegen
en het wintertarwe zaaien onder redelijke
omstandigheden konworden uitgevoerd.
Intabel 35 wordt een overzicht gegeven van
de opbrengsten vande praktijkgewassen zoals die in 1988 werden verkregen. Hierbij
zijnde volgende opmerkingen te maken:

Wintertarwe
Detarwe op A1, A2 en B4werd gezaaidtussen 9en 11november 1987onder niet zulke
ideale omstandigheden. Vooral A1 had tijdens de oogst van de stamslabonen nogal
wat structuurschade opgelopen. Detarwe op
B5 en B6 werd gezaaid op 14december tijdenswat vriezend weer. Ook opdeze perce-
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len had de structuur veel te lijden gehad tijdens de oogst van de witlof en de suikerbieten. Daarom werd er vrij veel zaaizaad gebruikt, namelijk 180 kg per ha. Op de
percelen A2 en B4 was de structuur na de
uienoogst minder slecht, zodat daar met 160
kg per hawerdvolstaan.
Nade winter met de vele regen bleek B4het
meest geleden te hebben van slemp, terwijl
de andere percelen daar veel minder of
geen lastvan hadden.Op alle percelen isde
stikstofbemesting in drie keer gegeven namelijk op 6 april 100 kg N, op 10 mei 60 kg
N en op 26 mei 30 kg N. Door het droge
weer is niet alle stikstof voor het gewas ter
beschikking gekomen.
Afgezien van enkele kleine haarden kwam
er geen gele roest van betekenis voor. Wel
moest er gespoten worden tegen meeldauw
en in juni, naast een bespuiting tegen afrijpingsziekten op een aantal percelen, ook
nog tegen bruine roest. De opbrengst viel
niet tegen en alle rassen konden als baktarweworden afgezet.

Zomertarwe
Dit gewas werd gezaaid omdat in de herfst
de omstandigheden te slecht waren om nog
wintertarwe te zaaien. Om op perceel A12
de knollen die bij het rooien van de randen
van de aardappelproeven achtergebleven
waren te laten bevriezen, werd eerst op
vorst van betekenis gewacht alvorens dit
perceel te ploegen. Omdat deze vorst niet
alleen uitbleef, maar ook de regen van geen
ophouden wist, kon dit perceel eerst vlak
voor het zaaien worden geploegd. Door de
droge periode die op het zaaien volgde was
de opkomst maar mager. Dit gold ook in enige mate voor perceel A11,dat onder niet te
fraaie omstandigheden op wintervoor was
geploegd, hoewel hier de opkomst wel beter
was dan opA12.
De stikstofbemesting van 85 kg N werd in
één keer gegeven op 27 april. Ook hier
moest tegen meeldauw, bruine roest en afrijpingsziekten worden gespoten. De opbrengst was op A11 wel iets hoger dan op

A12, maar omdat de beide percelen als één
perceel zijn geoogst is geen verschil gemaakt inde opbrengst.
Zomergerst
De zomergerst werd door het natte weer in
maart pas in de eerste helft van april gezaaid. Van het ras Trumpf werd 100 kg per
ha gezaaid en van het ras Prisma 120 kg.
De stikstofbemesting op Trumpf bedroeg 80
kg N en op Prisma 65 kg. Tegen schimmelziekten werd twee keer en tegen luis één
keer gespoten. De kwaliteit voor brouwgerst
was voor beide rassengoed.

Pootaardappelen
De aardappelen op A17 zijn van 22 tot 25
april gepoot en waren voorgekiemd; die op
A6waren niet voorgekiemd enwerden op25
en 26 april gepoot. De bemesting werd gegeven in de vorm van 23-23-0 en bedroeg
140 kg Nen P 2 0 5 . De selectie leverde geen
grote problemen op. Op 7 juli werd het SE
pootgoed doodgespoten en op 19juli volgde
het A pootgoed op perceel A17. De aardappelen op A6 werden eerst op 27 juli (tegen
de einddatum van de NAK) doodgespoten,
hetgeen de hogere opbrengst op dat perceel
verklaart. Het rooien ging naar verwachting
niet gemakkelijk en er kwam vrij veel grond
mee naar de schuur.

