Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond

Werkplan 1992
publikatie nr. 60
februari 1992
samenstelling en redactie:
ing. Th. Huiskamp
S. Zwanepol

--ïlbLiUi'HtftK
:'•<•••; .••>;!;f.O:,AG*'
' •.-.iibliv 430
:.•'.<'GüAK '.eiv^iao

PROEFSTATION

D

LELYSTAD

Edelhertweg 1,postbus 430,8200 AK Lelystad, tel.03200-91111

1*11-8!
IfIf II
Z Z « « V) V)

z z (S 35 « «

S

ï

iff-

se
ET) gfcS.a.5ÄüS-

°i

UJ3

ui .

K l d j SS fi»

II!

lillh

ï « i * ï ï ? d o eE

Sl^.fxvtlll

fi I

£ 8E

lä-s-ss S i l « 3
f-s11j1111§

nJJiIiifi
Souu

E

ï _
* ff

C a
ai A

c &

? -ia.s,t^oz

££

11

_

3 S

11
14

O)
O)

sä

ce

.5 £

II
CM

ooa£ ï

z

saf I

H||§|ill S J ' i
S

n«

><i-»J-»cc > ;-£

S&ÏSS

(0
3
C

n
o.

>
<
a

ra
E
ai

£
O
(A

8

jiifil

•I l
O)

O

c
o _
s: je

<*

.8 *

JE

il«8J1
>

UJ X tf àï a

îlïï

S

IlS

INHOUDSOPGAVE
1.

KWALITEITSVERBETERING

1a.

Optimalisering vanteelt en bewaring van consumptie- enfabrieksaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering

1b.
1c.
1d.

1e.

8
10

Onderzoek naar de gezondheidstoestand ensortering van pootaardappelen

13

Verbetering van de veldopkomst vanvollegrondsgroenten,
akkerbouwgewassen en kruiden

15

Optimalisering vanteeltmaatregelenter bevordering van oogstzekerheid enverbetering van de kwaliteit van het eindprodukt gericht
op de handelsgewassen, graszaad en kruiden

16

Optimalisering vanteeltmaatregelen ten behoeve van oogstzekerheid enverbetering van de kwaliteit van granen en peulvruchten
(zie ook 4c en6d)

20

1f.

Optimalisering van deteelttechniek ten behoeve van de oogstzekerheid, de planning van de oogst en kwaliteit vanvollegrondsgroenten . . . 22

1g.

Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstalleven van
vollegrondsgroenten

2.

CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK

2a.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen
en grassen voor gazons ensportvelden
Cultuur- en gebruikswaarde -onderzoek vollegrondsgroenteteelt

2b.

3.
3a.
3b.
3c.

28

31
31
42

INVLOEDVAN DE KOSTEN OP DE PRODUKTE EN
HET BEDRIJFSRESULTAAT

52

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouw- en
vollegrondsgroentebedrijven

52

Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele
ontwikkelingen in de teelt en bewaring

55

Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen inde akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

56

4.

BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING

4a.

Perspectieven van "nieuwe" handelsgewassen inde akkerbouw

4b.

Teeltperspectieven voor vezelgewassen

4c.

Nieuwe afzetmogelijkheden voor granen enzaden

4d.

Onderzoek naar produktverbreding vanvollegrondsgroenten

67

4e.

Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding,
beworteling en produktie van gewassen

72

5.

VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN

74

5a.

De invloed van de intensiteit van het bouwplan op het
gewas en op de bodem

5b.

Beheersing van plantparasitaire nematoden in het bouwplan

5c.

Beheersing van bodemziekten in devruchtwisseling bij

58
59
62
64

75
78

vollegrondsgroenten en akkerbouw

82

6.

BEDRIJFSSYSTEMEN

85

6a.

Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw

6b.

Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt . . . . 88

6c.

Deelonderzoek aan geïntegreerde produktie

6d.

Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk

6e.

Erosiebeperkende teeltsystemen

7.

REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN
CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

7a.

Optimalisatie van de onkruidbestrijding

96

7b.

Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten inde akkerbouw

101

Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse schimmelziekten in de vollegrondsgroenteteelt

103

7c.
7d.

Optimalisatie van de bestrijding van plagen

86

90
90
93

95

109

7e.

8.

8a.
8b.
8c.

Optimalisatie vandetoediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen
OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN VERMINDERING
VAN EMISSIES VAN NUTRIËNTEN

113

115

Toepassing vandierlijke mest indeakkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt

116

Optimalisering vandefosfaat- enkalibemesting enandere
bemestingsaspecten

118

Optimalisering vandestikstofbemesting terreductie vande
nitraatuitspoeling enverbetering vandeproduktkwaliteit

120

9.

TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA

126

9a.

Ontwikkeling van informatica-toepassingen voor hetoverdragen
vanteelttechnische informatie

127

9b.

Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systementer
beheersing vandebodemgezondheid

9c.

Ontwikkelingen indeinformatiemodellenen-behoeften

9d. Ontwikkeling van groeimodellen
OVERZICHT VAN PROJECTEN PER GEWASGROEP

129
130
133
134

TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE . 1 5 2

VOORWOORD
Voor u ligt het werkplan van het proefstation en de Regionale Onderzoek Centra
voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond voor het jaar 1992. Het
werkplan vormt jaarlijks de afsluiting van de programmeringscyclus binnen het
praktijkonderzoek. Na inventarisatie van onderzoeksvragen in de zomerperiode
volgt een prioriteitsstelling, die na confrontatie met de beperkingen van menskracht
en outillage uitmondt in dit plan.
Wij beogen met de presentatie van dit plan bekendheid te geven aan de voorgenomen,onderzoeksactiviteiten niet alleen bij akkerbouwers en vollegronds groentetelers maar ook bij collega's in wetenschappelijke kring. Daarnaast wordt het werkplan binnen de eigen organisatie veel gebruikt. Ook kan het een leidraad zijn voor
de geïnteresseerden in de uitkomsten van de aangegeven projecten.
Ten opzichte van het Werkplan 1991 zijn aanzienlijke wijzigingen opgetreden.
Binnen de organisatie van het praktijkonderzoek in akkerbouw en vollegronds
groente is in het afgelopen jaar bekeken in hoeverre het mogelijk is de inzichtelijkheidvan het programma tevergroten door eenniveaute creëren tussen project en
speerpunt. De hiervoor in het leven geroepen "clusters" kunnen voorts bijdragen
aan een betere samenwerking tussen onderzoekers, werkend aan samenhangende
projecten. Het werkplan 1992 is het eerste werkplan van PAGV en ROC's dat een
rangschikking van projecten geeft volgens de clusterindeleing.
Wij hopen dat deze indeling u in staat stelt een nog beter beeld te vormen van
onze activiteiten. Een goede bekendheid met het onderzoeksprogramma zal u in
staat stellen niet alleen te weten welke onderzoeksresultaten tegemoet gezien
kunnen worden, maar kan ook bijdragen aan nieuwe vragen voor het onderzoek.

Dedirectie
irA.J.Riemens
dr.ir.K.Rijniersce

1. KWALITEITSVERBETERING
Afgesloten projecten
*

Beïnvloedingvan het knoltalende sorteringvanaardappelen.
(C.B.Bus)

54.4.25

*

Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding van aardappelen.
{CD. vanLoon)
54.3.31

*

Aardappelteelt voor industriëleverwerking op de zuidelijke zandgronden.
(P.M.T.M. Geelen)

*
*

Onderzoek naartarraverminderingviaeengewijzigde bietvorm.
(CE. Westerdijk)
Zaaibedbereiding voor suikerbieten op lössgrond.
(P.M.T.M. Geelen)

VP
56.6.19
WR

*

Methoden van voorbewerking ploegsneden en zaaibed, bereiding op opkomst en opbrengst bijsuikerbieten.
(H.P. Versluis, in samenwerkingmet1RS enLUW)
WS

*

Zaaibedbereiding voor suikerbieten op leemhoudende zand- en zavelgronden.
(P.M.T.M. Geelen)
56.1.61

*

Onderzoek naar de invloed van het plantgetal op de opbrengst van veldbonenrassen.
(P.M.T.M. GeelenenR.D.Timmer)
88.4.50

*

Optimalisering van de zaaizaadproduktie vanerwten.
(CKempenaarenR.D.Timmer)

87.7.12

*

Tarrering en kwaliteitsvaststelling van partijen uien bij levering af land en uit
de bewaring.
(E.Steenge enL.Hoekstra, in samenwerkingmetATO)
65.7.08

*

Onderzoek naar ventilatieregimes, ventilatiecapaciteiten en automatische
besturing van bewaaromstandigheden bijzaaiuien.
(E.Steenge enL.Hoekstra, in samenwerkingmetATO)
65.6.07

Vergelijken van de kwaliteit vanfijne peen bij bewaring op het veld of inde
nattekoeling.
(JA.Schoneveld,J.G.M. JeurissenenA.Embrechts)
58.6.06
Invloedvanvochtregimeophetoptredenvanschurft inpeen.
(JA.Schoneveld)

58.3.07

Onderzoek gerichtophetvoorkomenenhetbestrijdenvannatrotin witlof.
(G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer, T. Enserink enH.RVersluis)
73.3.15
Opsporenvanfactoren die de kwaliteitsachteruitgang van slaboon indenaoogstfasebeïnvloeden.
(J.de Kraker)
89.7.09
Reguleringvandegroeiduur bijbloemkoolinrelatietotdeoogstplanning.
(CR de MoeienA.P. Everaarts)
78.4.06
Bestuderingvande groeienontwikkelingvanwittekool.
(CR de MoeienA.REveraarts)

84.4.11

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

54.7.27

Een belangrijk gegeven van de AM-resistente rassen die een flink deel van het
Bintje-areaal moeten gaanvervangen is hunverwerkingskwaliteit. Het PAGVheeft in
de loop van vier jaar onderzoek, 10 rassen onder de loep genomen. In veldproeven is onderzoek gedaan naar het kiemgedrag en de beschadigingsgevoeligheid
en is onderzocht in hoeverre bemesting bij deze rassen aangepast moet worden
met het oog op kwaliteit en opbrengst. Medio 1992zullen de laatste gegevens van
de proeven beschikbaar komen waarna begonnen zal worden met de eindrapportage van het teeltonderzoek in een PAGV-publikatie. Een drietal veldproeven (BEM,
KL, WS) zal in 1992 herhaald worden ten einde in 1991verzamelde gegevens over
nitraatgehalten envariatie inonderwatergewicht te completeren.
Door de regio Zuid-Holland (H.P. Versluis) is op ROC Westmaas onderzoek verricht naar de optimale teelt van enkele vroege AM-resistente rassen voor de verwerkende industrie. Deresultaten hiervan worden nuverslagen.
2. Ontwikkelingvaneenmethode omde bakkleurvanaardappelentevoorspellen
A. Veerman

54.7.34

De mogelijkheid om reeds bij de oogst vast te stellen wat de potentiële bakkleur
van een partij aardappelen na bewaring zal zijn, zou het mogelijk maken de afzet
van partijen beter te plannen. De analyses van de proeven die in 1989 en 1990
werden uitgevoerd, hebben aanleiding gegeven de proeven in 1992 op het PAGV
en ROC De Kandelaar voort tezetten.
3. De invloed van voorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van consumptieaardappelen
C.B.Bus enJ.F. Houwing

54.2.35

Oriënterend onderzoek betreffende dit onderwerp (in samenwerking met het ATODLO) heeft duidelijk gemaakt dat er van voorjaarstoediening van organische mest
geen negatieve effecten op de kwaliteit te verwachten zijn. Daarom worden binnen
dit project geen nieuwe proeven gestart. In het kader van project 26.2.09, dat gaat
over de invloed van het gebruik van dierlijke mest (hoeveelheid,tijdstip, combinatie
met groenbemesting cq. stro inwerken), zal medewerking worden verleend bij de
verwerking van de kwaliteitsmonsters vanaardappelen.
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4. Onderzoek naar de oorzakenvan het vroegtijdig optreden van een slechte bakkleurinsommige aardappelbewaarplaatsen
A. Veerman enA.H.J.Rops, in samenwerkingmetATO

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg in het bewaarseizoen een slechte
bakkleur op. Het PAGV en het ATOdoen gezamenlijk onderzoek in praktijkbewaarplaatsen naar mogelijke oorzaken van de problemen. In het voorjaar van 1992
zullen, zo mogelijk, aan de hand van de resultaten van dit onderzoek voorstellen
gedaan worden voor probleemoplossend praktijkonderzoek (ROC's De Kandelaar
enWestmaas).
5. Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen door
aanlegvanspuitbanen
M. Tramper

54.7.73

Gebleken is dat spuitsporen een sterk negatieve invloed hebben op de kwaliteit
van aardappelen in de naastliggende ruggen. De vraag is of het om deze reden
gewenst is om spuitbanen aan te leggen door bij het poten reeds 2 rijen per
spuitspoor weg te laten. Op de ROC Rusthoeve wordt nagegaan wat hier van het
effect is op de kwaliteit en de opbrengst waarbij ook de technische aspecten
(poten, rooien) aandacht krijgen. In1992zal hetonderzoek een meer demonstratief
karakter krijgen.
6. Invloed van teeltvervroegingsmaatregelen op de opbrengst en de kwaliteit van
fabrieksaardappelen
K.H.Wijnholds

55.4.55

Teeltvervroeging is ondermeer in verband met tijdige inzaai van groenbemestingsgewassen tegen winderosie in de belangstelling. Bovendien zijn er tendensen dat
grondontsmetting na aardappelen nogal wat voordelen biedt. Daartoe zijn bij een
aantal rassen de mogelijkheden voor teeltvervroeging via voorkiemen en de stikstofbemesting en de invloed hiervan op kwaliteit (met name het gehalte aan suikers
bij de oogst en na bewaring) nagegaan. De proeven zijn afgesloten; de resultaten
worden ditjaar verslagen.
7. Invloedvanbemesting enberegening ophetnitraatgehaltevanaardappelen
P.M.T.M. Geelen

nieuw 54.2.40

Op de proefboerderij Vredepeel wordt insamenwerking met Nestlé onderzocht hoe
het nitraatgehalte op zandgronden met regelmatige toediening van dierlijke mest
kan worden beperkt. Enerzijds wordt de invloed van deling van de stikstofgift en
van sturing van de N-voorziening op basis van de nitraatsneltest in bladsteeltjes
nagegaan. Anderzijds wordt het effect van beregening bestudeerd met name ook
demogelijkheidomvialangerdoorgaanmetberegenenhetnitraatgehalteteverlagen.
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8.Teeltvan consumptieaardappelen op de zware klei inhet Oldambt
H.W.G. Floot

nieuw EH

De teelt van consumptieaardappelen op de zware klei in het Oldambt is moeilijk.
Op de Ebelsheerd zal een aantal teeltvarianten met onder andere rassen, voorkiemmethoden en plantafstanden,wordenvergeleken.
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1b. Onderzoek naar de gezondheidstoestand en sortering van pootaardappelen
9. Onderzoek naar bedrijfshygiênische aspecten bijde aardappelteelt
CD. vanLoon enJ.K.Ridder

54.3.23

Voor de kwaliteit van pootaardappelen is het van belang dat het pootgoed vrij is
van ziektekiemen. Een goede ontsmetting van het pootgoed kan hiertoe een
bijdrage leveren. Daarom zijn in 1991 nieuwe middelen, die kunnen dienen als
vervanger van kwik, getoetst op eventuele fytotoxiciteit. De voortgang van dit
onderzoek wordt echter tijdelijk opgeschort terwijl wordt afgewacht of het bedrijfsleven het gebruik van deze middelen wenst. De toepassing van deze middelen lijkt
namelijk kostbaar en vraagt maatregelen, die alleen door gespecialiseerde bedrijven kunnen worden uitgevoerd.
Het gedeelte van dit project betreffende calciumdioxide wordt afgesloten met
publikatie van de resultaten.
10. Optimalisering van de teelt bijde vermeerdering van pootaardappelen uitminiknollen
C.B.Bus

54.4.29

Er zullen in 1992 door het PAGV geen nieuwe proeven met miniknollen worden
aangelegd. De resultaten van het afgesloten onderzoek zullen worden gepubliceerd.
11. Onderzoek naar maatregelenter beperkingvanhetbacterieziektenprobleembij
pootaardappelen
C.B.BusenJ.K.Ridder

54.3.32

Als gevolg van het voortijdige vertrek van de tijdelijk aangestelde bacteriologe, en
het vanwege het ontbreken van goede detectiemethoden niet kunnen invullen van
voldoende perspectiefvol praktijkgericht vervolgonderzoek, zullen in het kader van
dit project in 1992geen veldproeven worden uitgevoerd. Het bestaande onderzoek
zalverslagenworden.
12. Perspectievenvangroenrooienenonderdekken bijpootaardappelen
J.K.Ridder

54.3.37

Devoortgang en de resultaten van het door HLB, IMAGen IPO uitgevoerde onderzoek naar de perspectieven van groenrooien/onderdekken van pootaardappelen
zijn zodanig dat aansluitend praktijkonderzoek ter introductie gewenst is. Insamenwerking met betrokken instellingen worden de volgende proeven uitgevoerd.
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Invloed van bodemomstandigheden tijdens het groenrooien/onderdekken en
van de neerslag daarna op de kwaliteit (beschadiging, ontvelling, ziekten) en
de bedrijfszekerheid (slemp). Plaats:PAGV.
Invloed van het groeistadium in verband met de ontvellingsgevoeligheid en het
vastzitten van de knollen aan de stolonen. Hierbij spelen ook rasverschillen een
rol. Plaats: ROC DeWaag.
Vergelijking groenrooien/onderdekken met de huidige methoden van loofvernietiging (spuiten en/of klappen/trekken) en later rooien op enkele ROC's,
onder andere Kollumerwaard (H.W.G.Floot)
13. Beïnvloeding knoltal/sorteringvangrofgroeiende pootaardappelrassen
K.HindriksenH.W.G. Floot

54.4.71

In het onderzoek op ROC Prof. van Bemmelenhoeve, wordt nagegaan in
hoeverre het effect van een knolbehandeling met Rovral op de sortering te
benutten is, nu een goede Rhizoctonia-bestrijding op het pootgoed in combinatie met een Moncereen-grondbehandeling mogelijk is. De proef zal nog
éénjaar worden voortgezet waarbij getracht wordt te achterhalen onder welke
omstandigheden Rovralfytotoxisch werkt op de aardappelen.
Op ROC Kollumerwaard wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de
bewaarmethode, namelijk schuurkas en mechanische koeling vanaf de oogst
envanaf de sortering (december), bijtwee rassen enover de mogelijke invloed
van later poten (warmere grond) bij diverse rassen op hetknoltal.
14. BestrijdingYn-virusinpootaardappelen
M.Tramper

54.3.75

De teelt van pootaardappelen in Zeeland wordt de laatste jaren steeds omvangrijker. Een zeer belangrijk probleem vormt de virusinfectie. De bladluizendruk in
Zeeland is duidelijk anders dàn in andere pootgoedteeltgebieden. Het is daarom
nodig in Zeeland onderzoek uit te voeren gericht op bestrijding van het Yn-virus. In
het onderzoek op ROC Rusthoeve wordt nagegaan in hoeverre de hoeveelheid
minerale olieverlaagd kanworden door toevoeging van een pyrethroïde.