Graszaad

Desorteerverhoudingen (in%)waren:

De stand van dit gewas na de winter was
niet zo geweldig, maar omdat er al vrij veel
graan in het bouwplan zat, werd besloten
het perceel maar niet te ploegen om zomergraan te zaaien. Of dit een juiste beslissing
is geweest valt niet te achterhalen, maar de
kans dat het resultaat met zomergerst beter
was geweest is wel erg groot. Het was vooral de holle stand die de opbrengst parten
heeft gespeeld, mogelijk versterkt door
slecht weer tijdens debloei.

maat

Snijmaïs
Tussen 3 en 6 mei werd de maïs gezaaid in
een hoeveelheid van 122.000 korrels per ha.
De opkomst was goed en de onkruidbestrijding leverdegeenproblemen op.Aanbemesting werd voor het zaaien 265 kg N gegeven
indevorm van kalkammonsalpeter.
De oogst gebeurde aan de late kant, zodat
de opbrengst aan vers produkt niet zo hoog
was. Maar omdat het drogestofgehalte op
ruim 37% lag kwam de drogestofopbrengst
toch nog op 15.400 kgper hauit.

25/28
28/35
35/45
45/50
50/opw.

perceel A17
SE A
2,1 1,4
2,0 3,9
67,1 62,9
9,3 16,7
0,5 5,1

perceel A6
A
1,2
6,3
67,8
11,9
2,8

Consumptie-aardappelen
Dit perceel werd op 27 en 28 april gepoot.
Als pootgoed werd de maat 40/45 gebruikt
hetgeen niet was voorgekiemd, maar wel al
een aantal dagen in tons-kisten buiten had
gestaan. Daardoor waren de kiemen goed
"wakker". Als bemesting was voor het poten
760 kg 23-23-0 gestrooid. De Phytophthorabestrijding leverde aanvankelijk niet zoveel
problemen op, maar toen in juli de vele regen kwam moesten alle zeilen worden bijgezet om het gewas ziektevrij te houden. Bijde
oogst werden gelukkig geen zieke knollen
aangetroffen. De sorteerverhoudingen waren: <35 mm 2,8%; 35/40 mm 5,8%; 40/50
mm 38,1%; >50 mm53,3%.
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Tabel35.GegevenspraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf; Lelystad1988.
gewas

perceel

oppervlakte
in ha

ras

wintertarwe

A1
A2
A2
B4
B5
B6
A11
A12
A3
A20
B3
B7
B8
A8
G103
A6
A17
A17
A10
A4
A9
A18
A7
BI
B9
A5
A19
B2

6,0
3,0
3,0
4,2
4,2
4,2
7,3
7,2
6,0
6,5
4,2
4,3
4,3
6,9
16,4
6,9
2,0
4,4
7,3
6,0
7,3
6,3
6,9
4,2
4,2
6,9
6,3
4,2

Granta
Urban
Pagode
Urban
Obelisk
Obelisk
Minaret
Minaret
Trumpf
Trumpf
Trumpf
Prisma
Prisma
Koket
LG2080
BintjeA
Bintje SE
BintjeA
Bintje
Salohil
Accord
Arko
Hytan
Balstora
Firato
Alouette
Alouette
Faro

zomertarwe
zomergerst

graszaad
snijmaïs
pootaardappelen
cons.aardappelen
suikerbieten
zaaiuien
stamslabonen
doperwten
witlof

nettoopbrengst
in kg/ha
8.130
7.990
8.390
7.880
8.420
8.420
6.040
6.040
5.970
6.070
3.430
6.420
6.420
500
41.400
30.100
22.000
27.900
55.200
58.500
60.000
61.300
59.100
55.300
10.420
4.070
7.020
132.000
stuks

voorvrucht

stamslabonen
zaaiuien
zaaiuien
zaaiuien
witlof
suikerbieten
aardappelproeven
suikerbieten/maïsproeven
pootaardappelen
suikerbieten
zomertarwe
groenteproeven
groenteproeven
wintertarwe
snijmaïs
suikerbieten
doperwten
doperwten
graanproeven
graszaad
graszaad/conservenpr.
doperwten
wintertarwe
doperwten
groenteproeven
consumptie-aardappelen
pootaardappelen
zomergerst

Zaaiuien

Stamslabonen

Het gewas op perceel B1 werd op 16 april
gezaaid, dat op perceel A7 op 20 april. Door
de droogte was de opkomst onregelmatig,
met name op A7. Op B1 is nog eenmaal beregend om de opkomst beter te laten verlopen. Vaker ging niet omdat door het droge
weer de beregening van de proeven prioriteit had. Ook hier was het moeilijk om de
ziektebestrijding in juli uit te voeren, vanwege het regenachtigeweer.
Ook de oogst liep niet van een leien dakje,
omdat op het moment dat er geoogst moest
worden de regen ingrote hoeveelheden viel.