14

1c. Verbetering van de veldopkomst van vollegrondsgroenten, akkerbouwgewassen en kruiden
15. Verbeteringvandeveldopkomst bij witlof
G.vanKruistum enJ.J. Neuvel

73.4.09

Het project zal na verdere wiskundige toetsing, met verslaggeving worden afgesloten. In overleg met de betrokken zaadbedrijven en de NAK-G zal worden besloten
of eenvoor de praktijk hanteerbare vigour- of vitaliteitstoets mogelijk is.
16. Perspectievenvandeteeltvanwitlofop50cmruggenopkleigrond
H.RVersluis

ZW

Teelt op ruggen met 50 cm geeft mogelijk eerder een capillaire aansluiting met de
ondergrond door de kortere afstand zaaibed/ondergrond en sneller aanregenen
van de kleinere rug. De opkomst kan hierdoor verbeterd worden. De proef wordt
uitgevoerd op lichte en zware zavel te Westmaas. In een andere proef wordt ruggenteelt op 50 cm vergeleken met die op 75 cm. Bij drie plantdichtheden wordt
onderzocht wat de invloed van de ruggenteelt is op het aantal witlofwortels in de
gewenste diametersortering.
17. Bepalingenverbeteringvandeveldopkomstvanpeen
J.A.Schoneveld

58.4.05

De variatie in veldopkomst bij peen is zeer groot. Er zijn geen kwantitatieve richtlijnen die op het moment van zaaien de beslissing over de standdichtheid kunnen
ondersteunen. Nu de ontwikkeling gaat in de richting van hoogwaardiger zaad en
mogelijk minder zaadverbruik, is kennis gewenst over de samenhang tussen de
gebruikte hoeveelheid zaaizaad en de veldopkomst, met daarbij de omgevingsfactoren. In 1992zal het eindverslag van het project worden gemaakt.
18. Verbetering opkomstzekerheid enbegingroei bij kruidenteelt
HJ. vander Mheen

52.4.05

Dit project kan vooralsnog niet afgesloten worden. De problemen rondom opkomst
en begingroei bij een groot aantal kruidengewassen die ter plaatse worden gezaaid
blijven zich voordoen. Bij Digitalis zal in een proefje, voor het tweede jaar, de
invloed van zaaidiepte en beregening op de opkomst worden beoordeeld. Bij wortelgewassen Angelica, Maggi en Valeriaan zullen zaadtechnologische oplossingen
moeten worden gevonden die, bij terplaatse zaai, een juist plantaantal realiseren
(zie ook project 52.6.08). In eerste instantie blijft dit bij een inventarisatie en een
eerste beoordeling van de mogelijkheden.
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1d. Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op de handelsgewassen, graszaad en kruiden
19. Verbeteringvandeoogstzekerheid ende kwaliteitvankoolzaad
J.G.N.Wander enH.W.G. Floot

50.4.03

De dubbelnulrassen blijken wat gevoeliger voor uitwintering waardoor sturing
van de gewasontwikkeling in de herfst van belang is. Hiertoe zijn groeiregulatie
en maaien van te ver ontwikkelde gewassen in onderzoek. Op Ebelsheerd
wordt de invloed van maaien nog eenjaar voortgezet. De resultaten vangroeiregulatie wordenverslagen.
De slagingskans van koolzaad wordt in Groningen vaak bedreigd door slakkenvraat. Op Ebelsheerd wordt daartoe een aantal teeltsystemen vergeleken
om het optreden van de schade door slakkente beperken. Zie project 35.3.12
20. Verbetering oogstzekerheid enkwaliteitvanvezelvlas
J.G.N.Wander

51.6.02

Het in het kader van dit project uitgevoerde onderzoek naar het verloop van
het pectinegehalte als graadmeter voor de dauwroot (in samenwerking met het
CABO) en het onderzoek naar oogstversnelling door middel van verdorren
worden in 1992afgesloten metverslaglegging.
Op ROC Rusthoeve wordt het onderzoek naar de bestrijding van meeldauw
(middelentoetsing) voortgezet. Hierbijwordt de zaad- en lintopbrengst alsmede
de lintkwaliteit bepaald.
21. Detoepassingvangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen
G.E.L. Borm

46.4.02

De eindverslaggeving van het uitgevoerde onderzoek is naar 1992doorgeschoven.
22. De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeihalmen en zaad
bijgraszaadgewassen
G.E.L. BormenS.Vreeke

46.4.03

Het onderzoek naar de effecten van maaien en stikstof in de herfst bij Engels
raaigras voor de eerste en tweede oogst en veldbeemd- en roodzwenkgras
voor detweede oogst zal met eeneindverslag worden afgerond.
Het onderzoek naar de effecten van beweiding en van het achterlaten van het
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stro na de eerste zaadoogst is ineen nieuw project ondergebracht (46.4.13).
23. De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk
G.E.L. Borm,S.Vreeke enJ.G.N.Wander

46.4.07

Omdat TCA voor de graszaadteelt zal verdwijnen wordt de teelt van veldbeemd
onder dekvrucht tarwe problematisch. De resultaten van het onderzoek naar alternatieve dekvruchten (droog te oogsten erwten, veldbonen) geven aan dat deze
perspectief bieden. Met name roodzwenk lijkt probleemloos onder peulvruchten als
dekvrucht te kunnen worden geteeld. Bij veldbeemd is de zekerheid over de
opkomst bij zaai in het voorjaar minder dan bij zaai in het najaar. Het onderzoek
concentreert zich met name op deze problematiek. De volgende proeven worden
uitgevoerd:
vergelijking van de geschiktheid van verschillende dekvruchten met veldbeemd
en roodzwenk als ondervrucht (ROC Rusthoeve);
effect van zaaitechniek van veldbeemd (effect van rolsystemen) bij dekvrucht
erwten (PAGV-proefbedrijf en ROC Rusthoeve);
effect van zaadontsmetting veldbeemd bij dekvrucht erwten (PAGV-proefbedrijf);
onkruidbestrijding inde dekvrucht erwt enveldbonen (36.3.14).
24. Het effect van teeltmaatregelen in de herfst op de gewasstructuur en de opbrengst van graszaad
J.G.N.Wanderen K.Hindriks

nieuw46.4.13

Omtrent de herfstbehandeling van eerstejaars en overjarig graszaad is voldoende
bekend. Depraktijk wilvaak afwijken van het optimale maaisysteem, omdat men de
percelen wil laten beweiden met schapen en omdat men het graszaadstro niet wil
afvoeren vanwege de slechte prijs. Destikstofbemesting in herfst envoorjaar en de
verdere behandeling zal hieraan aangepast moeten worden. In 1992 worden de
volgende proeven uitgevoerd:
effect van beweiden met schapen op Engels raaigras (onder andere N-bemesting) en roodzwenkgras (beweidingsperiode, en -duur) bestemd voor de tweede oogst (ROC Rusthoeve);
effect van achterlaten van stro van eerste oogst van Engels raaigras (effect van
hakselen en stikstof) op ROC Rusthoeve.Tevens een proef (onder andere ook
branden) op ROC Prof. van Bemmelenhoeve (Hindriks).
25. Teelttechniek graszaadgewassen op zand-en dalgronden
G.E.L. BormenJ.G.N.Wander

46.4.09

Uitbreiding van de teelt van monocotylen is op grond van de bouwplanproblemen
in het veenkoloniale gebied wenselijk. De mogelijkheden worden onderzocht van
de zaadteelt van enkele in het gebied nog niet of nauwelijks verbouwde grassoor17

ten. Dit gebeurt inde volgende proeven:
effect herfstbehandeling (maaien en stikstofbemesting) op roodzwenkgras voor
de tweede oogst (ROC Kooyenburg);
invloed hoogte stikstofbemesting invoorjaar bij kropaar, rietzwenk, timothee en
beemdlangbloem (ROC 't Kompas).
26. Verbeteringvandezaadproduktie bijrietzwenkgras
J.G.N.Wander

nieuw 46.4.12

Als voorbereiding op landbouwkundig onderzoek wordt een literatuuronderzoek
uitgevoerd. In rietzwenkgras is in Nederland nog vrijwel geen landbouwkundig
onderzoek uitgevoerd. Het voornaamste probleem bij de zaadteelt is eente gering
halmaantal bij overjarige gewassen.
27. Invloedvanteeltmaatregelen opdekwaliteitvankruiden
HJ. vanderMheen

52.8.06

Het onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen op de kwantitatieve en de
kwalitatieve produktie van gedroogde kruiden spitst zich in 1992toe op het gewas
Digitalis lanatawaarbij eenviertal proeven gepland zijn:
Voortzetting bemestingsproef over invloed van stikstof (hoogte giften, deling/overbemesting) op het digoxinegehalte. Omdat kali in het onderzoek tot nu toe
geen effect gaf wordt het kali-onderzoek gestopt.
Verloop digoxinegehalte in de oogstfase.
Doordat in 1990 en 1991 geen ziekte-aantasting in de proeven voorkwam, zal
de effectiviteitstoetsing van een aantal fungiciden op bladvlekkenziekte worden
herhaald.
Het onderzoek naar de invloed van de standdichtheid op de opbrengst en
kwaliteit van Digitalis wordt nog eenjaar voortgezet.
Het onderzoek naar de invloed van bemesting en oogstregimes op de opbrengst
en kwaliteit bij peterselie wordt verslagen.
28. Teelt-enoogstoptimalisatie bijwortelgewaskruiden
HJ. vanderMheen

52.6.08

Op basis van de resultaten van de wortelgewasproef 1990-1991 op de Oostwaardhoeve, zullen beslissingen worden genomen over de aanleg van een nieuwe proef
in augustus 1992. De terplaatse zaai van deze gewassen op ruggen zal moeten
worden ontwikkeld en de oogst, met name bij Valeriaan,worden verbeterd. Oplossingen op zaadtechnologisch gebied (zieook project 52.4.05) zullen de mogelijkhedenvanter plaatse zaai moetenverbeteren.
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29. Debuitenteelt van droog-en zomerbloemen
M. Tramper

RH

De internationale vraag naar droog- en zomerbloemen overtreft het aanbod in
ruime mate.Zodoende biedt deteelt perspectief voor akkerbouwers die gedeeltelijk
willen overschakelen op een arbeidsintensief gewas om zodoende de rendabiliteit
van het bedrijf te verbeteren. In Zeeland is de belangstelling voor de teelt duidelijk
aanwezig. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting in 1989 van de studieclub Bloevantho (bloemen vanTholen).
Tegen deze achtergrond is ROC Rusthoeve in 1991 in samenwerking met Bloevantho onderzoek gestart. Debelangrijkste onderwerpen zijn:
onkruidbestrijding in Limoniumtataricum;
standdichtheid en stikstofbemesting bij Helychrysum en Delphinium;
plantuitval in Limoniumtataricum.
30. Teeltvanbloemzaden
M. Tramper,in samenwerking met Studieclub voor groente- en bloemzaadteelt
"EilandTholen"
nieuw RH
In het kader van dit onderzoek zal aandacht besteed worden aan het effect van
stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit (kiemkracht) en het effect van het
plantverband/-dichtheid op infectie door ziekten. Eventuele witte vlekken in het
afgesloten onkruidbestrijdingsonderzoek zullen in het kader van dit project ingevuld
worden.
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1e. Optimalisering van teeltmaatregelen ten behoeve
van oogstzekerheid en verbetering van de kwaliteit
vangranenen peulvruchten (zieook4c en6d)
31. Invloedvanzwavelop de bakkwaliteitvanwintertarwe
H.W.G. Floot

EH

Mede gezien de belangrijke rol van zwavel in de eiwitsynthese wordt nagegaan of
een bespuiting met zwavel of een bemesting met zwavelzure ammoniak de kwaliteit
van baktarwe kanverbeteren.
32. Rassenonderzoek voorzeeuwseVlegel-brood
M.Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel heeft het doel na te gaan of het haalbaar is om op
een milieuvriendelijkere en tevens lonende manier bakwaardige tarwe te telen op
gangbare landbouwbedrijven. Deteeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel verschillen
op enkele punten sterk van de geïntegreerde teeltwijze. Voor opkomst mag een
bodemherbicide aangewend worden. De kunstmeststikstof mag vervangen worden
door toepassing van organische mest in het voorjaar. Bij Zeeuwse Vlegel is de
rassenkeuze belangrijker dan bij geïntegreerde tarweteelt. In onderzoek op ROC
Rusthoeve wordt nagegaan welke rassen onder de teeltwijze voor Zeeuwse Vlegel
eengoede broodkwaliteit en opbrengst leveren.
33. Invloedvanteeltmaatregelen opde kwaliteitvanzomergerst
R.D.Timmer, in samenwerkingNIBEM

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed
hebben op de korrelkwaliteit. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de teelt
van brouwgerst indiverse regio's (5 ROC's) wordt afgesloten en in 1992verslagen.
In 1992 zal op de proefboerderij Ebelsheerd een onderzoek gestart worden naar
het effect van het zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. In het Noordoosten is nl. de gerstkwaliteit minder goed dan in het centrale en zuidwestelijke
deel van ons land, enwordt de eiwitnorm gemakkelijk overschreden. Door vroeg te
zaaien is het wellicht ook in deze regio mogelijk wat vaker aan de gestelde kwaliteitseisen tevoldoen.
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34. Opbrengst en kwaliteitsverloop van nieuwe rastypen snijmaTs tijdens derijpingsfase
DA. vanderSchans

96.6.23

Het tijdstip waarop de beste kwaliteit ruwvoer van snijmaïs verkregen kan worden
verschilt van jaar tot jaar. De invloed van weersomstandigheden op opbrengst- en
kwaliteits-verloop zijn gedurende drie jaar op twee lokaties bij twee snijmaïsrassen
en twee zaaitijdstippen onderzocht. Het veldonderzoek vond plaats in de jaren
1987tot en met 1989op de lokaties ROC Cranendonck en ROCAver-Heino.
In samenwerking met het Proefstation voor de Rundveehouderij werden tevens
inkuilverliezen bepaald.
Begin 1992zal hetverslag van dit onderzoek wordenafgerond.
35. Optimalisatievandeteeltvanluzerne
DA. vanderSchans,in samenwerkingmetPR

nieuw 98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal teeltproblemen voor. Deze problemen liggen met
name op het terrein van de bemesting en het optreden van onkruidconcurrentie
vlak na de inzaai. In 1992 start op ROC Cranendonck een oriënterend onderzoek
naar de mogelijke schade veroorzaakt door emissiearme aanwending van drijfmest
ineen bestaand gewas luzerne.
Door de trage beginontwikkeling van luzerne na de inzaai treedt gemakkelijk veronkruiding op. In een driejarig onderzoek op ROC Cranendonck zal worden nagegaan of door middel van een grotere plantdichtheid en het bijmengen van andere
gewassen, zoals Alexandrijnse klaver, rode klaver en snijgerst, de onkruidontwikkeling intoom gehouden kanworden.
36. Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening
DA. vanderSchans,in samenwerkingmetCABO enSC

nieuw98.4.11

Een rendabele produktie van ruwvoer uit gras op zandgronden is vaak uitsluitend
mogelijk als er beregening plaatsvindt. Water van goede kwaliteit wordt steeds
schaarser. Vandaar dat er steeds vaker sprake van is dat de onttrekking van water
voor beregening aan banden moet worden gelegd. Hiermee komt de produktie van
ruwvoer uit gras ingevaar en moet er naar alternatievenworden gezocht. Mogelijke
alternatieven zijn: droogte resistente rassen, luzerne, klavers, voederbieten en
snijmaïs. In 1992 starten de voorbereidingen voor het onderzoek naar de teelt van
deze voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening. Bij dit onderzoek zal
er met het PR, CABO en SC worden samengewerkt. In 1993 zal er een veldproef
worden aangelegd.
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1f. Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de oogst
en de kwaliteit van vollegrondsgroenten
37. Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit vanwitlof
beïnvloeden
G. vanKruistum, H.H.H. Titulaer, A.Embrechts, H.RVersluis en
P.M.T.M Geelen

73.2.13

Vervolgonderzoek is noodzakelijk om het gewasgroeimodel voor witlof te toetsen
en te vervolmaken, waarbij het van belang is de rol van het element stikstof eveneens modelmatig te kunnen benaderen. Het is gewenst dit in samenwerking met
de vakgroep TPEvan de LUW,terealiseren.
Bij de trek is op basis van de verkregen gegevens, met ingang van seizoen
1991/1992 een nieuw praktijkadvies voor de voeding opgesteld. Dit advies wordt
op ROC Breda en ROC Westmaas nader getoetst en ingevuld met enkele praktijkpartijen wortels van verschillend Nt-gehalte. Tevens wordt op deze ROC's in een
veldproef, middels K-trappen het K-gehalte van de wortels gevarieerd om vervolgens nate gaan of aanpassing van het K-niveau in de voedingsoplossing gewenst
is.
Op het CABO wordt chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de redistribute van bestanddelen van de witlofwortel en morfogenese en groei van de krop.
Dit project loopt in juni 1992 af. De praktische toetsing van dit onderzoek vindt
plaats op hetPAGV.
Op ROC Wijnandsrade wordt tevens een N-bemestingsproef uitgevoerd om het
effect van stikstofbemesting bij de wortelteelt op de lössgrond te bestuderen.
Middels veldproeven worden variaties in het wortelmateriaal aangebracht ten
aanzien van Ken N, met het oog op een te volgen bewaar/trekstrategie in seizoen
1992/1993.
Door het ATO is in seizoen 1991/1992 onderzoek gestart naar de mogelijkheden
van bewaring van witlofwortels bij lage zuurstofgehalten. De wortels uit dit onderzoek worden op het PAGV geforceerd. De praktijk heeft echter ook behoefte om
na te gaan hoe vochtverliezen zijn te voorkómen, hoe de bewaarkwaliteit van
partijenwortels kanworden voorspeld etc. Dit onderzoek loopt voor een deel reeds
op ROC-Breda. In een voorstudie, uitmondend in een projectbeschrijving, wordt
nagegaan hoe dit type bewaaronderzoek in seizoen 1992/1993moet worden uitgevoerd, dit in samenwerking met ROC Breda en ROC Westmaas, waar ook een
nieuwe bewaaraccomodatie wordt gebouwd.
Insamenwerking met het IMAGwordt eenvoorstudie gedaan naar gewenst onderzoek bij de trek van witlof op stellingen (teelttechniek, automatisering, gesloten
treksysteem, etc).
Een nieuw probleem vormt het ontstaan van inwendig rood bij late rassen. In
enkele oriënterende proeven wordt nagegaan of deze fysiologische afwijking door
aanpassing van de forceertechniek kanworden teruggedrongen.