Op het perceel waar de stamslabonen moesten worden gezaaid lagen in 1987 groenteproeven, waarbij prei en onderdekkersteelt
peen. Omdat deze proeven eerst in de loop
van meiwerden beëindigd,kon ook hetploegen pas vlak voor het zaaien van de stamslabonen plaatsvinden. Het zaaien gebeurde
op 10juni, op 9 juni voorafgegaan door een
bemesting met 500 kg kalkammonsalpeter.
Het gewas kwam wel redelijk op, maar
echt goed groeien wilde het niet. Debestrijding van botrytis vroeg alle aandacht, maar
ondanks de maximale inzet van chemische
middelen was bij de oogst het produkt niet
geheel vrij van aangetaste peulen. De
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opbrengst viel gezien de stand nog niet tegen.

tere groei hadden dit er ook 40.000 meer
kunnen zijn.

Doperwten
Het verschil in opbrengst tussen de beide
percelen is met name te verklaren door het
verschil in tijdstip van ploegen. Perceel A19
werd normaal in de herfst van 1987 geploegd, terwijl perceel A5 pas vlak voor het
zaaien werd geploegd. Omdat op dit laatste
perceel in 1987 consumptie-aardappelen
groeiden die onder niet te gunstige omstandigheden waren gerooid, was het plan om
eerst een vorstperiode af te wachten om de
verliesknollen te laten bevriezen. Die vorstperiode liet niet alleen verstek gaan, maar
het bleef ook nog zo nat dat het ploegen niet
eerder kon worden uitgevoerd dan toen de
zaaiperiode was aangebroken. Door de
droogte die op het zaaien volgde bleven er
te veel erwten ongekiemd in de grond liggen. Dit integenstelling tot perceel A19waar
vrijwel alle erwten kiemden. De erwten werden gezaaid op 18 april en de zaaizaadhoeveelheid was 92 kg per ha. Alleen op
perceel A5 werd een bespuiting met 20 kg
ureum uitgevoerd, om het matige gewas wat
te stimuleren. De aardappelopslag viel, ondanks het geringe aantal vorstdagen, erg
mee. Dit gold met namevoor perceelA5.

Witlof
Het kostte ditjaar ergveel moeite om in april
een goede rug te frezen. De bovengrond
was wel redelijk droog, maar de ondergrond
bleef nat en taai. Het resultaat was een rug
met veel kluiten. Omdat het in mei steeds
maar droog bleef werd het zaaien uitgesteld
tot 25 mei,toen er eenvochtige periode was
aangebroken. De opkomst was goed en er
stonden ruim voldoende planten. Door de
natte julimaand, waarbij het water af en toe
tussen de ruggen stond, ging de groei wat
uit het gewas. Uiteindelijk was het aantal
wortels met een doorsnede groter dan 3,5
cm toch wat teleurstellend. Met een wat be-
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Onderzoek inderegio Noord-Brabant
Het praktijkonderzoek voor de vollegrondsgroenteteelt wordt in Noord-Brabant uitgevoerd door Proeftuin Noord-Brabant te
Breda. De Proeftuin, gelegen tegenover de
veiling RBT, bestaat uit twee percelen. Op
het perceel aan de Heilaarstraat staat het
bedrijfsgebouw met koelcellen en witloftrekkerij alsook is een nieuw kantoor in aanbouw (bouw gestart infebruari 1989). Ook is
hier de onderzoekactiviteit gevestigd van de
glasgroententeelt op een oppervlakte van
bijna 10.000 m 2 kassencomplex en het
aardbeienonderzoek gedeeltelijk onder glas
en op 2 ha vollegrond. Op het perceel aan
de Kruisvoortstraat wordt het onderzoek aan
vollegrondsgroenten verricht op een perceel
van 5 haslempgevoelige zandgrond met 3à
4% humus. Het onderzoek betreffende de
vollegrondsgroenten richt zich op devolgendegewassen:
prei, witlof, kropsla, ijssla, andijvie, bospeen,
augurk, bloemkool, spinazie, asperge, spruitkool, stamslaboon en een aantal kleinere
gewassen zoals: knolvenkel, bleekselderij,
krulandijvie en radicchio rosso.
Ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteeit
In de provincie Noord-Brabant worden op
ongeveer 12.200 ha vollegrondsgroenten
geteeld. Circa 3400 bedrijven zijn hiermee
bezig (gegevens 1987/1988). 29% van het
landelijke areaal vollegrondsgroenten ligt in
de provincie Noord-Brabant op 25%van het
aantal vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
Aardbeien, augurken, prei en stokbonen nemen 50%of meer van het landelijk areaalin.
Sterke groeiers in 1988 in Noord-Brabant
zijn: prei, stamslabonen, bospeen en winterpeen. Een sterke afname vertoont de teelt
vanspruitkool. Het gebruik van diverse soorten plastic folie heeft een sterke vlucht genomen. Het gebruik als vlakveldsbedekking
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voor vervroeging heeft hierbij de meeste ingang gevonden. Ter voorkoming van schade
door wintervorst worden aardbeien en winterprei tijdens vorstperioden in toenemende
mate afgedekt met plastic folie. De trek van
witlof is de laatste jaren sterk uitgebreid. Het
aantal bedrijven neemt weliswaar af, maar
het aantal getrokken hectaren per bedrijf
neemt toe. Op tweederde gedeelte van het
aantal bedrijvenwordt opwatergetrokken.
Er is een goede belangstelling voor het pakketkleinegewassen. Bleekselderij,ijssla,broccoli, Chinese kool en knolvenkel zijn sterke
groeiers. Geleide bestrijding vindt plaats bij
spruitkool envoor het eerstejaar bij prei.
Door een verdergaande specialisatie van de
bedrijven ontstaan erproblemen metdevruchtwisseling. Voorbeelden zijn de smetschimmels bij sla en de bladvlekkenziekten bij prei.
De problemen met arbeid zullen gevolgen
hebben voor hetteeltplan inde toekomst.

Tabel 36. Overzicht van de belangrijkste vollegrondsgroentegewassen in NoordBrabant. (Bron:CBS 1988.)
gewas
aardbei
andijvie
asperge
augurken
bloemkool
knolselderij
kropsla
prei
spinazie
spruitkool
stamslaboon
stokboon
tuinbonen
bos- en waspeen
winterpeen
witlofwortel
overige groenten

oppervlakte inha
1.169
134
618
317
185
488
174
1.656
447
778
2.322
196
541
674
397
658
742