22

38. Onderzoek naar pointnoir in witlof
R.vanden Broek

nieuw NH

Op proeftuin Zwaagdijk zullen witlofwortels geteeld worden bij verschillende vochtvoorzieningen aan het einde van de teelt en zullen wortelbehandelingen worden
uitgevoerd voor het opzetten om te onderzoeken of op deze wijze het optreden
van point noir voorkomen of beperkt kanworden.
39. Verbeteringenvandetrekrijpheidvanfijnewitlofwortels indevroegetrek
R.vanden Broek

NH

In het onderzoek op proeftuin Zwaagdijk wordt het effect van de bewaring vergelekenvanwortels van 3,25-4,25cm met directforceren.
Het onderzoek wordt voorjaar 1992afgesloten.
40. Invloedvan sorterenvanwitlofwortels op de opbrengst en de kwaliteit vanhet
geoogstelof
R.vanden BroekenH.RVersluis

NH/ZW

Het onderzoek naar de invloed van sorteren van de wortels wordt in Zwaagdijk
zonodig in 1992 nog voortgezet. De proef in Westmaas naar de gebruiksmogelijkheden van de verschillende wortelsorteringen wordt met verslaglegging afgesloten.
41. Oogstveriengingvanasperge
J.T.K. Poll,J.G.M. Jeurissen,RH.Boonen,Cl. DekkerenA. Embrechts

69.4.04

Op ROC Noord-Limburg is in 1991 een proef aangelegd met het Franjo-beddensysteem om de perspectieven van vervroeging te onderzoeken. De aanplant van
asperges in kuubskisten op het PAGV is in 1991 mislukt en zal in 1992 worden
herhaald. In de kuubskisten kunnen onder gecontroleerde omstandigheden fysiologische aspecten van de aspergeplant bestudeerd worden om zodoende meer
inzicht te krijgen in de mogelijkheden van oogstverlating naar de herfstperiode en
naar oorzaken van het scheuren van asperges. Ook economische aspecten zullen
indit project beoordeeld worden.
In 1988 is te Breda een proef aangelegd waarin de mogelijkheden nagegaan
worden om de aanvoer van asperges te verlengen door aanpassing van de teelttechniek. Aspecten die hierbij onderzocht worden zijn zogenaamde beurtjaren (het
ene jaar niet oogsten, het andere jaar langer oogsten) en het langer door blijven
oogsten waarbij we een aantal stengels per plant door laten groeien.
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42. Onderzoek naar opkweeksystemen vanaspergeplanten
J.G.M. Jeurissen

MV

De opkweek van plantmateriaal bij asperge staat ter discussie. Van diverse zijden
komen berichten over betere resultaten,verkregen met een andere plantopkweek.
In dit onderzoek worden diverse methoden van plantopkweek vergeleken. Deze
proef is gezaaid in 1989. In 1990 is geplant om het effect op de produktie in de
eerste oogstjaren te volgen. Deze proef is als gevolg van problemen bij het uitplanten niet bruikbaar. In 1992zal de proef opnieuw worden aangelegd.
43. Beperkenvanranden bolrot inijssla
J. de KrakerenK.J.Osinga

nieuw 72.4.05

Uit oriënterend onderzoek en praktijkervaring is de indruk verkregen dat bolrot een
secundair verschijnsel is en dat de primaire oorzaak gezocht moet worden in het
optreden van inwendig rand. Bekend is dat caliumgebrek hierbij een rol kan spelen. Op het PAGV in Lelystad zullen proeven worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe door teeltmaatregelen (rassen, bemesting, beregening) de aantasting
beperkt of voorkomen kan worden. Door periodiek oogsten zal de eventuele
aantasting inde loop van het groeiseizoen gevolgdworden.
In een veldproef op ROC Kollumerwaard zal bekeken worden hoe door teeltmaatregelen risico's van het optreden van rand en bolrot beperkt kunnenworden.
44. Verbetering kwaliteit ijsslabijteeltonder insektengaas
M.E.T. Vlaswinkel enA.Embrechts

nieuw ZW/NB

Teelt van ijssla onder insektengaas is een alternatief voor de chemische bestrijding
van luis. De kwaliteit van de ijssla (vastheid, smet, bolrot) onder gaas valt echter
tegen. In Westmaas wordt onderzocht hoe de teelttechniek gebruik makend van
insektengaas verbeterd kan worden. Ook in Breda wordt onderzoek uitgevoerd
met insektengaas om te beproeven hoe door aangepaste teelttechnieken de
knelpunten die bij een aantal gewassen optreden, opgelost kunnenworden.
45. Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart
M.E.T. Vlaswinkel
De nadruk bij dit onderzoek ligt op het gebruik van en de periode dat er afgedekt
moet worden. Verschillende afdekmaterialen worden met elkaar vergeleken, zoals
onder andere blauw lutracil doek. De aandacht zal vooral op de toepasbaarheid in
teeltsystemen gericht zijn.
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ZW

46. Oorzaken en bestrijding van het"wit"inspinazie
J.T.K. Poll

70.2.02

Dit project zalworden afgesloten met eenverslag voor hetjaarboek 1991/1992.
47. Verbeteringvande helderheidvande opgiet bij peulvruchten
J.J. Neuvel,in samenwerkingmetATO

87.7.13

Bij gesteriliseerde doperwten met name in glas wordt soms hinder ondervonden
van een minder heldere opgiet nadat het produkt enigetijd isverwerkt. Daardoor is
het visueel minder aantrekkelijk.
In onderzoek wordt nagegaan welke stoffen enfactoren hierbij een rol spelen. Met
name wordt gedacht aan hardheid (Tm),zetmeel,eiwit en beschadiging.
Het rondzadige ras Bonette en de gekreuktzadige rassen Alouette en Clarette
worden op enkele tijdstippen geoogst enverwerkt. Proefplaats: Lelystad.
Veel analyses zullen door het ATO Agrotechnologie te Wageningen worden uitgevoerd.
48. Kwaliteitsverbeteringzaaiuiendoorteeltopruggen
H.W.G. Floot

KW

De kwaliteit van zaaiuien laat de afgelopen jaren veel te wensen over. De teelt op
ruggen kan hier wellicht verbetering in brengen. Men kan dan droger een grove ui
telen en tevens de kosten drukken door met eigen mechanisatie te werken en de
onkruidbestrijding door rijenbespuiting uit te voeren. Nagegaan wordt eenvergelijking van de teelt op bedden en ruggen met verschillende zaaizaadhoeveelheden.
Proefplaats ROC Kollumerwaard.
49. Verbetering kwaliteitzaaiuienviateeltmaatregelen
K.Hindriks

65.4.53

Vergelijking van enkele voorvruchten en teeltmethoden (bemesting, onkruidbestrijding) gericht op de maximale kwaliteit ten opzichte van de gangbare methode. In
1992zal door omstandigheden geenveldproef worden aangelegd.
50. Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij
knolselderij
M.H.Zwart-Roodzant enJA. Schoneveld

62.4.06

Inde groenteteelt is een ontwikkeling gaande naar automatisch uitplanten. Knolselderij zou daarvoor goed geschikt zijn, maar in het verleden is gebleken dat de
grond van het kluitplantje wordt ingekapseld, wat problemen geeft bij de verwerkende industrie. Natwee jaar veldproeven zal het project in 1992 met een eindver25

slag worden afgesloten.
51. Onderzoek naar optimale plantdichtheid van prei bij deteelt op zavelgrond
M.E.T. Vlaswinkel

nieuwZW

Op zavelgrond is erweinig bekend over het optimale plantgetal bijteeltvan prei op
ruggen. Indeze proef worden 50 en 75 cm ruggen met elkaar vergeleken. Er wordt
onder andere gekeken naar de sorteringsverhoudingen.
52. Zeervroege zaaivan bospeen
J.G.M. JeurissenenA. Embrechts

MV/NB

Voor een primeurteelt van bospeen zou nog vroeger gezaaid moeten worden.
Door reeds voor de winter, of zeer vroeg in het voorjaar te zaaien zou extra vervroeging mogelijk zijn. Dit onderzoek wordt in 1992voortgezet op de proefplaatsen
Meterik en Breda.
53. Optimalisatievan deteeltvan broccoli
R.vanden Broek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk zal het onderzoek met verschillende plantdichtheden in de
zomerteelt worden voortgezet.
54. Verbetering van de overwirrteringsmogelijkheden van de teelt van winterbloemkool
R.vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

NH/ZW

Het onderzoek met de rassen Pulstar en Armetta naar het effect van aanaarden op
de overwinteringsmogelijkheid wordt op proeftuin Zwaagdijk voortgezet. In Westmaas richt het onderzoek zich op het tijdstip van afdekken en de gebruikswaarde
van verschillende afdekmaterialen.
55. Invloedgrondbeweging op deteeltvan bloemkool
R.vandenBroek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk wordt het onderzoek voortgezet naar de invloed van de
grondbewerking vlak voor het uitplanten op de hergroei,opbrengst en kwaliteit van
bloemkool. Als grondbewerking wordt uitgegaan van rotorkopeg, hakenfrees en
overtopfrees.
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56. Plantafstanden enplanttijdstippenbijzeer lateherfstbloemkool
M.E.T. Viaswinkel

ZW

Indit onderzoek wordt de invloed van plantafstand en planttijdstip nagegaan op de
opbrengst en kwaliteit. In deze proef komen meerdere rassen met een verschillend
aantal groeidagen te liggen.
57. Optimalisatie plantdatumspruitkoollateoogstperiode
M.E.T. Viaswinkel

ZW

Als vervolg op het opkweekonderzoek zal een aantal spruitkoolrassen in de kas
worden opgekweekt en op verschillende data worden uitgeplant. Het onderzoek is
gericht op het behalen van een optimale opbrengst en kwaliteit inde oogstperiode
vanaf medio november.
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1g. Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstallevenvan vollegrondsgroenten
58. Onderzoek gericht ophetvoorkómenvanlagetemperatuurbederf bij witlof
G.vanKruistum, A.R.Biesheuvel,H.H.H. Titulaer, R.vanden Broeken
RM.T.M. Geelen.

73.2.16

Dit kwaliteitsprobleem bij witlof lijkt verband te houden met de K/Ca-verhouding in
de wortel. Middels veldproeven op de ROC's Wijnandsrade en Zwaagdijk en
regelmatige bemonstering, wordt de K- en Ca-huishouding van bodem en gewas
bestudeerd. Nagegaan wordt in hoeverre door aanpassing van de voorraadbemesting en door bladbespuitingen met CaCI2, de K/Ca-verhouding kan worden gemanipuleerd. Na afloop van de trek worden de kroppen getoetst op het optreden van
lage temperatuurbederf. In 1992 wordt dit onderzoek alleen op het kalk-kali proefveld van ROCWijnandsrade voortgezet. Detrek vindt plaats op hetPAGV.
59. Beperkenvanindrogenvanwitlofwortels enherbevochtiging
H.RVersluis enA. Embrechts

nieuw ZW/NB

InWestmaas zullen de kistmaten 1m3-1,5m3,-2m 3 met elkaar worden vergeleken
op de snelheid en het risico van indrogen en eventueel bevriezen van de wortelpunten. Ook zullen systemen van bevochtiging van de wortels tijdens het bewaren
met elkaar worden vergeleken en herbevochtiging voor opzetten.
In Breda wordt onderzocht welke maatregelen het vochtverlies tijdens de bewaring
kunnen beperken. Aspecten die onderzocht worden zijn de snelheid van invriezen,
het inhoezen voor of bevochtigen tijdens het invriezen en het inhoezen voor of
bevochtigen tijdens de bewaring. De concrete invulling van dit onderzoeksplan is
mede afhankelijk van het feit of in 1992 de koelcelaccomodatie op ROC Westmaas
geleverd kanworden.
60. Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels
J.A.Schoneveld,G. vanKruistumenH.RVersluis

nieuw 53.6.01

Bij het bewaren van peen en witlofwortels doen zich regelmatig problemen voor
van rot en teveel uitdroging. Nagegaan wordt of een periode van drogen en helen
voorafgaande aan de bewaring, deze problemen mede kunnen verhelpen. In 1992
zal, in samenwerking met de vakgroep Cytologie en Morphologie van een LUW,
eerst worden nagegaan of er heling optreedt. Bovendien zal de relatie tussen
temperatuur en duur van het helingsprocess worden vastgesteld. Vervolgens zullen
een aantal mogelijke praktijksituaties worden gesimuleerd op het proefbedrijf te
Lelystad enteWestmaas.
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61. Invloed van weersomstandigheden rond de oogst en handeling op de houdbaarheidvan groentegewassen
J. de Kraker

68.7.01

Het onderzoek met prei om de invloed van de weersomstandigheden rond de
oogst op de houdbaarheid te bestuderen, wordt voortgezet. Daarbij zal er met
name op worden gelet hoe deze de kwaliteit na bewaring en er het uitstalleven na
bewaring, beïnvloeden. Het onderzoek met spinazie isafgerond.
62. Bewaringwinterprei
J. de Krakeren G.vanKruistum

66.7.05

Het onderzoek dat op het PAGV en bij de gebr. Broekman in Wijchen is uitgevoerd,wordt afgesloten met een artikel in hetjaarboek.
63. Onderzoek inzaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van MH-doseringen
d.m.v.toevoegingenvaneenhulpstof
L Hoekstra

65.4.09

In 1991 is de laatste proef uitgevoerd. De bewaarresultaten zullen in 1992 beschikbaar komen. Tevens zullen de residu-monsters van de drie proefjaren in samenwerking met de industrie geanalyseerd worden. De resultaten zullen in een eindverslag weergegevenworden.
64. Bewaarbaarheidknolselderij
H.RVersluis, in samenwerkingmetIPO

WS

Tijdens de bewaring van knolselderij doen zichveel problemen met rot voor. Hierbij
speelt met name Sclerotinia een rol. Tijdens de bewaring zal de antagonistische
werking van de schimmel Coniothyrium minitans op Sclerotiniaworden getoetst. De
knollen zullenvan een aantal verschillende percelenwordenverzameld.
65. C.A.-bewaring vanspruitkoolrassen
CAM. Schouten

WG

Van de huidige spruitkoolrassen is nog weinig bekend over de geschiktheid voor
C.A.-bewaring. Onderzocht wordt hoe de verschillende rassen zich gedragen
onder C.A.-condities en of er een eenvoudige methode is om dit te toetsen bij de
toekomstige rassen.
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66. Verbetering bewaarkwaliteitsluitkool
Ft. vanden Broek

NH

Op proeftuin Zwaagdijk wordt witte kool op twee tijdstippen geoogst en bewaard in
mechanische koelcellen met enzonder CA-condities.
67. Onderzoek naar bewaarmogelijkheden vanrettich
J.G.M. Jeurissen

MV

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor bewaring van daikon (rettich) zal
worden voortgezet. Bewaring als onderdekkersteelt en bewaring onder 0°C bleken
niet mogelijk. Het onderzoek zalworden voortgezet met koelcelbewaring en kuilbewaring.
68. BewaringvanPompoen
J.G.M. Jeurissen
De teelt van pompoen als consumptie-gewas staat sterk in de belangstelling. Door
een concentratie van het aanbod in het najaar staat de prijsvorming sterk onder
druk. In Australië en Nieuw-Zeeland worden pompoenen massaal bewaard. In dit
onderzoek worden de mogelijkheden van bewaring van in Nederland geteelde
pompoenen onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van rijpheid van de
vruchten op het bewaarresultaat.
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MV

2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen engrassenvoorgazonsensportvelden
69. Cultuur - engebruikswaarde-onderzoekwintertarwe
A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,K.
Hindriks,A.H.J Rops,H.R Versluis, M. Tramper en RM.T.M. Geelen,insamenwerking metRWS, TNO-voeding, CPRO enIPO.
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbij worden 40 rassen onderzocht op
twee proeflocaties; één op zand (Ernst) en één op klei (PAGV). Ook de kwekers
beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt driejaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassen van devoorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus een aantal rassen die al één of twee jaar
in de interprovinciale serie zaten.Al deze rassen worden vergeleken met deaanbevolen A- en N- rassen van de rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovinciale serie is dit jaar 22. Ze worden op de volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't Kompas, Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien liggen er
proefvelden in Vaassen, Lelystad, op de proefboerderij De Bouwing (Randwijk) en
op de proefboerderij van de RWS (DeSchreef).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemdworden.
Daarnaast starten in 1992 twee proeven naar de effecten van geïntegreerde teeltomstandigheden op de rasvolgorde. Deze proeven worden met een beperkt aantal
rassen uitgevoerd. Op ROC Vredepeel komt een proef met mechanische onkruidbestrijding en op ROC de Kandelaar worden de effecten bepaald van verschillende
niveaus van N-bemesting, ziektenbestrijding enwel/niet gebruiken van CCC.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald.Voor de voorbeproeving
gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bijTNO-voeding teZeist.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
(wintervastheid), een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicideproef
31

(gevoeligheid voor bodemherbiciden) en een zaaitijdenproef (mogelijkheid laat
zaaien) uitgevoerd. Ook vinden er inoculatieproeven plaats met voetziekten, Fusarium en Septoria. In 1991 is in samenwerking met het IPO begonnen de toetsing op
resistentie tegen de verschillende fysio's van gele en bruine roest opnieuw op te
zetten. Ditwordt in 1992voortgezet. Het IPOzal hiervoor inoculum leveren.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
70. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, H.W.G.Floot, K.H.Wijnholds,
vacature, in samenwerkingmet TNO-voeding enIPO
41.9.15
Ook het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van zomertarwe bestaat uit een
voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat in 1992
ongeveer acht rassen envindt plaats op zand (Ernst) en op klei (Lelystad). Ook de
kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen. Het tweede deel van
het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving. Deze omvat ongeveer zes
rassen en vindt plaats op de ROC's Ebelsheerd, 't Kompas, Kooyenburg en de
Rusthoeve. Bovendien liggen er ook proeven in Ernst enLelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan, komen overeen met de eigenschappen die in
de rassenlijst genoemd worden.
Van het geoogste produkt wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor de voorbeproeving
gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bijTNO-voeding teZeist.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef (gevoeligheid voor schot), een herbicideproef (gevoeligheid voor bodemherbiciden) en een zaaitijdenproef (mogelijkheid vroeg zaaien) uitgevoerd. Ook vinden
er inoculatieproeven plaats met voetziekten, Fusarium en Septoria. In 1991 is in
samenwerking met het IPO de toetsing op resistentie voor de verschillende fysio's
van gele en bruine roest opnieuw opgezet. Dit wordt in 1992 voortgezet. Het IPO
zal hiervoor inoculum leveren.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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71. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst
A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.G Floot,PM.T.M. Geelenen
K.H.Wijnholds, in samenwerkingmetNIBEM enCPRO
42.9.06
De voorbeproeving van wintergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in
Ernst (zand) en één inLelystad (klei). Hettotaal aantal rassen in de voorbeproeving
is 28. Deze rassenworden ook door de kwekers op minimaaltwee plaatsen onderzocht.
In de interprovinciale serie worden 13rassen op 6 proefplaatsen onderzocht. Deze
plaatsen zijn Ebelsheerd, Kollumerwaard, Wijnandsrade, 't Kompas, Ernst en Lelystad.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die inde rassenlijst vermeldworden.
Van het geoogste produkt wordt van de tweerijige rassen door het NIBEM de
brouwkwaliteit bepaald.
Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van het NIBEM uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. Het NIBEM bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen indeze proeven.
Naast deze beproevingen wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef
uitgevoerd om gegevens over de wintervastheid teverkrijgen.
Deresultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
72. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzomergerst
A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, H.W.G.Floot, K.H. Wijnholds,
A.H.J.Rops,K. Hindriks,H.P Versluis, vacatureen P.M.T.M. Geelen,insamenwerking metNIBEM en CABO
42.9.07
Ook de voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden,
één in Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Hettotaal aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 30. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal
twee plaatsen.
Inde interprovinciale serie worden ongeveer 20 rassen op 15proefplaatsen onderzocht. Deze proefplaatsen zijn de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, Kooyenburg,
Prof. van Bemmelenhoeve, De Kandelaar, Westmaas, Rusthoeve, Wijnandsrade,
Vredepeel en 't Kompas. Bovendien liggen er nog proeven in Rijsenhout, Ernst,
Lelystad enop de proefboerderij DeBouwing.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die inde rassenlijst vermeldworden.
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Daarnaast worden in Lelystad eigen proeven van het NIBEM uitgevoerd, ni. de
EBC-serie, het kwekersstammenveld en de 5-arevelden. Aan dit materiaal worden
de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. Het NIBEM bepaalt de brouwkwaliteit van de rassen indeze proeven.
Van het geoogste produkt wordt van alle in onderzoek zijnde rassen door het
NIBEMde brouwkwaliteit bepaald.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
73. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekhaver
A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg, L vanden Brink, H.W.G. Flooten
K.H.Wijnholds

44.9.01

De rassen van de voorbeproeving worden in Ernst (zand) en in Lelystad (klei)
beproefd. Het aantal rassen in de voorbeproeving is ongeveer 12.Ook de kwekers
voeren deze beproeving op minimaaltwee proefplaatsen uit.
De interprovinciale beproeving wordt uitgevoerd op de ROC's Ebelsheerd, Kollumerwaard, 't Kompas en Kooyenburg. Bovendien liggen er nog proeven in Ernst
en Lelystad. De waarnemingen die worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen die in de rassenlijst worden vermeld. De interprovinciale serie omvat
ongeveer zesrassen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
74. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekroggeentriticale
A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, K.H. Wijnholds en P.M.T.M.
Geelen,in samenwerkingmetCPRO
43.9.01
Devoorbeproeving vantriticale vindt plaats op twee plaatsen,inVaassen (zand) en
in Lelystad (klei). De voorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn
in 1992 zeven triticalerassen en één winterroggeras in onderzoek. Deze rassen
worden ook door de kwekers op minimaaltwee plaatsen onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat in totaal acht rassen (vijf rogge en drie triticale). De proeflocaties zijn: 't
Kompas, Kooyenburg,Vredepeel,Vaassen enLelystad.
Naast de normale beproeving wordt er nog een vriesproef uitgevoerd om gegevens over de wintervastheid van deverschillende rassen teverkrijgen.
Deresultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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75. Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen
P.M.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO

nieuwWR

In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op WR insamenwerking met het PIBOteTongeren.
76. Teeltvan bakwaarde wintertarwerassen bijgeïntegreerde teeltwijze
H.W.G. Floot

nieuw EH

Vergelijking van een tiental tarwerassen, waaronder enkele buitenlandse, bij een
gangbare en een geïntegreerde teeltwijze.
77. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek erwten en capucijners
A.J. Dekking,M.L. Zeelenberg,L. vanden Brink,H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,K.
Hindriks,vacatureenM. Tramper
87.9.14
Het onderzoek van erwten en capucijners bestaat uit twee delen. Het eerste deel
omvat de voorbeproeving. Deze wordt in Lelystad uitgevoerd. In deze voorbeproeving worden ongeveer 15 rassen onderzocht. Deze rassen worden ook door de
kwekers zelf onderzocht.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Hierbij worden ongeveer tien rassen onderzocht op zes verschillende locaties.
Deze locaties zijn: Kollumerwaard, 't Kompas, Kooyenburg, Prof. van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en Lelystad. De capucijners worden alleen op de Van Bemmelenhoeve, Rusthoeve en in Lelystad beproefd. Derassen worden beoordeeld op de
raseigenschappen die in de rassenlijst vermeld staan. Van het geoogste produkt
wordt het eiwitgehalte bepaald.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
78. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekveldboon
A.J. Dekking, M.L. Zeelenberg, L van den Brink, H.W.G.Floot, K.H. Wijnholds,
vacature, M. Tramperen P.M.T.M. Geelen
88.9.09
Ook het onderzoek naar veldbonen bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale beproeving. Devoorbeproeving omvat ongeveer tien rassen enwordt in
Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht.
De interprovinciale beproeving omvat ongeveer tien rassen. Deze worden op vijf
verschillende locaties uitgevoerd: Ebelsheerd, 't Kompas, Rusthoeve, Wijnandsrade
en Lelystad. De rassen worden beoordeeld op de eigenschappen die in de Ras35

senlijst vermeldworden.
In het geoogste produkt worden bepalingen gedaan op eiwitgehalte en Anti Nutritionelefactoren.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
79. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekvezelvlas
A.J. Dekking,M.L Zeelenberg,L vanden Brink,K.Hindriks,enM. Tramper,
in samenwerkingmetATO

51.9.05

De voorbeproeving van vlas bevat ongeveer vijf rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale
serie omvat ongeveer vijf rassen. Dezeserie wordt beproefd op de ROC's Prof.van
Bemmelenhoeve en de Rusthoeve. Ook in Lelystad wordt een proef aangelegd.
Tevensworden er proeven aangelegd op vier kweekbedrijven.
De rassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de rassenlijst vermeld
worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit wordt door het ATO in Wageningen
bepaald. Bovendien worden er proeven aangelegd om de gevoeligheid voor
vlasroest, Fusarium oxysporum envlasbrand vast testellen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
80. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekolievlas
A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg,L. vanden BrinkenK.H.Wijnholds

nieuw 50.9.06

In 1991 werd voor het eerst een voorbeproeving met olievlas uitgevoerd. In 1992
wordt dit onderzoek uitgebreid met een interprovinciale serie. De voorbeproeving
bestaat uit ongeveer vijf rassen en wordt alleen in Lelystad uitgevoerd. De kwekers
leggen ook proeven met deze rassenaan.
De interproviciale serie zal uit ongeveer acht rassen bestaan. De proeven worden
uitgevoerd in Lelystad en op Kooyenburg.
De rassen worden in grote lijnen op dezelfde eigenschappen beoordeeld als de
vezelvlasrassen. Daarnaast wordt het oliegehalte bepaald.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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81. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad
A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L. vanden Brinken H.W.G. Floot,insamenwerking
metRWS, BLGGenRIKILT
50.9.04
Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. De voorbeproeving omvat elf rassen en wordt uitgevoerd op
Ebelsheerd en De Schreef (RWS). Deze rassen worden ook door de kwekers
onderzocht.
De interprovinciale serie omvat tien rassen. Deze serie wordt beproefd op de
ROC's Ebelsheerd en Kollumerwaard en op De Schreef. Alle rassen worden op
een vroeg en een laattijdstip gezaaid. De rassen worden beoordeeld op deeigenschappen die inde rassenlijst vermeldstaan.
Van het geoogste zaad wordt het oliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en de gehalten aan erucazuur en
glucosinolaat door het RIKILTinWageningen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
82. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek karwij
M.L.Zeelenberg

nieuw 50.9.07

In 1992zal een voorbeproeving worden uitgevoerd van twee rassen karwij. Uitvoeringvindt plaats op ROCEbelsheerd.
83. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei
A.J.Dekking,M.L.Zeelenberg, L vanden BrinkenH.RVersluis

nieuw 63.9.04

Dit jaar zal voor het eerst cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan cichorei verricht worden. Er worden twee interprovinciale proeven aangelegd met ongeveer
tien rassen. Eén op het PAGVen één in het Z.W.zeekleigebied.
De rassen worden beoordeeld op eigenschappen die van belang zijn voor de teelt
(zoals bodembedekking, ziekteresistentie en schieterresistentie) en op opbrengst,
inulinegehalte en inuline-opbrengst.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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84. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekgrassenvoorgrasvelden
J.R.vanderSchoot, J. KassiesenL vandenBrink

46.9.11

In 1992 wordt er op het PAGV een gazonproefveld aangelegd waarin alle op dat
moment in onderzoek zijnde rassen zullenworden ingezaaid.
De rassen van veldbeemdgras en Engels raaigras worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in een bij de NSFinArnhem aante leggen betredingsproef.
Er worden drie sportveldproeven met rassen van Engels raaigras aangelegd en
eensportveldproef met een aantal rassenvan veldbeemdgras.
De rassen van Engels raaigras worden op hun wintervastheid beoordeeld in kunstmatigevriesproeven.
Tevens is het de bedoeling een zouttolerantieproef aan te leggen met rassen van
roodzwenkgras.
Daarnaast liggen er nog diverse proefvelden die in 1992op diverse eigenschappen
worden beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven inWanroy,Wageningen,Arnhem enDronten;
- een betredingsproef inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam, Dordrecht en DenHaag;
- een sportveldproef met rassenvanveldbeemdgras inAlmere.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultatenworden gepubliceerd inartikelen invakbladen.
85. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbijconsumptie-aardappelen
Vacature, R. Stekelenburg,R. Wustman, H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,K.Hindriks,
A.H.J Rops, RM.T.M. Geelen, H.P. Versluisen M. Tramper, in samenwerkingmet
IVP, CPRO, HLB,ATO enNAK
54.9.39
Op negen klei- en zandlocaties zullen 43 consumptie-aardappelrassen in drievoud
worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen deze
rassen worden onderzocht op TGA-gehalte, ziekteresistenties (Phytophthora infestans loof en knol, schurft, AM-tolerantie, bladrol,Yn,X-en A-virus, kringerigheid) en
op verwerkingskwaliteit (koken,frites, chips,vlokken).
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
86. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekbijzetmeelaardappelen
Vacature,R. Stekelenburg,R. Wustmanen K.H. Wijnholds, in samenwerkingmet
HLB,IVP, CPRO enNAK
55.9.02
Op zeven dalgrond- en zandlocaties zullen twaalf zetmeelaardappelrassen in
drievoud worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast
zullen deze rassen worden onderzocht op TGA-gehalte, ziekteresistenties (Phy38

tophthora infestans loof en knol, schurft, AM-tolerantie, bladrol, Yn-, X- en A-virus,
kringerigheid).
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
87. Rassenproef pootaardappelen
H.W.G. Floot

nieuw EH/KW

Op Ebelsheerd wordt eenaantal rassen ook als pootgoed beproefd.
Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op
pootgoedtijdstip geoogst.
88. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksnijmais
J.A.M.Groten,J. Kassies,L vanden Brink,K.H.Wijnholdsen RM.T.M. Geelen,in
samenwerkingmetPR
96.9.28
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (700 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Het officiële onderzoek omvat de volgende onderdelen:
De opbrengstproefvelden:
De eerstejaars-rassen (50) en enkele standaardrassen worden onderzocht op
circa 12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het
PAGVcoördineert dit onderzoek enverwerkt de resultaten.
Een20-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste produkt van
minimaal drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooyenburg, Aver
Heino, Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier
bedrijf (oostelijk zand).
Een legeringsproefveld op het PAGV te Lelystad, waarin een 70-tal rassen
(eerste-,tweede- en derdejaars) beoordeeld wordt op legeringsgevoeligheid.
Een plantgetallenproefveld op een particulier bedrijf (oostelijk
zand), waar
de rassenlijstrassen en een vijftal rassen (derdejaars) bij verschillende plantgetallen zullen worden onderzocht op de interactie tussen rassen en plantgetallen.
Een rassenproefmet mechanische onkruidbestrijding (tien rassen). Beoordeling
van de invloedvan mechanische onkruidbestrijding op rassenproeven.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resul-
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taten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
89. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en maïskolvenschroot
J.A.M.Groten,J. Kassies,L. vanden Brink,K.H. Wijnholdsen P.M.T.M. Geelen,in
samenwerkingmetPR
98.9.04
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Om toegelaten te worden tot dit onderzoek zullen de
door de kweekbedrijven aangemelde rassen tevens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed moeten doorstaan. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCM
en MKSomvat de volgende onderdelen:
De opbrengstproefvelden:
Een 25-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt op drie proefvelden
vergeleken met de aanbevolen rassen van de rassenlijst. Van het geoogste
produkt wordt tevens de voederwaarde (invitro-verteerbaarheid) bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooyenburg
en Aver Heino. De eerstejaars rassen (18) worden alleen op Vredepeel onderzocht. De tweede- en derdejaars rassen (7) worden op alle genoemde ROC's
onderzocht.
Een legeringsproefveld op het PAGV,waarin een 25-tal rassen (eerste-,tweede
enderdejaars) beoordeeld wordt op de legeringsgevoeligheid.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
90. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekvoederbieten
J.A.M. Groten,J. Kassies,L vanden Brink,in samenwerkingPR

98.9.05

In 1992 zullen er, ten behoeve van het rassenonderzoek voederbieten twee opbrengstproefvelden worden aangelegd. Eén op het PAGV (klei) en één op ROC
Aver Heino (zand).
Op elk proefveld worden de tweedejaars rassen vergeleken met de aanbevolen
rassenvan de rassenlijst.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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91. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen
J.A.M. Groten, J. KassiesenL vanden Brink, in samenwerkingmet1RS 98.9.07
In 1992 worden er twee stoppelgewassenproefvelden aangelegd met rassen van
de groenbemestingsgewassen gele mosterd en bladrammenas (35), Italiaans- en
Westerwoldsraaigras (20), bladkool (5) en phacelia (2). Ook wordt op één van de
proefvelden de gele mosterd en bladrammenas op twee tijdstippen uitgezaaid.
Eén proefveld ligt op het PAGV (klei) en één op een zandlokatie. De rassen van
gele mosterd enbladrammenas worden zo mogelijk, door het 1RS,in hetlaboratorium onderzocht op resistentie tegen het bietecyste-aaltje.
Bijde bladkoolrassen wordt ook devoederwaarde (verteerbaarheid) bepaald.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
92. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
L van den Brink,H.G.W. Floot,M. Tramper en P.M.T.M. Geelen,insamenwerking
met1RS
56.9.24
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RSuitgevoerd. Er isgeenvoorbeproeving.
In 1992worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de rassenlijstrassen onderzocht (totaal circa 45 rassen). De opbrengstproefvelden worden aangelegd op het PAGV en op/of in de buurt van de
ROC's Kollumerwaard, Rusthoeve enVredepeel.
De resultaten worden gerapporteerd aande Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende kweekbedrijven. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in vakbladen.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde -onderzoek vollegrondsgroenteteelt
93. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekzaaiuien
L.Hoekstra

65.9.16

Er vindt onderzoek plaats bij twee groepen rassen, namelijk die voor directe afzet
en die voor directe afzet en bewaring. De proeven worden uitgevoerd op NoordBeveland en op het PAGVinLelystad.
Het onderzoek bevat rassen/selecties die in onderzoek zijn en aanbevolen kweekprodukten. In totaal zijn er circa 45 rassen/selecties in de proef opgenomen. Het
bewaaronderzoek en de verwerking van de monsters vindt plaats op ROC Rusthoeve.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
94. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekplantuien
L.Hoekstra

65.9.17

Rassen die in onderzoek zijn, worden getoetst aan twee standaardrassen. De
proeven worden aangelegd op Noord-Beveland. Opkweek van het uitgangsmateriaalvalt ook binnen dit project.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
95. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksjalotten
L Hoekstra

65.9.18

De bewaarmonsters van teeltseizoen 1991 worden beoordeeld en verwerkt in een
eindverslag over driejaren,dat in meibesproken wordt.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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96. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuienop een Biologisch-dynamisch
bedrijf
L HoekstraenW. Sukkel

65.9.19

Tien rassen uit de huidige rassenlijst worden op een Biologisch-Dynamisch bedrijf
geteeld. De rassen worden op identieke wijze beoordeeld als in de standaardrassenproef voor zaaiuien. Resultaten uit dit onderzoek moeten een beter inzicht
geven in hoeverre de rasseninformatie uit de huidige rassenlijst geschikt is om tot
eenjuiste rassenkeuze voor altenatieve teeltwijzen te komen.
97. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek andijvie
F.M.L Kanters, A. Embrechts, J.G.M. JeurissenenR.vanden Broek

71.9.02

Ervindt in 1992voortgezet onderzoek plaats aan de vroege-, zomer- en herfstteelt
van andijvie. Deproeven zijngepland op de ROC'ste Breda, Meterik en Zwaagdijk.
Het bestaande rassensortiment zal alsvergelijking dienen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
98. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitteasperge
F.M.L. Kanters, J.G.M. JeurissenenK.J.Osinga

69.9.05

De proef witte asperge is in 1991 aangelegd op het ROC te Meterik. In 1992 zal
eentweede proef (vermoedelijk te Valthermond) worden aangelegd. Het bestaande
rassensortiment zal als vergelijking dienen. De resultaten worden gerapporteerd
aan de Commissie voor Samenstelling van de Rassenlijst en besproken met de
desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd
injaarverslagen van de ROC's enartikelen invakbladen.
99. Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden
P. Boonenen vacature

MV

Uit de voorselectie van 150 nieuwe rassen zijn 30 nieuwe hybriden voor verdere
beproeving aangehouden. Hiermee is voorjaar 1984 een rassenproef aangelegd,
waarvan momenteel de gebruikswaarde wordt onderzocht. Ook in de praktijk zijn
rassenproeven aangelegd.
In 1990 zijn Noord-Europese rassen gezaaid ten behoeve van een internationale
rassenvergelijking. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met NAK-G en de
EEG en levert tevens informatie aan het cultuur- en gebruikswwrde-onderzoek. Via
deze proef probeert men te komen tot een Europese rassenlijst voor asperge.
Voorjaar 1991zijn deze rassen op het produktieperceel uitgeplant.
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100. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekgroeneasperge
F.M.LKanters, M.E.T. Glaswinkel enR.vanden Broek

69.9.06

Er wordt in 1992cultuur- en gebruikswaarde onderzoek verricht aan groene asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (via Westmaas) op de
Rusthoeve. Het bestaande rassensortiment dient alsvergelijking.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
101. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkropslaenijssla
F.M.L. Kanters,M.E.T. Vlaswinkel, H.W.G. Floot,R.vanden Broek,A. Embrechtsen
J.G.M. Jeurissen
72.9.03
Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege voorjaarsteelt
- bedekt en onbedekt -, zomer- en herfstteelt), zowel voor- als voortgezet onderzoek uitgevoerd op de ROC's te Breda, Meterik en Zwaagdijk (praktijkperceel te
Heemskerk) en op een praktijkperceel te IJsselmuiden. Het bestaande rassensortiment zal alsvergelijking dienen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
Er zal in 1992vooronderzoek uitgevoerd worden aan de vroege-, zomer- en herfstteelt van ijssla. De proeven worden uitgevoerd op de ROC's te Meterik, Westmaas
en Kollumerwaard. Het bestaande rassenlijstsortiment zal alsvergelijking dienen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
102. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekprei
F.M.L Kanters, H.W.G. Floot, A. Embrechts, K.J.Osingaen
J.G.M. Jeurissen