Knelpunten en belangrijke onderzoeksactiviteiten
De knelpunten in de vollegrondsgroenteteelt
in Noord-Brabant zijn divers. De kleinschaligheid,de mogelijkheid van mechanisatie en
de noodzaak van specialisatie zijn voor veel
bedrijven reden voor het hanteren van een
nauw bouwplan met zoveel mogelijk hoog
salderende gewassen. De eisen die aan de
vruchtwisseling gesteld worden om van een
gezond teeltplan te kunnen spreken, worden
in toenemende mate overschreden. Men
teelt op het scherp van de snede en soms
meer dan dat. Dit betekent dat de druk van
ziekten en plagen groot is geworden.
Specifiek in Noord-Brabant speelt het (te)
hoge aanbod van dierlijke meststoffen. Als
gevolg hiervan wordt in de praktijk vaak te
ruim bemest, met allerlei kwaliteitsproblemen als resultaat.
Naast onderzoek naar het produktieniveau
zal kwaliteit een steeds grotere rolgaanspelen; kwaliteit óók in de vorm van aanvaardbare nitraatgehalten, terugdringen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen (residu op
gewas, maar ook in het milieu).
Voor een verhoging van de rentabiliteit van
de teelten, alsmede kwaliteitshandhaving
c.q. -verhoging zijn vanuit de proeftuin vijf
onderzoeksthema's geformuleerd. De thema's sluiten aan bij de speerpunten zoals
deze ook in dit Jaarverslag worden gepresenteerd.
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Buitenlandse reizen
Baumann, D.T.en L.M. Lumkes
van 19t/m 23september in Uppsala.Zweden,waar het CIRG-congres plaatsvond. Hetthemawas organische mest
en aan deorde kwamen aspecten als verdeling,verwerking en uitbrengtechniek.
Biesheuvel, A.R.
van 22 t/m 23 april in Graincourt, Frankrijk. In Graincourt is een demonstratie gegeven van worteloogstmachines,
zodat de invloedvande machines opde kwaliteit vanwitlof konworden bestudeerd.
Brands,A.E.,P.W.J Raven,W.A. Dekkers en A. Landman
van 28 t/m 30 september in Munster, Duitsland. Ze namen deel aan het congres van het Gesellschaft für Informatik
inder Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft.
Dekker, P.H.M.
- van 11tot 18juni in Stratford- upon-Avon, Engeland. Doelvan de reis was het ISHS-symposium 'Quality of vegetables'en het aldaar houden van een lezing.
- van 20tot 23juni in Boedapest, Hongarije. Doelwas een lezing te geven op een tuinbouwsymposium, georganiseerd door het Ministerie van Landbouw enVisserij.
Drenth, H.
van 1tot 4oktober inToulouse, Frankrijk. Doelwas het bijwonen vande lOBC-workshop.
Ester,A.
van 4 tot 6 januari in Guildford, Engeland. Doel was het bezoeken van een symposium over 'application to seeds
andsoil', met alsdoelstudie van en oriëntering op hetzaadcoatingsonderzoek met insekticiden.
Everaarts, A.P.en M. Zwart-Roodzant
van 11tot 16 september studiereis naar Engeland. Er zijn bezoeken gebracht aan diverse instituten en proeftuinen
werkzaam op het gebiedvan de vollegrondsgroenteteelt.
Hofmeester,Y.
van 26 tot 30 oktober in Malmö, Zweden.Zij heeft deelgenomen aan de 'Conference on soil borne viruses and their
vectors',georganiseerd door EPPO.
Horeman,G.en G.E.L. Borm
van 6tot 8juli in Cambridge, Engeland. Doelvan de reiswas het uitwisselen van onderzoekervaring met betrekking
totziektebestrijding inhet graszaadonderzoek.
Janssens, B.en A. Krikke
van 12 t/m 17 september in Debrecen, Hongarije. Daar werd het 17e seminar gehouden van de European
Association ofAgricultural Economists (EAAE).
Jonkers,J.
van 14 tot 18 november in Kastrup, Denemarken. Doel was het bijwonen van de EC Experts Group Meeting on
Herbicide Resistant Weeds and alternative control methods.
Lamers,J.G.
van 6 tot 13 december in Frankrijk (o.a. Orléans, Rennes en Versailles). Het doel was het bestuderen van de beheersing van bodempathogenen inpeulvruchten engranen.
Landman, A.
van 18tot 23 september in Aalborg, Denemarken. Doel van de reis was het bezoeken van het congres 'Nitrogen in
organic wastes appliedtosoils'.
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Loon,C D . van
- van 10 tot 23 april naar Yaounde, Kameroun. Doel van de reis was het verrichten van een haalbaarheidsstudie
naar commerciële aardappelpootgoedvermeerdering insamenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven.
- van 2 tot 4 mei in Braunschweig, Duitsland. Doel van de reis was het bijwonen van de Council Meeting van de
European Association for Potato Research.
Lumkes, L.M.
van 13tot 16december in Autrans, Frankrijk. Een bijeenkomst is bijgewoond van de Europese 'Graupe optimation
de l'efficacité de herbicides'.
Maenhout, C.A.A.A.
- van 4 tot 7 juli in Müncheberg, Oost-Duitsland, waar op uitnodiging van het Bodemvruchtbaarheidsinstituut