66.9.03

Er zal in 1992voortgezet onderzoek uitgevoerd worden aan de vroege- en de late
winterteelt. Het onderzoek zal plaats vinden op de ROC's te Breda, Meterik, Valthermond en Kollumerwaard (alleen vroege winter). Het bestaande rassenlijstsortiment zal als vergelijking dienen. In de proef te Breda zal een gedeelte niet bespoten worden om rasverschillen in gevoeligheid voor roest en bladvlekkenziekte te
kunnen vaststellen. De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor
Samenstelling van de Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd injaarverslagen van de
ROC's en artikelen invakbladen.
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103. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekstamslabonen
A.R.BiesheuvelenH.RVersluis, insamenwerkingmetATO

89.9.04

Voor- envoortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van stamslabonenvoor de verse markt envoor de industrie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd
op het PAGV. Indit onderzoek worden nieuwe rassen op twee zaaidata vergeleken
met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel beoordeeld en machinaal
geoogst en getoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring naoogst). De beste rassen
uit het onderzoek van 1991 worden in het voortgezet onderzoek in Westmaas en
Lelystad machinaal geplukt. In Westmaas worden twee en in Lelystad drie zaaitijden beproefd. De opbrengst wordt steeds vastgelegd in relatie tot de rijpheid van
de bonen. Ook in dit onderzoek wordt gelet op de houdbaarheid van de rassen.
Daarnaast wordt één proef verwerkt tot eengesteriliseerd produkt op hetATO.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
104. Cultuur- engebruikswaarde onderzoekwitlofvoordetrekzonder dekgrond
A.R.Biesheuvel,C.A.M. Schouten, A.Embrechts, R.vanden Broeken
H.RVersluis

73.9.04

Voor- en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen voor de
vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek
(lofoogst vanaf half december t/m maart) en de late trek (vanaf april). Het onderzoek vindt plaats op het PAGV en de ROC's te Breda, Creil,Westmaas enZwaagdijk en bij tuinders. In het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie,
inwendige kwaliteit en houdbaarheid van nieuwewitlofrassen invergelijking met het
aanbevolen sortiment.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
105. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij witlof
A.R.Biesheuvelen G.vanKruistum, in samenwerking metCPRO

73.9.14

In het rassenonderzoek bij witlof worden vaak grote ras- x plaatsinteracties vastgesteld. Het is onduidelijk welk deel van de witlofteelt hiertoe het sterkste bijdraagt.
Door de witlofteelt op te splitsen in de teelt van de wortels, de bewaring en de trek
en deze drie deelprocessen nader te analyseren door uitwisseling van wortels
tussen proefplaatsen, wordt vastgesteld in welk deel van de witlofteelt de grootste
ras-x plaatsinteractie ontstaat.
In 1987/1988 t/m 1989/1990 zijn veldproeven uitgevoerd. De resultaten van deze
proeven worden in eenverslagvastgelegd.
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106. Cultuur-engebruikswaarde-onderzoekgroen-enbleekselderij
Aft. Biesheuvel,ft.vanden BroekenA. Embrechts

nieuw 74.9.01

Vooronderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van groen- en bleekselderijrassen in de vroege- en zomerteelt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC's te
Breda enZwaagdijk. Tervergelijking wordt bij groenselderij het ras Claret gebruikt.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
107. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekknolselderij
Aft. BiesheuvelenH.P. Versluis, in samenwerkingmetATO

62.9.02

Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van knolselderij voor de verse
markt ende industrie. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGVin Lelystad en
op het ROC te Westmaas. In het onderzoek wordt gelet op produktiviteit, kwaliteit
en bewaarbaarheid. Tevens worden de rassen op het ATO onderzocht op hun
geschiktheid voor industriële verwerking.
De resultaten worden gerapporteerd aande Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
108. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwittekool
J. Hoek, Aft. Biesheuvelen ft. vanden Broek

84.9.12

Er zal bij witte kool vooronderzoek worden uitgevoerd voor de verse markt aan de
vroege-, zomer-herfst- en lange bewaarteelt. Het produkt van de herfstteelt zal
(ook) enigetijd worden bewaard.
Bij de herfstteelt zal gestreefd worden naar 'kilokolen'. Deze teelt zal daarom
worden uitgevoerd met 67000 planten per ha. De teelt voor de lange bewaring is
gericht op grotere kolen enwordt daarom uitgevoerd bij 33000 planten per ha.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ROC Zwaagdijk en in Lelystad (PAGV).
Daarnaast wordt in Zwaagdijk een specifieke proef aangelegd waarin resistenties
worden onderzocht. De aandacht zal daarbij vooral gericht zijn op bladvlekkenziekte, witte roest en trips. Bij bladvlekkenziekte en mogelijk ook witte roest zal daarbij
kunstmatig geïnfecteerdworden.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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109. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkroot
J. Hoek,M.E.T. Vlaswinkel enR.vanden Broek

57.9.05

In 1992 zalvoortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de zomerteelt. Dit onderzoek zal plaatsvinden op het PAGV en de ROC's Westmaas en Zwaagdijk. Ook
voor de herfstteelt wordt voortgezet onderzoek verricht op deze drie lokaties. Bij
deze laatsteteeltwijze zaleen deel van het produkt tot februari worden bewaard.
Bij beide teeltwijzen zullen nitraatgehaltes worden bepaald. Verder wordt getracht
een specifieke proef in te richten op een perceel waarbij grote kans is op aantasting door "zwart".
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
110. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek Radicchiorosso
J. Hoek,M.E.T. Vlaswinkel, vacatureenJ.G.M. Jeurissen

76.9.05

De teelt van Radicchio rosso kent een aantal problemen, waarvan het gebrek aan
uniformiteit en de grote gevoeligheid voor rand het meest belangrijk zijn. Omdat
nieuwe rassen op deze punten aanzienlijk beter zouden presteren dan de huidige
rassen, is besloten om in 1992 weer vooronderzoek te starten bij de vroege-, de
zomer- en de herfstteelt. Het produkt van de laatste teeltwijze zal gedurende vier à
vijf weken bewaard worden. Bij alle teeltwijzen zal 'uitstalleven' onderzoek worden
uitgevoerd. Het onderzoek vindt voor alle drie teeltwijzen plaats op de ROC's te
Valthermond, Meterik en op hetPAGV.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
111. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekspitskool
J. Hoek,R.vanden BroekenM.E.T. Vlaswinkel

77.9.07

In 1992 wordt bij spitskool voortgezet onderzoek verricht bij de vroege teelt, de
zomerteelt en de overwinterteelt. Het onderzoek zal plaatsvinden op het PAGV en
bijde ROC'ste Westmaas en Zwaagdijk. Bijdeverschillende teeltwijzen zalaansluitend 'uitstalleven' onderzoek plaatsvinden.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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112. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie
J. Hoek,R. vanden BroekenA. Embrechts

nieuw 70.9.04

Er zal vooronderzoek worden uitgevoerd bij teelt voor de industrie en daarbinnen
voor de voorjaars-, zomer-, en herfstteelt. Aangezien in Nederland inmiddels vier
fysio's van valse meeldauw ('wolf') voorkomen, zal het onderzoek in principe alleen
worden uitgevoerd met rassen die tegen deze deze vier fysio's resistent zijn. Deze
zullen worden aangevuld met rassen die veel in de praktijk geteeld worden, maar
alleen resistent zijntegen defysio's 1, 2 en3.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
113. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekschorseneer
J. Hoek,P.M.T.M. GeelenenC.A.M. Schouten

59.9.02

Er zalvoortgezet onderzoek plaatsvinden voor de industrieteelt op de locaties Creil
en Vredepeel. Naast de teeltkundige eigenschappen zal ook de verwerkingskwaliteit worden bekeken. Evenals bij het vooronderzoek zal met name de resistentie
tegen echte meeldauw in het onderzoek worden meegenomen.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
114. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek peen
H.J.Hylkema, A. Embrechts, H.W.G. Floot, J.G.M. Jeurissenen
C.A.M. Schouten

58.9.01

Voortgezet onderzoek bospeen:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats bij bospeen. Voor de voorjaarsteelt
worden de proeven begin april gezaaid, in de najaarsteelt wordt eind juli gezaaid. Voor beide teeltwijzen zijn de ROC's Breda en Meterik en een praktijkperceelte Berghem de proeflokaties.
Vooronderzoek waspeen:
Er vindt vooronderzoek plaats bij A-B peen (waspeen) voor zowel verse markt
(zaaien begin mei en oogsten oktober) als onderdekkersteelt (zaaien begin
mei 1992 en oogsten april 1993). De proeven worden aangelegd op de ROC
De Waag en op een praktijkperceel te Noordwijkerhout. De proef op het ROC
in Creilzaltevens worden gebruikt voor het onderzoek naar cavity spot.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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Op ROC te Kollumerwaard zal een regionale rassenproef met (B-C) peen
worden uitgevoerd.
115. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool
H.J.Hylkema, R.vanden Broek, A.EmbrechtsenM.E.T. Vlaswinkel

78.9.13

Voortgezet onderzoek Weeuwenteelt:
Er vindt voortgezet onderzoek in bloemkool plaats in de Weeuwenteelt. Eind
oktober 1991 is er gezaaid. De proef wordt aangelegd op de ROC's te Breda,
Westmaas en Zwaagdijk.
Vooronderzoek zomerteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats in de zomerteelt. Er wordt medio april uitgezaaid. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Westmaas en Zwaagdijk. Als vergelijkingsrassen worden in ieder geval Fremont en Lindon gebruikt.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen ook de overige rassenlijstrassen
worden meegenomen in het onderzoek. Deze zullen wel meedoen in het
voortgezet onderzoek in 1993.
Voortgezet onderzoek vroege herfstteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats in de vroege herfstteelt, welke eind mei wordt
uitgezaaid. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Westmaas en
Zwaagdijk.
Vooronderzoek late herfstteelt:
Er vindt vooronderzoek plaats in de late herfstteelt. Er wordt medio juni uitgezaaid. De proeven worden aangelegd op de ROC's te Zwaagdijk en Westmaas. Als vergelijkingsrassen worden in ieder geval Plana en Sernio gebruikt.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen ook de overige rassenlijstrassen
worden meegenomen in het onderzoek. Deze zullen wel meedoen in het
voortgezet onderzoek in 1993.
Voortgezet onderzoek winterteelt:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. Begin juli wordt uitgezaaid. De proeven worden aangelegd op de ROC's Rusthoeve en Zwaagdijk
en op een praktijkperceel te Vrouwenpolder. De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de Rassenlijst en besproken
met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden
gepubliceerd injaarverslagen van de ROC's enartikelen invakbladen.
116. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek broccoli
H.J.Hylkema, H.W.G. Floot,J.G.M. Jeurissen, A.Embrechts en
R.vanden Broek

78.9.05

Voortgezet onderzoek zomerteelt:
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de zomerteelt. De zaai zal omstreeks
half mei plaatsvinden. De proef wordt aangelegd op de ROC's te Breda,Meterik enZwaagdijk. Op Zwaagdijk zalspecifiek naar schermrot worden gekeken.
Op het ROC te Kollumerwaard zal een regionale rassenproef met broccoli
worden uitgevoerd.
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De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
117. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekdoperwten
W. SukkelenH.P. Versluis

87.9.02

Er vindt vooronderzoek plaats aan donkergroene doperwten in twee teeltwijzen, te
weten: vroeg (zaai half maart) en laat (zaai begin mei). Bij beide teeltwijzen worden
de proeven aangelegd op het ROCte Westmaas en op het PAGVte Lelystad.Als
vergelijkingsrassen zullenAlouette en Claretteworden gebruikt.
Er wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd aan lichtgroene doperwten in twee
teeltwijzen, te weten: vroeg (zaai half maart) en laat (zaai begin mei). Bij beide
teeltwijzen worden de proeven aangelegd op het ROCte Westmaas, op het PAGV
te Lelystad en zo mogelijk Nunhem's Zaden B.V. (zandlokatie).
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
118. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekspruitkool
IV.Sukkel, M.E.T. Glaswinkel, J.G.M. JeurissenenH.W.G. Floot

83.9.01

Vooronderzoek
Het vooronderzoek zal plaats vinden in de vroege- (zaai circa 10 maart) en de
late teelt (zaai begin april). De proeven zullen worden uitgevoerd via ROC
Westmaas, op het PAGVte Lelystad en op het ROC te Meterik (alleen vroege
teelt). Als vergelijkingsrassen zullen Oliver, Lauris en Stephen worden gebruikt.
Het onderzoek aan de nieuw aangeboden rassen zal worden gecombineerd
met het voortgezet onderzoek.
Voortgezet onderzoek
Voor vergelijkingsrassen en teeltwijzen zie vooronderzoek. De proeven zullen
worden uitgevoerd op de ROC's Westmaas, Kollumerwaard en Meterik (alleen
vroege teelt), het PAGVte Lelystad en op een praktijkperceel te Abbenbroek.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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119. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoeksuikermaïs
W. SukkelenA. Embrechts

94.9.04

Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de normale teelt van suikermaïs. Er zal
begin mei gezaaid worden. De proeven worden aangelegd op het PAGV te Lelystad en het ROCte Breda.Als vergelijkingsrassen dienen de aanbevolen rassen uit
de rassenlijst.
De resultaten worden gerapporteerd aan de Commissie voor Samenstelling van de
Rassenlijst en besproken met de desbetreffende beoordelingscommissie. Meerjarige resultaten worden gepubliceerd in jaarverslagen van de ROC's en artikelen in
vakbladen.
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3. INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten
*

Economische perspectievenvanalternatieve landbouwmethoden indevollegrondsgroenteteelt
(Cl. Dekkeren C.F.G. Kramer, in samenwerkingmetLEI)
03.8.13

Wegens onvoldoende financiële middelen is het project niet uitgevoerd.

3a. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
120. Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw in
verschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere
randvoorwaarden
A.T. KrikkeenS.R.M. Janssens (LEI)

02.8.04

In de akkerbouw staan de bedrijfsresultaten onder druk. De bedrijven worden in
toenemende mate geconfronteerd met verslechterende marges tussen kosten en
opbrengsten en een verscherpte regelgeving. Dit heeft aanzienlijke consequenties
voor de bedrijfsopzet, continuïteit en inkomensvorming. In dit samenwerkingsproject wordt een optimalisatiemodel ontwikkeld. Hiermee kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden en de gevolgen van specifieke maatregelen op bedrijfsniveau worden
onderzocht, rekening houdend met de samenhang in de gehele bedrijfsopzet
(onder andere bouwplan,arbeid, mechanisatie).
Een aantal onderdelen van het model is reeds uitgewerkt. Dit jaar zal het optimalisatiemodel verder worden ontwikkeld en getoetst en vervolgens worden toegepast
in een perspectievenstudie voor het Noordelijk kleigebied en in een perspectievenstudie geïntegreerde akkerbouw.
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121. Onderzoek naar perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk
kleigebied
AT. KrikkeenA. Bos

02.8.05

Op veel akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied bestaat een belangrijk
deel van het bouwplan uit granen. Door dalende prijzen van met name granen,
maar ook van andere akkerbouwprodukten, zijn akkerbouwers in dit gebied genoodzaakt de bedrijfsvoering aantepassen.
Het optimalisatiemodel dat in project 02.8.04 wordt ontwikkeld vormt de basis voor
deze perspectievenstudie die samen met de DLV en het Consulentschap voor de
Landbouw wordt uitgevoerd. Er zal een aantal bedrijfsopzetten worden geformuleerd die representatief zijn voor de bedrijven in het gebied. Daarnaast zullen de
mogelijkheden en de gevolgen van een aantal alternatieven worden verkend,
alsmede de gevolgen van aanpassing van het EG-beleidten aanzienvan de marktordenings- produkten.
122. Onderzoek naarde organisatievanbewerkingen bijcomplexebedrijfsorganisaties
H.B.Schoorlemmerenvacature, in samenwerkingIMAG

nieuw 03.5.17

Lineaire programmeringsmodellen zijn een belangrijk hulpmiddel in het bedrijfsontwikkelingsonderzoek. De grote lijnen betreffende optimale afstemming van
grond, bouwplan, mechanisatie en arbeid worden zichtbaar gemaakt. Een LP
model heeft echter met name grotere en/of intensievere bedrijfsopzetten enkele
tekortkomingen, die leiden tot overschatting van de uitvoerbaarheid van een bedrijfsopzet.
In aansluiting op de perspectievenstudie voor het Noordelijk kleigebied en andere
regionale bedrijfsontwikkelingsstudies zal onderzoek worden verricht naar een
betere afstemming van de capaciteiten van arbeid en mechanisatie op de behoeften, rekening houdend met het gehele complex van bewerkingen, bewerkbaarheid,
bewerkingsvolgorde, machinecapaciteit en arbeid. Hiervoor zal het door het IMAG
ontwikkelde simulatiemodel Orspelworden gebruikt.
123. Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend model voor investeringsplanningen-selectie
H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke

08.5.14

Een verbetering van het investeringsbeleid kan leiden tot een reductie van de
jaarkosten van duurzame produktiemiddelen. Afgelopen jaar is dit project voornamelijk gericht geweest op literatuuronderzoek en de ontwikkeling van rekenregels
voor het model waarmee verschillende soorten investeringsalternatieven kunnen
worden afgewogen. Op basis hiervan zal een spreadsheetmodel worden ontwikkeld dat op beperkte schaal in de praktijk zalworden getoetst.
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124. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven
C.F.G. Krameren Cl. Dekker

02.8.03

In dit project wordt een (optimalisatie)model ontwikkeld, waarmee de potentiële
mogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven op basis van beschikbare technisch-economische kengetallen in bedrijfsverband kunnen worden doorgerekend.
Afgelopen jaar is nagegaan op welke wijze uiteenlopende teeltduur van gewassen
envruchtwisseling in een LP-model kunnen worden gemodelleerd. In 1992zal deze
studie worden afgesloten en het tot nu toe ontwikkelde model op grond hiervan
worden aangepast.
125. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt van vollegrondsgroenten
C.F.G. KramerenCl. Dekker, in samenwerkingmetLEI

03.5.14

De arbeidsvoorziening en de kosten van arbeid vormen een toenemend knelpunt
bij de teelt van met name de arbeidsintensieve vollegrondsgroenten. Oplossingen
voor dit knelpunt worden gezocht in verdere mechanisatie en/of aanpassing van
toegepaste teeltsystemen. In dit project worden de bedrijfskundige consequenties
van deze ontwikkeling nagegaan op basis van gegevens van investeringen, kosten
en arbeid in relatie tot eventuele meeropbrengsten en/of besparingen.
In 1991 is aandacht besteed aan het sorteren van witlofwortelen en de toepassing
van oogstbandsystemen. Het onderzoek hiernaar zal in de eerste maanden van
1992worden afgesloten.
Verder is het afgelopen jaar een begin gemaakt met het onderzoek naar witloftreksystemen, dat komend jaar zal worden voortgezet. Ook zal komend jaar aandacht
worden besteed aan oogstmechanisatie bij witte asperge en indien mogelijk bij
prei.
126. Ontwikkeling van een analysemethode voor inrichting van produktieprocessenop hetvollegrondsgroentebedrijf
Cl. Dekkeren C.F.G. Kramer

nieuw 03.5.16

Voor de meer ingewikkelde bewerkingsketens als oogstmechanisatie bij sla en
witlof, is in 1991 een onderzoek gestart naar een verdere verbetering van de
afstemming van mechanisatie en arbeid op het vollegrondsgroentebedrijf. Vanuit
het vakgebied Logistiek Management wordt hiervoor een analysemethode ontwikkeld. Die methode is bedoeld om op planningsniveau een goede afstemming van
arbeid en mechanisatie mogelijk te maken passend bij het bedrijf en het produkt.
De methode zal in samenwerking met de DLVop een beperkt aantal praktijkbedrijvenworden getest envervolgens worden aangepast enbeschreven.
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3b. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis
vanactueleontwikkelingen indeteeltenbewaring
127. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingenindeteeltenbewaringvanvollegrondsgroenten
C.F.G. Krameren Cl. Dekker

01.8.18

Afgelopen jaar is in het kader van dit project het onderzoek naar de economische
aspecten van bewaren, substraatteelt bij augurken en het vervoer van vollegrondsgroenten naar de veiling afgesloten. Daarnaast is onderzoek verricht naar de
economische aspecten van off-season produktie van asperges en vruchtgroenten
(paprika,aubergine, courgette, meloen).
Ook zijn de hoofdstukken organisatie en economie ten behoeve van de teelthandleidingen asperges, radicchio rosso en boerenkool geschreven.
Komendjaar zal naast de nieuw uitte brengen teelthandleidingen aandacht worden
besteed aan de economische aspecten van toepassing van tunnels bij de teelt van
vollegrondsgroenten. Ook zal onderzoek worden verricht naar de arbeidsprestatie
bij de oogst van groene asperges.
128. Ontwikkeling oogstsystemenbijasperge
J.G.M. JeurissenenCl. Dekker

nieuw MV

Deoogst van asperge vindt volledig handmatig plaats. Dit kost zeer veel arbeid en
het werk is lichamelijk vrij zwaar. Er is een machine op de markt waarmee het
mogelijk is de gaten dicht te maken. Hierdoor is arbeidsbesparing en werkverlichting mogelijk. In dit onderzoek zal getracht worden de effecten van deze manier
van oogsten op de produktie, kwaliteit en de oogstprestatie te achterhalen.
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3c. Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
129. Economische perspectieven vangeïntegreerde akkerbouw; synthesevan 10
jaar OBS
A.T. Krikke, S.R.M. Janssens (LEI), J.G. Groenwold (LEI) en
F.G. Wijnands

01.8.19

Het economisch onderzoek met betrekking tot het bedrijfssystemen onderzoek op
het proefbedrijf OBS bestaat uit tweedelen:
- Een evaluatie van de in de afgelopen 11 jaar behaalde resultaten, voor zowel
het gangbare, geïntegreerde, als het biologisch-dynamische bedrijfssysteem.
- Een perspectievenstudie naar de consequenties van geïntegreerde akkerbouw
ten opzichte van gangbare akkerbouw voor verschillende bedrijfsgroottes.
Vanuit de resultaten van het proefbedrijf OBS zullen komend jaar, via een modelstudie, de consequenties voor arbeid, mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting en de daarmee samenhangende economische resultaten worden nagegaan.
Getracht wordt om in 1992 zowel de evaluatie als de perspectievenstudie af te
ronden. Vanaf 1991 is de bedrijfsopzet op het proefbedrijf OBS in gewijzigde vorm
voortgezet. Daarbij wordt voor twee bedrijfssystemen het opstellen van bedrijfseconomische boekhoudingen door het LEIgecontinueerd.
130. Economische evaluatieintroductiegeïntegreerde akkerbouw
S.R.M. Janssens (LEI) enJ.G. Groenwold (LEI)

01.8.51

In 1990 is door de overheid een uitvoerig programma gestart om geïntegreerde
bedrijfssystemen in de akkerbouw te introduceren. In dit kader zijn ruim 35 studiebedrijven in administratie genomen, verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden. De bedrijfseconomische boekhoudingen zullen gedurende vier jaar worden
bijgehouden. De bedrijfsuitkomsten zullen jaarlijks worden geanalyseerd, waarbij
ook technische kengetallen zullen worden betrokken die door anderen in het kader
van dit onderzoek worden verzameld. Verder zal jaarlijks een bedrijfsvergelijkend
onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze bedrijven worden
vergeleken met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven met een gangbaar
bedrijfssysteem.
Begin 1992 zijn de eerste gegevens beschikbaar en zal een eerste bedrijfseconomische analyse over éénonderzoeksjaar plaatsvinden.
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131. Economische perspectieven vangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
C.F.G. Krameren Cl. Dekker

01.8.21

Binnen de sectie bedrijfssystemen van de afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband van het PAGV wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling/vergelijking van meerdere bedrijfssystemen. Om zo snel mogelijk het economisch perspectief van nieuwe ontwikkelingen, respectievelijk onderzoeksresultaten op dit
gebied te kunnen inschatten zijn het afgelopen jaar teeltplansaldi begroot voor de
teeltsystemenzoals dezethans op de lokatie Bredaworden beproefd. Komendjaar
zal met name aandacht worden besteed aan de wijze waarop de verzamelde
technisch-economische informatie van de verschillende proefjaren doelmatig kan
worden verwerkt ten behoeve van bedrijfseconomische evaluaties.
De economische aspecten van de teelt onder insectengaas en op mulchpapier zijn
deelgebieden die extra aandacht zullenkrijgen.
132. Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- entuinbouwprodukten
J.G. Groenwold (LEI)

03.4.54

In het kader van een marktonderzoek is in 1990 meegewerkt aan een enquête
onder ecologische en biologisch-dynamische bedrijven. Dit onderzoek heeft tot
doel de produktie, verwerking en afzet van ecologische en biologisch-dynamische
Produkten in kaart te brengen. In het komende jaar zal meegewerkt worden aan
een vervolgopdracht, waarbij onder meer onderzocht moet worden welke bedrijfsopzet haalbaar isvoor ecologische en biologisch-dynamische bedrijven.
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4. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
*
*
*
*
*
*
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Zaai-enplantbedbereidingvoordewinter.
(J. Alblas,G.vanKruistumenJA enSchoneveld)
Teeltvantarwevoorzetmeel-englutenproduktie.
(J.G.N.Wander, in samenwerkingmetCerestar)
Teeltoptimalisatie bijluzerne.
(J.G.N.Wander, K.HindriksenH.W.G. Floot)
Toekomstperspectievenvoor MKS,CCMenkorrelmais.
(IV.vanDijk)Voortzetting in project 98.4.08
Bewaringgroenselderij.
(A.Embrechts, H.Pijnenburg,C.vanWijK)
InvloedN-en K-bemesting opbewaarbaarheidvanchinesekool.
(J.G.M. Jeurissen)

12.1.01
41.7.55
98.4.02
98.4.03
NB/ZW
MV

4a.

Perspectieven van "nieuwe" handelsgewassen in
deakkerbouw

133.

Oriëntatieop potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

G.E.LBorm

52.0.04

Afzet- en bouwplanproblemen leiden tot de vraag naar nieuwe gewassen. Het
onderzoek aan zonnebloemen voor zaadproduktie dat is uitgevoerd zal met een
eindverslag in het jaarboek worden afgerond. Ook zal het uitgevoerde cichorei
onderzoek in hetjaarboek wordenverslagen.
In het kader van dit project zullen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied verder
worden gevolgd.
134.

Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor de
industrie. (Nationaal olieprogramma 52.0.09, EG-VOICI-programma
52.0.10)

G.E.L Borm,N. vanDijkenK.H. Wijnholds

52.0.09

"Nieuwe" olieproducerende gewassen kunnen mogelijk interessante grondstoffen
leveren voor de niet-voedingsmiddelen industrie. Te denken valt aan de produktie
van coatings,vernissen,smeermiddelen,cosmetica en dergelijke.
In het kader van het EG-VOICI- programma, worden samen met het CPRO,CABO,
ATO,Cebeco en enkele verwerkende industrieën de mogelijkheden onderzocht van
akkermoerasbloem, Crambe en bekergoudsbloem.
In het kader van het Nationaal Olieprogramma worden met de reeds vermelde en
nog enkele andere onderzoeksinstellingen de perspectieven van andere olieproducerende gewassen onderzocht.
Inhet kader van deze projecten worden de volgende proeven uitgevoerd:
Screeningvan herbiciden op klei- enzandgrond (Lelystad en Kooyenburg)
Mechanische onkruidbestrijding op klei- endalgrond (Lelystad en 't Kompas)
Invloed zaaitijd, zaaidichtheid en rijenafstand bij goudsbloem (Lelystad en
Kooyenburg)
Invloed N-bemesting en groeiregulatie op klei- en zand/dalgrond bij olievlas
(Lelystad, Kooyenburg, 't Kompas)
Effect van oogsttechniek enfungicidebehandeling bij olievlas (Lelystad).
135.

Teeftperspectievenvannieuwe kruidengewassen

H.J.vander Mheen

52.0.07

Ditjaar zullen onder dit project geen echte veldproeven plaatsvinden.Wel zullen de
perspectieven van een aantal "nieuwe" kruiden worden geïnventariseerd. Door het
verdwijnen van het verzamelen van kruiden in de natuur in Oost-Europa zijn er
misschien nieuwe teeftperspectieven. Mogelijk zullen samen met VNK enkele proef59

teeltjes worden opgezet.
De proefresultaten 1987- 1991 met Taraxacum, Franse dragon, Roomse kamille en
bloemkruiden zullen worden samengevat. Het onderzoek over machinale bloemenoogst van bloemkruiden insamenwerking met IMAGkan niet worden voortgezet.
136.

Vergelijkingcarvanproduktievandilleenkarwij

H.J.vander MheenenJ.G.N.Wander, insamenwerking metATO

52.7.12

De laatste jaren zijn in het kader van het kruidenonderzoek veelbelovende resultaten met betrekking tot de opbrengst en carvon-% bij dille bereikt. Gezien het
eenjarig karakter van dille is de teelt eenvoudiger en goedkoper waardoor het een
aantrekkelijk alternatief voor karwij zou kunnen zijn. Daartoe worden op twee
locaties (PAGV en Ebelsheerd) de zaad- en carvonopbrengst van twee dille- en
twee éénjarige karwij-selecties en een tweejarig karwijras vergeleken bij vier oogsttijden. Het inhoudstoffenonderzoek van de monsters zal door het ATO worden
uitgevoerd.
137.

Verbeteringoogstzekerheid enkwaliteitvankarwij

J.G.N.Wander

nieuw 50.4.05

Als voorbereiding op landbouwkundig onderzoek wordt een literatuuronderzoek
uitgevoerd. De aandacht voor karwij in het landbouwkundig onderzoek neemt toe,
omdat in de nabije toekomst karwij geteeld gaat worden voor de produktie van
carvon. Het onderzoek zal gericht zijn op oogstzekerheid en kwaliteit van het zaad
(oliegehalte).
138.

Oogstmethodenbijteunisbloem

M. Tramper

nieuw RH

Door de ongelijkmatige rijping van de zaaddozen kunnen bij de oogst vanteunisbloemen grote zaadverliezen optreden. De gebruikelijke methode van binderen/ophokken en na een droogperiode dorsen wordt in verband met de arbeidsbehoefte
steeds meer vervangen door zwadmaaien/opraapdorsen. De invloed hiervan op het
oogstverlies en het gehalte aan gamma-linoleenzuur zal op ROC Rusthoeve worden nagegaan.
139.

Teelt-enoogstoptimalisatie bijcichoreivoorde produktievaninuline

CE. Westerdijk

nieuw 63.8.03

Inde suikerindustrie en in de praktijk is belangstelling voor de cichoreiteelt voor de
produktie van inuline. In 1992wordt hiertoe eenverwerkingsfabriek en eenteelt van
3000 ha gestart. De teelt van het gewas toont deels overeenkomst met de witlofwortelteelt maar er zijn ook verschillen. In dit project zal worden getracht de teelt ,
oogst en bewaring voor dit doel te optimaliseren. In 1992wordt daarbij onderzoek
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gedaan naar:
Effect stikstof- en kalibemesting op de opbrengst en kwaliteit (Rusthoeve)
Verloop van opbrengst engehalte tijdens rijpingsperiode (Rusthoeve)
Invloed rijenafstand en vlakvelds-versus ruggenteelt mede in verband met
oogstmechanisatie (Westmaas).
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4b.

Teeltperspectieven voor vezelgewassen

140.

Optimaliseringvandeteeltvan hennep alsgrondstofvoor depapierindustrie

H. van der Werf (LUW),vacature en J.G. Lamers (gezamenlijkproject met LUWLandbouwplantenteeltATO en CABO)
51.7.03
In 1990 is een integraal onderzoeksprogramma "Hennep als akkerbouwgewas en
als grondstof voor de papierindustrie" gestart waarin alle betrokken instituten,LUW
en PAGV participeren. Hierin krijgt met name de verwerkingstechnologie aandacht
omdat dit vooral bepalend is voor het perspectief van hennep. In dit kader zal het
PAGVsamen met LUW-Landbouwplantenteelt en CABO onderzoek doen over:
optimale inpassing hennep inveenkoloniale bouwplan;
invloed zaaitijd op de groei en opbrengst;
verbetering oogstzekerheid door beperking en bestrijding van Botrytis en
Sclerotinia-aantasting;
verbetering van de kwaliteit door verhoging van het bastvezelgehalte en beperking van het ligninegehalte onder andere via het aantal en vooral de homogeniteit van de planten;
invloed stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit;
verdere ontwikkeling van de oogst- en bewaartechniek onder andere gericht
op behoud van de kwaliteit en kwantiteit vanvezelfractie (in samenwerking met
LUW, IMAG enATO).
141.

Optimaliseringvandeteeltvan Miscanthusalsgrondstofvoor depapierindustrie

A. Darwinkel,vacature,H.W.G.Floot en K.H.Wijnholds, in samenwerkingmet CABO
enBTG/TH Twente
51.7.04
Miscanthus gigantheum robustus kan door hoge opbrengstpotentie en de geringe
vatbaarheid voor bodempathogenen een interessant gewas zijn als producent van
papiervezels en energie. De vraag is of in ons klimaat deze opbrengstpotentie
benut kan worden. Daartoe zijn in 1991 gegevens over groei, ontwikkeling en
lichtonderschepping gemeten in een proefveld in Ter Apel en door CABO verwerkt
ineengroeimodel.
De in 1991 aangelegde standdichtheidsproef in Ter Apel wordt na bijplanten voortgezet.
Op 't Kompas zal een proef worden aangelegd waarin verschillend plantmateriaal
wordt vergeleken, namelijk microplanten (via meristeemcultures opgekweekt), meer
of minder gemechaniseerde oogst van rhizomen in een bestaand gewas en dito
herinplantsystemen. Naast de aanslag en begingroei gaat het hierbij vooral ook om
de kosten.
Met betrokken instanties vindt overleg plaats over afstemming van het onderzoek.
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142.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en
gras

CE. Westerdijken DA. van der Schans,in samenwerking met "Dorschkamp", PR
en NMI
97.4.01
Demogelijkheden voor deteelt van snelgroeiend hout op landbouwbedrijven zijn in
discussie. Door de lange groeiduur (15-25jaar) geeft houtteelt geen verlichting van
de bouwplanproblematiek hetgeen de mogelijkheden beperkt. Anderzijds is het
rendement op dit moment nog niet concurrerend met graanteelt. Dit rendement is
mogelijk duidelijk te verbeteren door tijdens de beginjaren tussen de boomrijen
gras of akkerbouwgewassen te telen. Over de mogelijkheden hiervan zijn in ons
klimaatsgebied weinig gegevens. In een proef op het landgoed "Eese" worden de
aspecten van zo'n mengteelt onderzocht bij twee plantverbanden (5 m en 11m
rijenafstand) endrietussengewassen (bieten en maïs,alleen bij 11m, engras.
Het PAGV zal hierin de invloed van de bomen op de opbrengst en kwaliteit van
bieten en maïs nagaan en de knelpunten bij de praktische uitvoering van deze
teelten analyseren.
143.

Mogelijkhedenvoor devlasteeltindeVeenkoloniën

K.H.Wijnholds

KP

Inde Veenkoloniën is op basis van initiatieven voor alternatieve verwerkingsmogelijkheden belangstelling voor de teelt van vlas. Er is echter weinig bekend over de
optimale teeltwijze op deze gronden. Daartoe wordt onderzoek verricht naar de
optimale stikstofgift in combinatie met groeiregulatie. Dit onderzoek richt zich zowel
op vezelvlas (voor zaaizaadwinning) als olievlas. Het ATO zal kwaliteitsanalyses in
monsters verrichten in het kader van het vlasproject Zuidoost-Drenthe.
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4c.

Nieuwe afzetmogelijkheden voor granen en zaden

144.

Perspectievenvoor agrorefinery bijwintertarwe

A.T. Krikke, A. DarwinkelenH.W.G.Floot

41.8.13

In het Oldambt is in 1989 een pilotproject agrorefinery gestart ten behoeve van
alternatieve aanwending van graan en stro. In dit kader is door de NEHEM een
haalbaarheidsonderzoek verricht. Daarbij heeft ook het PAGV een bijdrage geleverd.
De bedrijfseconomische evaluatie van dit Biocomb-systeem van teelt, oogst,
conservering en bewerking op het bedrijf isafgesloten.
De proeven ter toetsing van het Biospectron-bemestingsadviessysteem op
basis van gewasanalyse, dat bij dit concept wordt toegepast, worden afgesloten enverslagen.
145.

Optimalisatievandeteeltenafzetvanrogge

S.PostmaenA. Darwinkel

43.4.02

Met financiële steun van het Nederlands Graan-Centrum is in 1990 een project
gestart ter optimalisatie van de roggeteelt. Deteelt van rogge biedt met name voor
de zand- en dalgronden perspectieven gezien de te verwachten graanprijsdalingen
en de aanscherpende milieuwetgeving. Door de komst van hybriderassen en de
goede droogteresistentie van rogge is de oogstzekerheid aanzienlijk beter dan van
de overige graangewassen.
Inoverleg met telers, handel,voorlichters en maalindustrie zijn in het noordoostelijk
zandgebied roggestudieclubs opgezet, ondersteund met teeltproeven op ROC 't
Kompas en ROC Kooyenburg. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan mogelijkheden voor tijdige karakterisering van de mate van schot om tot separate opslag
en valorisatie van kwaliteitsrogge te komen. De teeltproeven richten zich vooral op
teeltwijze, gezond houden,voorkomen van legering en verbetering van de kwaliteit.
Devolgende proeven worden in 1991/1992uitgevoerd:
Teeltsystemen; intensief, gangbaar en geïntegreerd. ROC's Kooyenburg en 't
Kompas
Ziektebestrijding; optimum bestrijdingsmoment bruine roest. ROC's Kooyenburg en 't Kompas.
N-bemesting en groeiregulatie. ROC 't Kompas.
Rassenmengsels met enzonder ziektebestrijding. ROC Kooyenburg.

64

146.