Müncheberg tijdens een congres een lezing isgehouden.
- van 19 tot 29 augustus in Kyoto, Japan, waar het Internationale Planteziektenkundig Congres werd gehouden.
Tijdens die gelegenheid werden de resultatenvan hetvruchtwisselingsonderzoek gepresenteerd.
Maenhout. C.A.A.A., P.W.J. Raven en A.E. Brands
van 2tot 3juni naar Brussel,België,waar een EG-workshop gehouden isover Information Engineering.
Meijer, B.J.M.
van 10tot 23 april naar Kameroun. Hij maakte deel uit van een missie die tot taak had een haalbaarheidsstudie te
verrichten naar commerciële vermeerdering van aardappelpootgoed.
Mheen, H.J.vander
van 5tot 13maart in Vercheny, Frankrijk. Het doelwas oriëntatie op het gebied van de teelt van kruiden in middenen zuid-Frankrijk.
Moei, C.P.de
van 8tot 9september in Hannover, Duitsland. Eriseen bezoek gebracht aan eengroothandelsmarkt en aan enkele
vollegrondsgroenteteeltbedrijven (gespecialiseerd inde bloemkoolteelt).
Raven, P.W.J.
- van 7 tot 8 januari naar Gembloux, België. Het doel was het bijwonen van het colloquium 'Informatique et
Agriculture', georganiseerddoor de Faculté des Sciences Agronomique de l'Etatvan Gembloux.
- van 11tot 16september in Brussel. Doel was het bijwonen van een vergadering ter voorbereiding van een workshopover informatiemodellen in EG-verband.
Raven, P.W.J.en B.J.M. Meijer
van 14tot 15 november inBrussel. Doelwas hetbespreken van EG-onderzoeksprojecten.
Riemens,A.J.
van 11tot 12april in Kopenhagen, Denemarken. Doelwas een oriëntatie rondom hetthema 'agro-refinery'.
Schoneveld, J.A.
- van 6 tot 14 februari naar Tanzania, ter ondersteuning van de staf van Horti Tengeru inzake het onderzoeksprogramma.
- van 23 oktober tot 14 november in Tanzania. Het doel van deze reis was het geven van een vervolg-cursus
'Research methodology and research administration' voor de Tanzaniaanse onderzoekstaf van het instituut Horti
Tengeru.
Schroder,J.J.
van 22tot 25 augustus inCelle, West-Duitsland. Doelwas deelname aan Arbeitstagung Anbau und Düngung, Maïs
und Umwelt und Landtechnik van het Deutsche Maïskomitee e.V.
Smit, A.L.
- van 9tot 11februari naar Brussel, België. Hetdoelwas het bezoeken van het HRB-congres.
- van 13tot 16september in Einbeck, West-Duitsland. Doel was deelname aan de vergadering van de NRB-werkgroep Genetic and Breeding en het houden van een inleiding.
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Steege, P.ter
van 9tot 16juli in Debrecen, Hongarije. Het doel was het bijwonen van een vierjaarlijks congres over proefveldmechanisatie, waaraan tevens eendemonstratie en eententoonstelling waren verbonden.
Titulaer, H.H.H.
- van 25 tot 27 januari in Duitsland. Doel was het bijwonen van een vergadering van Duitse bodemspecialisten,
over uitspoeling vanen belasting door nitraat op landbouwgronden.
- van 14tot 29 april naar Lembang, Indonesië. Doel was bemestingsonderzoek en assistentie bij het opzetten van
laboratoria ende uittevoerentaken.
- van 12tot 16juni in Geisenheim en Weihen-Stephan, Duitsland. Doel van de reis was het bestuderen van verfijningstechnieken voor de stikstofbemesting van vollegrondsgroentegewassen.
Werf. H.M.G. vander
- van 15 tot 17 september in Horsens, Denemarken. Doel was uitwisseling van onderzoeksresultaten betreffende
onkruidbestrijding in maïstijdens de Europese Maïsbijeenkomst.
- van 6 tot 20 november in Guelph, Canada. Doel van deze reis was het uitwisselen van onderzoekgegevens betreffende eengroeimodel enwortelgroei van maïs.
Wijnands. F.G.
- van 2 tot 6 mei in Florence, Italië. Doel was het verzorgen van een seminar/ workshop over geïntegreerde bedrijfssystemen, in samenwerking met P.Vereijken (CABO) en F. Eltiti (Lautenbach) voor beleidsmedewerkers en
onderzoekers uitde regioToscane,op uitnodiging vande Universiteit van Florence ende regioToscane.
- van 20 tot 23 oktober in Stuttgart, om de bijeenkomst bij te wonen van de werkgroep 'Integrated Farming
Systems' lOBC.
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Th. Huiskamp, september 1982
ƒ 10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al,januari 1983
ƒ 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H. Drenth en ir. K. Reinink,december 1982
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het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M, van den Brand, april
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) Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uwaanvraag graagtoegezonden.
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