Verbeteringvande oogstzekerheid enkwaliteitvanhaver

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

44.7.50

Voor inlandse haver zijn afzetperspectieven mits de kwaliteit (o.a. bastgehalte, dkg,
hl-gewicht) goed is. Een hoge opbrengst gaat veelal samen met een goede kwaliteit. Legering is een factor die de oogstzekerheid en de kwaliteit negatief
beïnvloedt. Nagegaan wordt in hoeverre door rassenkeuze en teeltmaatregelen
(zaaidichtheid, bemesting, groeiregulatie) de kwaliteit en opbrengstzekerheid kan
worden verbeterd. Evenals voorgaande jaren worden de proeven aangelegd op
dalgrond (ROC 't Kompas) en kleigrond (ROC De Kandelaar). De kwaliteitsanalyses
worden door de verwerkende industrie (Quaker Oats) uitgevoerd.
147.

Optimaliseringvandeteeltvangierstmeldealsgrondstofvoor dezetmeeleneiwitindustrie

A. Darwinkel, vacature en K.H. Wijnholds,in samenwerkingmet AVEBE, NIKOen
CPRO
52.0.13
Gierstmelde (Chenopodium guinoa) is een gewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden, namelijk: zetmeelvoor dezetmeelindustrie, hoogwaardige eiwitten (lysine,
methionine) voor de voedingsindustrie en saponine voor onder andere biologische
bestrijdingsmiddelen.
In een gezamenlijk project met AVEBE, NIKO en CPROworden de potentiële teelten verwerkingsmogelijkheden onderzocht. Begin 1992 is hierover in samenwerking
met instellingen in Engeland, Denemarken, Frankrijk en Spanje een EG-project
ingediend.
In dit kader zal het PAGV zich richten op de opbrengstpotentie, de beïnvloeding
van de kwaliteit door teeltmaatregelen en op de teeltknelpunten. De kwaliteitsanalyses worden door NIKO en AVEBE uitgevoerd. Op basis van het oriënterende
onderzoek in 1991worden de volgende proeven aangelegd.
Beproeving selecties bij enkele oogsttijden op 't Kompas en Ebelsheerd.
Invloed oogsttijd (Lelystad) en standdichtheid (Ebelsheerd) op zaaduitval,
schotgevoeligheid en verwerkingskwaliteit.
Groei-analyse bij enkele gewastypen viazaaitijd,dichtheid en N-gift (Lelystad).
Screening mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding (Lelystad).
148.

Korrelmaïs alszetmeelproduktinde noordelijkeveenkoloniale- enzandgebieden

W. vanDijken K.H.Wijnholds, in samenwerking metAVEBE
enNIKO

nieuw 98.4.08

Inhet Veenkoloniale gebied wordt gezocht naar nieuwe gewassen in het bouwplan
die zowel uit financieel als uit bodémgezondheidsoogpunt aanvaardbaar zijn.
Korrelmais kan mogelijk als een dergelijk gewas worden aangemerkt. Door de
minder gunstige klimatologische omstandigheden in Noord-Nederland houdt de
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teelt van korrelmais een zeker risico in. Op ROC 't Kompas worden de mogelijkheden om met behulp van teeltvervroeging deze risico's op rendabele wijze te verminderen, onderzocht. Als vervroegingsmethode is gekozen voor inzaai onder folie
en planten van maïs van een vroeg en een laat ras. In het onderzoek krijgt de
erosiebestrijding eveneens aandacht. Tevens worden diverse rassen op geschiktheid voor de zetmeelwinning beproefd. Daarnaast worden diverse goedkope
bewaarmethoden voor het geoogste produkt vergeleken. Dit onderzoek wordt
meegefinancierdvanuit het herstructureringsfonds.
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4d.

Onderzoek naar produktverbreding van vollegrondsgroenten

149.

Bestudering vandiverseteeltaspecten van kleine (blad)gewassen

CA. Ph.vanWijk, J.G.M. Jeurissen, A.Embrechts, R.vanden Broeken
CR de Moei

76.4.03

Een onderdeel van dit project is onderzoek naar de optimalisatie van de aanvoer
van radicchio. Ter verlenging van de aanvoer zijn in 1990diverse bewaarmethoden
beproefd met het ras Medusa. Door gevoeligheid voor rand worden de resultaten
sterk negatief beïnvloed. Daarom is in 1991 het bewaaronderzoek op beperkte
schaal voortgezet met een laat en volgens de leverancier beter bewaarbaar ras.
Bewaarproeven worden uitgevoerd te Lelystad en Zwaagdijk bij +1°C. Naast
bewaarduren zijn opgenomen gewoon bewaren en bewaren na extra droogdraaien. Aan de hand van de resultaten van dit seizoen zal over voortzetting van de
bewaarproeven beslistworden.
Ter verlaging van de teeltkosten komt ter plaatse zaaien bij radicchio steeds meer
in gebruik. Voor de herfstteelt is ter plaatse zaaien redelijk mogelijk. Problemen
geven de vroege- en zomerteelt in verband met schot. Ter onderkenning van de
mogelijkheden van vroege ter plaatse zaai met afdekking zal te Meterik, Zwaagdijk
en Lelystad in het voorjaar op zeven tijdstippen niet alleen ter plaatse gezaaid
worden maar zullen ook perspotplanten worden uitgezet.
Onder dit project worden enkele bewaarmethoden bij chinese kool en groenlof
beproefd te Lelystad. Het betreft bewaring van een al dan niet vooraf drooggedraaid produkt. Aan de hand van de behaalde resultaten in 1991, zal beslist worden over voortzetting danwei afsluiting van deze proef.
Dein 1990gestarte bewaarproef met knolvenkel is in 1991voortgezet op de proefplaatsen Zwaagdijk en Lelystad. De resultaten van 1991zijn bepalend voor eventuelevoortzetting in1992.
Teeltoriëntatie van stamloze broccoli met het ras Roxie in een zomer- en herfstteelt.
De proeven worden aangelegd te Lelystad enop het ROC Zwaagdijk.
Oriëntatie naar de teeltmogelijkheden van sproutig broccoli als winterteelt te Lelystad.
150.

Kleinegewassen,teeltoriëntatie Limburg

J.G.M. JeurissenenJ. Kleuskens

MV

Binnen dit project wordt een aantal nieuwe of onbekende gewassen onderzocht op
hun teelttechnische mogelijkheden. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van
teeltinformatiewaardoor telers deteelt van deze gewassen kunnenoppakken.
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151.

Optimalisatievandeteeltvankleinevruchtgewassen

CA.Ph. vanWijk, CA.M. SchoutenenM. Tramper

94.4.01

De plantgetallenproeven met suikermaiszijn in 1991voortgezet met lagere plantgetallen dan de eerste twee proefjaren. Door de verschoven vraag in de markt naar
grotere kolven komt het oude optimum van 6-7 planten per m 2 ook lager te liggen.
Waarschijnlijk worden de proeven met lagere plantgetallen in 1992voortgezet.
Onder dit project zijn in 1991 ook proeven uitgevoerd met de buitenteelt van
nieuwe vruchtgewassen. De eerste resultaten geven aanleiding om het onderzoek
met de meeste gewassen voort tezetten.
152.

Vermeerderingvanplantmateriaalbijrabarber

J.G.M. Jeurissen,R.vanden Broeken CA. Ph.vanWijk

nieuw 75.4.04

Door de toenemende forcering blijft de behoefte aan plantmateriaal voor teelt van
éénjarige pollen bij rabarber groot. De traditionele vermeerderingsmethoden en
meristeemcultuur geven onvoldoende soelaas voor een snelle vermeerdering.
Beproefd zal worden of hergebruik van geforceerd materiaal mogelijk is door een
goede verzorging van het materiaal na de forcering. De proef wordt uitgevoerd op
ROC Meterik en Zwaagdijk. Onder andere zal een aantal rassen als object opgenomenworden.
153.

Forcerenvanasperge

J.T.K. Poll,P. Boonen enJ.G.M. Jeurissen

69.4.02

De nadruk bij het onderzoek in Lelystad concentreert zich nu vooral op devergelijking tussen het gebruik van twee- en driejarige pollen en de ontwikkeling van de
pollen op verschillende grondsoorten. Tevens worden enkele nieuwe hybriden
zoals Thielim beproefd. Monsters vangeforceerde asperges worden onderzocht op
de matevan vezeligheid door hetATOals onderdeel van de kwaliteitsaspecten.
Op de proeftuin Noord-Limburg wordt een ander forceersysteem beproefd. Door
niet uitte gaanvan opgerooide pollen,maar de planten het gehele seizoen te laten
groeien in de bakken, waarin ze geforceerd worden zou een grotere stengeldikte
verkregen kunnen worden.Verder kan de plant meerderejaren geforceerd worden,
waardoor de economische perspectieven sterk toenemen. Deze proef is in het
seizoen 1991-1992 voor de derde maal geforceerd. De produktie is redelijk. De
stengeldikte is duidelijk grover in vergelijking met het forceren van opgerooide
pollen.
154.

Teeltmethoden ter verbetering van opbrengst en kwaliteit van de groene
asperges bijgebruikvanmanlijkehybriden

J.T.K. Poll,M.E.TVlaswinkel, R.vanden Broeken K.J.Osinga

69.4.03

Uit marktonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn voor de export
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van groene asperges vooral naar Engeland, de Scandinavische landen en zelfs
West-Duitsland. Omdat groene asperges minder grondsoort-gebonden zijn en er
belangstelling bestaat in diverse regio's, is door samenwerking van het PAGV en
deze regio's een aantal proeven aangelegd om inzicht te verschaffen inteelttechnische- en kwaliteitsaspecten.
Invloed van bedekking op de vroegheid, opbrengst en kwaliteit. Het eerste
gedeelte van deze proef is afgesloten met een verslag in het jaarboek 1990/1991.
Vezeligheidbepaling wordt uitgevoerd insamenwerking met het ATO.Gedurende de komende jaren zal in samenwerking met het CBT de kwaliteit in een
aantal verpakkingen onderzocht worden, omdat uit PAGV-onderzoek gebleken
is dat "natte" bewaring (snijvlak aspergestengel op vochthoudend materiaal) de
versheid ten goede komt.
Verder zal in deze proef aan de hand van de temperatuurgegevens van bodem en lucht getracht worden om de eerste oogstdatum te voorspellen en de
optimale lengte van de oogstduur tebepalen.
Invloed van de plantdichtheid op de opbrengst en kwaliteit. Op ROC Zwaagdijk wordt de invloed van de plantdichtheden 33.000,44.000,53.000 en 67.000
planten/ha op de opbrengst en kwaliteit van de groene asperge onderzocht.
De proef is in 1990 voor het eerst geoogst. Ook in Westmaas ligt een proef
met vier plantdichtheden, waarbij vooral gelet wordt op de mogelijkheden van
onkruid-, ziekte- en plaagbestrijding.
Het voorkómen van nachtvorstschade. Deze proef wordt uitgevoerd op ROC 't
Kompas. Hier zullen maatregelen ter voorkóming van schade door nachtvorst
beproefd worden. Deze maatregelen zijn beregening en foliebedekking. De
aangeplante hybriden zijn Backlim, Gijnlim en Jersey Giant.
Het effect van aanaarden op het omvallenvan stengels. In 'open' teeltgebieden
blijken de stengels van groene asperge gevoelig voor het omwaaien tijdens
het groeiseizoen. Op het ROC Westmaas en op het PAGV te Lelystad zijn
proeven aangelegd om het effect van aanaarden te bestuderen. Tevens wordt
in Westmaas nog het effect van chrysantengaas tegen het omwaaien onderzocht. In Lelystad zal ook het arbeidsaspect tijdens de oogst worden bestudeerd.
Oriëntatie groene asperge. Op het ROCWestmaas is deze proef in 1991 voor
het vierdejaar geoogst.
Aanplant van groene asperge op zware zeeklei. In 1990 is een proef van start
gegaan te Kollumerwaard op zware grond. Om het vastlopen van de paden
tussen de asperges tegen te gaan, zal met behulp van stro onderzocht worden of het probleem te vermijden is. Verder zal uitgezocht worden welke
plantdiepte geschikt is voor dit type grond (10 of 20 cm diepte), (H.W.G.
Floot).
Vergelijking eenjarige planten met kluitplanten bij groene asperge (Westmaas).
Eenjarige planten zijn fysiologisch een jaar ouder dan kluitplanten en zullen
misschien daardoor in het eerste oogstjaar een hogere produktie geven. Inhet
onderzoek te Westmaas wordt de invloed van het plantmateriaal (eenjarige
planten of kluitplanten) op de opbrengst en kwaliteit van groene asperge
nagegaan. Een aantal objecten is reeds in 1991 geplant.
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Interactie plantmateriaal en plantdiepte. In Westmaas wordt de invloed van het
plantmateriaal (eenjarige planten, perspotplanten, paperpotplanten) en de
plantdiepte (10 cm ,20 cm) op de opbrengst en kwaliteit van groene asperges
nagegaan.
155.

Deteeltvanlamsoor (Astertripolium L)

M. Tramper

RH

De commerciële teelt van lamsoor staat inZeeland nog steeds in de belangstelling.
Perspectieven voor een rendabele teelt zijn zeker aanwezig. De potentiële afzetmarkt is vrij omvangrijk. De stichting Marine Cultures Oosterschelde probeert om
de teelt van de grond te krijgen. De uniformiteit van het gewas is van essentieel
belang.
ROC Rusthoeve zal het startenvan dezeteelt met onderzoek ondersteunen.
156.

Verlatingbijcourgette

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn voor verlating. Hierbij wordt gedacht
aan de invloed van het planttijdstip ensoorten plastic op detunnels.
157.

Plantafstanden bijde beddenteeltvanrettich

J.G.M. Jeurissen

MV

Dit onderzoek wordt afgesloten met eenverslag in hetjaarboek.
158.

Ontwikkelingteeltplanwandeltunnel

J.G.M. Jeurissen

nieuwMV

Eenwandeltunnel is een plastic tunnelvanvijf meter breed die op eenvoudige wijze
is op te bouwen en snelverplaatst kanworden. Met dezetunnel is het mogelijk een
aantal gewassen te vervroegen of te verlaten. Indit onderzoek zal getracht worden
een economisch rendabel teeltplan te ontwikkelen voor dezetunnel.
159.

Produktverbetering enmilieuvriendelijketeelt

J. Ligthart

nieuw NH

Met de perspectiefvolle gewasssen uit het onderzoek van de afgelopen drie jaar
wordt in dit nieuwe demonstratieproject op de proeftuin Zwaagdijk verder gewerkt.
Deaandacht gaat nu ook uit naar de invullingvan milieuvriendelijke teelt.
- Aardbei
- Bloemkool
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uitzettenvan de roofwants orius tegen detrips.
: mogelijkheden van de signalering van de koolgalmug.

Bloemkool
Chinese kool
Groenselderij
Radicchio rosso
Prei
Witlof
Witte kool
Bemesting

drieteelten met minibloemkool ensaldiberekening.
bestrijding koolvlieg en natrot door middel van teelt met
insektengaas en op klein ruggen,
onderzoek naar afdekmateriaal onder andere agryl,
plastic enmicronet.
ter plaatse zaai enteelt op kleine ruggen,
verlaging ziektedruk door middel van ruimere plantafstand enteelt op grote en kleine ruggen,
signalering van de witlofmineervlieg naar Belgisch voorbeeld.
koolvliegbestrijding door zaadcoating met losse- en
kluitplanten.
mogelijkheden van plantvoettoediening van fosfaat in
vergelijking met eenvolveldstoediening.
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4e. Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding, beworteling en produktievangewassen
160. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische bodemvruchtbaarheid
J.Alblas enJ. vandelande

10.1.03

Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Ditjaar wordt het proefveld beteeld met vier gewassen. (Samenwerking met
Vakgroep Grondbewerking van de LUW).
161. Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de
ondergrond
J.AlblasenD.A.vanderSchans

21.4.0

De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk
effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt zich de vraag op de bijdrage die
gewassen kunnen leveren bij het instand houden van losgemaakte grond. Op een
losgemaakte enkeerdgrond te Westerhoven zijn gedurende twee jaar zes (voedergewassen geteeld. In het voorjaar van 1990 is een bodemverdichting aangebracht, waarna van 1990t/m 1992 maïs als toetsgewas werd verbouwd. Aandacht
wordt geschonken aan bewortelingsintensiteit en vochtvoorziening na een aantal
voorvruchten.
162. Verruiming vande gewaskeuze op zware kleidoor het lichter makenvande
bouwvoor
A.H.J. Rops, J. Alblas, J.G. Lamers en A. Bos, in samenwerking metStaringcentrum
21.1.53
Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het
mogelijk om met een bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor de
teelt van bepaalde gewassen gewenst is.Ook is op deze zware grond het aantalte
telen gewassen beperkt. Om de mogelijkheden voor dit type grond te vergroten,is
in 1988 een proef op ROC De Kandelaar aangelegd waarbij door middel van
mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met circa 20 en 35%afslibbare delen.
Op deze objecten zijn na een oriënterend jaar in 1990 een één op vier en een één
op zes bouwplan aangelegd. Hierbij worden verschillende gewassen vergeleken
om na te gaan in hoeverre op deze wijze mede door een ruimere gewaskeuze
(bloembollen, groenten) het bedrijfsresultaat kanwordenverbeterd.
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163. Invloedvan het losmaken vande ondergrond vanzavel-en kleiplaatgronden
op vochtvoorziening, beworteling enproduktievan landbouwgewassen
M. TramperenJ.Alblas

21.1.51

In 1992 wordt één proef op ROC Rusthoeve voortgezet waarbij effect van altijd
spitten ten opzicht van altijd ploegen op de gewasopbrengst en de verdichting van
de ondergrond wordt nagegaan.
164. Invloed van het losmaken vande ondergrond in hetwestenvan de NOP op
de waterhuishouding, de beworteling en de produktie van landbouwgewassen.
A.H.J.Rops,J.AlblasenC.A.M. Schouten

21.1.52

Door samenwerking tussen PAGV en Staringcentrum is in het najaar van 1984een
proef aangelegd waarin hetvolgende wordt nagegaan:
het effect van losmaken/breken vande ondergrond (4en 8 m drainafstand)
het effect vantussendrainage op de ontwatering (4en 8 m drainafstand)
de groei-en opbrengstvorming van degewassen.
Ditjaar zal de verslaggeving plaatshebben.
165. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking
A.H.J.Rops,J.AlblasenC.A.M. Schouten,in samenwerking metStaring
Centrum

21.1.54

De doorlatendheid van de lichte zavelgrond in het westen van de Noordoostpolder
is beperkt als gevolg van de storende lagen tot beneden de drains. Een eerder
uitgevoerd onderzoek met grondbewerkingen tot 70 cm diepte geeft de indruk dat
de vochtafvoer is verbeterd maar deze moet nog als onvoldoende worden beoordeeld. Na advies van het Staring Centrum zal een onderzoek worden uitgevoerd
met het mengen van de ondergrond. Hierbij zal worden nagegaan of de watertoeen afvoer zal worden verbeterd en welke invloed deze bewerking heeft op de teelt
van de gewassen. Na de voorbereidingen in 1991 zal in 1992 met de uitvoering
worden gestart.
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5. VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten
*

Rhizoctoniabestrijding in consumptie-aardappelen door middel van knolbehandeling.
(K.Hindriks)
BEM

*

Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven metvollegrondsgroenteteett.
(Th.Huiskamp)
28.4.06

*

Onderzoek naar hetverschijnsel cavity spot inpeen.
(Th.Huiskamp, J. Schoneveld,Ft. Meier

*
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Invloedvan hetvochtregime op het optreden van schurft inpeen.
(JA. Schoneveld)

32.3.06
58.3.07

5a. De invloed van de intensiteitvan het bouwplan op
hetgewasenopdebodem
166. Onderzoek naaronderlinge relatieenbeïnvloedingvan gewassen
J.G. Lamers

28.4.01

In 1992 zal de verslaglegging van ruim 25 jaar bouwplannenonderzoek op De
Schreef voltooidworden.
167. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing
H.RVersluis, H.W.G. FlootenJ.G.Lamers

28.4.50

Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen ensuikerbieten) zijn in 1976 op ROCWestmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat, ook op de langere
termijn, na te gaan. In deze proeven zijn deels met grondontsmetting twee-, drieen vierjarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse aspecten zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten, onkruiden,
stikstofreactie werden bestudeerd (in samenwerking met PAGV, IB, PD). Nu na 12
jaar de rotaties minimaal drie cycli hebben doorlopen zijn de proeven afgesloten.
Van de proef op Feddemaheerd (28.4.50 KW) is eind 1991 het verslag verschenen.
In 1992zullen de resultaten van de proef te Westmaas (28.4.50WS) verder worden
bewerkt en in een eindverslag worden samengevat.
168. Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkoloniale grond
K.H.Wijnholds,in samenwerkingmetHLBenPAGV

28.4.58

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

28.3.13

Het effect van vlinderbloemigen op aardappelen en vice-versa werd in diverse
vruchtwisselingsproeven onderzocht. Vooral de rol van Verticillium dahliae bij deze
interactie werd nagegaan. In de afbouwfase van de vruchtwisselingsproef te Westmaas werden aardappelen geteeld na al of niet peulvruchten in diverse bouwplannen. Zo ook worden aardappelen in proef PAGV 450 na zes gewassen incontinuteelt verbouwd. Tevens is onderzoek gedaan op ROC Rusthoeve waarbij circa 15
percelen aardappelen na erwten en na tarwe werden vergeleken. In 1992 zal
gewerkt worden aan het eindverslag. Er zullen eerst nog enkele preciese determinaties worden uitgevoerd van de Verticilliumsoorten die in de proeven zijnwaargenomen.
170. Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door
toepassing van braak
J.G.Lamers,Js. RoosjenenK.H. Wijnholds

28.4.14

Natweejaar veld- en kasonderzoek worden de mogelijkheden om in een braakjaar
Meloïdogyne hapla te bestrijden op een rij gezet. Op 't Kompas wordt het effect
van braak in plaats van granen/peulvruchten op de opbrengst van fabrieksaardappelen nagegaan. Zo mogelijk zal een aangepast stikstofbemestingsadvies worden
opgesteld. In 1992zal gewerkt worden aan het eindverslag van dit onderzoek.
171. Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige
teelten
Th.Huiskamp enJ.G.Lamers

28.4.09

Dit jaar zullen mogelijk nog enkele potproefjes worden uitgevoerd om meer informatie te verzamelen over de oorzaken van geconstateerde opbrengstdervingen in
het veld. Er zal gewerkt worden aan de eindverslaglegging van dit meerjarige
onderzoek.
172. Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
H.W.G. Floot
Bij continuteelt of zeer frequente tarweteelt, zoals in Groningen hier en daar wordt
toegepast, zijn aanwijzingen dat er tussen de rassen verschillen bestaan met
betrekking tot de zelfverdraagzaamheid. Ditzal op Ebelsheerd in een proef worden
onderzocht waarbij naast continuteelt van enkele rassen ook afwisseling van ras of
gewas wordt opgenomen.
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173. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
NOPop de bodemstructuur ende oogstzekerheid van gewassen
A.H.J.Rops,C.A.M. SchoutenenJ.Alblas

28.4.56

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

96.4.22

Proeven van de Landbouw Universiteit en praktijkervaringen geven duidelijke
aanwijzingen dat continuteelt van maïs, ook bij afwezigheid van lastige onkruiden
en bodemverdichting, aanzienlijke opbrengstderving kan geven. Hierbij speelt het
optreden van wortelverbruining (schimmelaantasting) een rol,zoals een bemonstering op vele percelen in 1986 heeft bevestigd. Sinds 1987 wordt er door het PAGV
in samenwerking met het PR, CABO en LUW onderzoek verricht in hoeverre negatieve effecten als gevolg van continuteelt van maïs kunnen worden voorkomen door
wisselbouw (maïs/gras). Uit resultaten van de afgelopen jaren bleek, dat maïs
verbouwd na een aantal jaren gras tot een opbrengstderving leidde van drie àvier
%. Dit kon niet in alle jaren in verband gebracht worden met de mate van wortelverbruining. Rond deze problematiek is een werkgroep (PAGV, PR, CABO, IPO,
LUW,CPRO) geformeerd.
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5b. Beheersing van plantparasitaire nematoden in het
bouwplan
175. Alternatievenvoor eengrondontsmetting tegenvrijlevende aaltjes
L.P.G. Molendijk, vacature, A. Bos,A.H.J.Rops,CAM. Schoutenen
K.Hindriks

33.3.12

In verband met de discussie over het gebruik van grondontsmettingsmiddelen
wordt op de lichte zavelgronden in de Noordoostpolder de behoefte steeds groter
een alternatief te hebben voor de bestrijding van het vrijlevende aaltje (Trichodorus
teres).
Omdat in de praktijk goede ervaringen opgedaan zijn met de aanwending van
droge kippemest vlak voor het zaaien van de gewassen zal dit een onderdeel zijn
van het onderzoek dat op De Waag zal worden gestart. Verder zal worden nagegaan of bepaalde groenbemestingsgewassen perspectieven kunnen bieden bij de
bestrijding van het vrijlevende aaltje. Tevens zullen de bedrijfseconomische konsekwenties van de verschillende alternatieven worden onderzocht.
Op de Prof. van Bemmelenhoeve worden tevens de effecten van intensieve grondbewerking en groenbemesting nagegaan. Vanuit herstructureringsgelden zal een
versterking met extra financiële middelen en een extra onderzoek(st)er vanaf 1992
voor de duur vanvier jaar worden gerealiseerd.
176. Debeheersing van het aardappelcysteaaltje inhet bouwplan
L.P.G. Molendijk, vacature, in samenwerkingmetHLB,IPO, CABO, e.a.

33.3.10

Indit project wordt middels veld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse aspectenvan het aardappelcysteaaltje (ACA) gewerkt.
Elementen zijn:
Bestrijding van besmettingshaarden door de teelt van aardappelen als "lokgewas"
en anderevangplanten.
Mogelijkheden van vroege detectie. Ten behoeve van dit onderzoek wordt geparticipeerd in een samenwerkingsverband van IPO, PAGV,HLB, NAK enPD.
Gezamenlijk wordt in Friesland,Zeeland en de Veenkoloniën een aantal parameters
betreffende de vorm enverdeling vanAM-besmetting vastgelegd.
Deze parameters dienen als basis voor rekenmodellen waarmee de optimale
bemonsteringshoeveelheden en -patronen kunnen worden berekend,wanneer een
AM-besmetting bij een bepaalde grootte met een bepaalde zekerheid dient te
worden opgespoord.
Effect vanACA-resistente consumptierassen op de populatieontwikkeling.
Tolerantie-eigenschappen vanACA-resistente consumptierassen. In 1992zal tevens
gestart worden met onderzoek aan vitaliteit en periodiciteit van aardappelcystealen.
Vanuit herstructureringsgelden zal een versterking met extra financiële middelen en
een extra onderzoek(st)er vanaf 1992 voor de duur van vier jaar worden gerealiseerd.
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177. Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen
A. Veerman enP.M.T.M. Geelen

54.3.30

Diverse rassen, met name ook de AM-resistente rassen, hebben relatief veel bloeien besvorming. In de praktijk blijkt dat deze zaadvorming kan leiden tot opslagplanten.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om middels een bespuiting met eengroeiregulator besvorming in aardappelen te voorkomen, is dusdanig succesvol geweest
dat het onderzoek na twee jaar afgesloten kon worden. Het onderzoek is in 1991
verslagen. Op ROC Vredepeel wordt het onderzoek als regioproef (Geelen) nog
eenjaar voortgezet.
178. Nematologische ondersteuning van het Bedrijfssystemenonderzoek te Vredepeel enBorgerswold
L.P.G. Molendijk

33.3.11

In het bedrijfssystemenonderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de
uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de
bodemgezondheidssituatie onder controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering
van twee monitor-plekken per perceel wordt de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten voor de bedrijfsvoering
vastgesteld.
179. Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotylegewassen
L.P.G. Molendijk

33.3.07

De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop
van Meloïdogyne hapla en M. chitwoodi gedurende de gewasloze periode, en het
ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en uiteindelijke schade.
Op enkele besmette percelen wordt het populatieverloop van de wortelknobbelaaltjes gedurende de winter en het groeiseizoen gevolgd. De biotoetsresultaten worden gerelateerd aan de in het gewas vastgestelde schade. In het kader van het
ondezoeksprogramma Meerjarenplan Gewasbescherming en mogelijk ook uit
herstructureringsgelden zal via een extra onderzoek(st)er en extra laboratoriumondersteuning een duidelijke versterking van dit onderzoeksveld plaatsvinden.
180. Epidemiologischonderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.1

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

HLB1.2

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

HLB1.3

Hiertoe behoren ondermeer de volgende onderdelen:
Het onderzoek naar de effectiviteit tegen het a.c.a. van bestaande en potentiële
nematiciden en hunformuleringen.
Het probleem van de versnelde afbraak, dat ook op de N.O. zand- en dalgronden
isgeconstateerd.
In verband hiermee worden twee oude doseringsproeven met 1,3-DD en Monam
nog steeds voortgezet (spitinjecteur).
Een belangrijk facet van de chemische bestrijding wordt gevormd door de 'methodieken' waarmee de middelen worden toegediend. Het onderzoek naar effecten
van toepassing van granulaten in de rij wordt op praktijkpercelen voortgezet. Het
onderzoek naar methodieken van inwerken van granulaten als hoofdgrondbehandeling is afgerond en het eindverslag zal begin 1992gereed komen.
In verband met de problematiek rond de adaptatie vraagt de toepassingstechniek
van de fumiganten opnieuw aandacht (spitinjecteur). In dit verband wordt de
volgende vier jaar aandacht besteed aan de veiligheid van de toepasser en omwonenden en wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de emissie verder
te beperken.

80

183. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaftjes
A. Mulder, Js. Roosjensen G.Veninga

HLB

Wordt in 1992normaalvoortgezet. Dit project omvat het onderzoek naar:
- de effecten van organische bemesting;
- het onderzoek naar voorkomen en effecten van natuurlijke vijanden van G.
rostochiensis en G.pallida;
- mogelijkheden van bestrijding met vangplanten wordt afgerond met een verslag;
- wekstofonderzoek;
De effecten van mogelijke toepassingen hiervan zullen in belangrijke mate worden
bepaald door de periodiciteit inde lokbaarheid vanhet aaltje en de persistentie van
de wekstof inde grond;
- doding van ziekteverwekkers inzeefgrond door middel van inundatie.
184. Andere aaltjesaantastingen
A. Mulder, Js. Roosjensen G.Veninga

HLB2.1

De populatiedynamica van Meloïdogyne hapla wordt onder andere bestudeerd in
vruchtwisselingsverband. Ook zal meer aandacht nodig zijn voor andere soorten
dan M. hapla. In het kader van terugdringing van het gebruik van fumiganten is
ook nodig dat meer kennis wordt vergaard omtrent de effecten van onder andere
groenbemestingsgewassen op andere soorten aaltjes.
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5c. Beheersing van bodemziekten in de vruchtwisseling bijvollegrondsgroenten en akkerbouw
185. Bestuderingvandefactorendiede symptoomexpressie enontwikkelingvan
Rhizomanieinhetveldbeïnvloeden
L.W. Ebbers

34.3.11

Het Rhizomanie-onderzoek zal in 1992 gericht zijn op het verder ontwikkelen en
verbeteren van de grondbemonsteringsmethode en het bepalen van de schaderelatie met van tevoren aangebrachte grondbesmettingen. De schatting van de
grondbesmetting is onderhevig aan een te grote variatie als gevolg van de bemonstering en de verwerking in het laboratorium en de kas. Gezocht zal worden
naar verbeteringen hiervan. Het schaderelatie-onderzoek zoals dit in 1990 en 1991
op de OBS is uitgevoerd, zal in 1992worden voortgezet met een vatbaar en een
tolerant suikerbietenras. Wellicht zijn er echter ook verschillen in grondsoort voor
de mate waarin rhizomanie tot uiting komt in een groeiseizoen. Daarom zullen
verschillende grondsoorten op een lokatie worden getest op verschillen in rhizomanie-expressie. Op de plaatsen van herkomst van de grond zal waarschijnlijk eveneens gekeken worden naar eenschaderelatie ter plekke in het veld.
186. Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB4

Het onderzoek naar bestrijding en voorkoming van Rhizoctonia solani vindt zijn
voortgang in het project 'Groenrooien en onderdekken'. Naast het effect op R.
solani wordt in het kader van dit project aandacht besteed aan andere belangrijke
knolziekten.
187. Onderzoek naar de effecten vanteelt- encultuurmaatregelen op (vruchtwisselings)problemen inde intensievevollegrondsgroenteteelt
A. Embrechts

28.4.12

Develdproef met slaop ROC Noord-Brabant, waar in een continuteelt sla het effect
van oogstrestverwijdering en preventieve bespuitingen op het voorkomen van smet
wordt bestudeerd, wordt in 1992 afgesloten als landelijke proef. De regio zal de
proef in een iets gewijzigde opzet met loofbranden voortzetten. De proeven in
bloemkool op twee lokaties worden in 1992met eenverslag afgerond. Doel hiervan
was om een indruk te krijgen van de ziektedruk door bodemgebonden schimmels.
Hiermeezal het project in 1992afgerond en afgeslotenworden.
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188. Samenstelling van een kennisoverzicht over vruchtwisseling bij vollegrondsgroenten
vacature

28.4.15

Vanwege verschuivingen in personele bezetting zal dit project dat in 1991 had
moeten beginnen vooralsnog niet gestartworden.
189. Onderzoek naardeoorza(a)k(en) vanherinplantproblemenbijasperge
J.T.K. Poll

32.4.07

In het kader van dit samenwerkingsproject met de LUW, Rikilt en ROC NoordLimburg worden door het PAGV potproeven uitgevoerd om na te gaan of het
mogelijk is een biotoets te ontwikkelen om de geschiktheid van het perceel voor
een herinplantte bepalen.
190. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanherinplantvanasperge
P. Boonen enJ.G.M. Jeurissen

MV

Een groot probleem bij de teelt van asperge is de bodemmoeheid. Ervaring heeft
geleerd dat de groei en produktie op percelen waar al eerder asperge werd geteeld, sterk achterblijft. In het onderzoek worden effecten van grondbewerking,
ontsmetting en plantgetallen bestudeerd op een perceel dat in 1983 is aangelegd.
In 1989 is het herinplant-gedeelte van deze proef beëindigd. Het effect van grondbewerking, ontsmetting en plantgetallen op verse grond zal echter nog voortgezet
worden.
191. Wratziekte (fysio2)
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 4.2.2

Deteeltvan resistente rassen istot op heden de enige effectieve bestrijdingsmogelijkheid. Echter: tussen 'resistent' en 'zeer vatbaar' zijn rassen beschikbaar die,
gezien de in het laboratorium verkregen toetsresultaten wel als vatbaar zijn aangemerkt, maar te velde (ook bij zware besmettingen) praktisch geen of weinig (kleine)
wratten vormen. Onderzoek wordt verricht naar de effecten van de teelt van resistente en minder vatbare rassen op de besmettingsgraad van de grond. Dit onderzoek kan pas dan goed worden aangepakt als het ingediende project 'Bestrijding
envoorkomen vanwratziekten (Synchytriumendobioticum)' wordt gehonoreerd.
192. Pythiumbestrijdingbij spinazie
A. EmbrechtsenM.E.T. Vlaswinkel

NB/ZW

Dit onderzoek wordt afgesloten metverslaglegging in 1992.
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193. Bestrijdingbobbelbladvirusbijsla(ijssla)
M.E.T. Vlaswinkel
Gebruik makendvan kunstmatige besmetting wordt geprobeerd om een methodiek
te ontwikkelen, die schade door bobbelbladvirus kanbeperken.
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ZW

6. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten
* Onderzoek naar (alternatieve) mechanisatie ten behoevevan een geïntegreerde
bedrijfsvoering.
(J.C.vande lande, J. Jonkers, A.H.J.RopsenH.W.G. Floot)
17.5.05
* Mogelijkhedenvooraanaardenvanpootaardappelen opzand-endalgrond.
(K.H.Wijnholds)

KB
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6a. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw
194. Bedrijfssystemen:Ontwikkelingenvergelijking
F.G. Wijnands, W. Haagsma enA.T. Krikke

39.8.20

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

39.8.09

In Veendam op het proefbedrijf Borgerswold werd in de afgelopen vijf jaar in
vergelijking met een traditioneel bouwplan een tweetal experimentele bedrijfssystemen ontwikkeld, namelijk een gangbare en een geïntegreerde versie van een meer
gevarieerd en extensief bouwplan met slechts 25% in plaats van de gebruikelijke
50%fabrieksaardappelen. Het onderzoek rond dit project is mede georganiseerd in
werkgroepen op het gebied van de nematologie en de onkruidbeheersing. Dit
project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO). In 1991 is de opzet van
dit project vernieuwd. In het gangbare bedrijfssysteem (1:2 aardappelen) wordt
enerzijds meer nadruk gelegd op economische perspectieven en anderzijds op
verdergaande beperkingen in milieubelasting. In 1992zal tevens een evaluatie van
de eerste vijf jaar van dit project worden opgesteld en gepubliceerd; zowel op
teelttechnisch als op economischterrein.
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196. De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied
Y. Hofmeester, B. Kroonen-Backbier, M.Kroonen, A. Bosen
S.R.M. Janssens (LEI)

39.8.22

In dit bedrijfssystemen-onderzoek wordt uitgaande van de bouwplanproblematiek
in het zuidoostelijk zandgebied (ZON) een drietal bouwplannen ontwikkeld die
verschillen in intensiteit invergelijking met een referentie-bouwplan. Het gaat hierbij
voornamelijk om de gecombineerde verbouw van vollegrondsgroentegewassen
(schorseneren, waspeen, stamslabonen, erwten) en akkerbouwgewassen (aardappelen en suikerbieten). Centrale onderzoeksvraag is welk bedrijfssysteem voor de
toekomst het meest duurzame karakter heeft in zowel teelttechnisch, economisch
en milieukundig opzicht. Het accent in het onderzoek ligt daarom bij de beheersing
van de teeltkosten, het optimaliseren van de rendabiliteit, de beheersing van
(bodemgebonden) ziekten,plagen enonkruiden en minimalisering van de milieubelasting. Dit is een samenwerkingsproject van ROCVredepeel en hetPAGV.
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6b. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
197. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda
M.vanderHam,J, Rovers enW. vanGurp

39.8.24

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

39.8.25

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

39.8.26

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

39.8.27

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Zwaagdijk wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel-kleigrond in Noord
Holland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische alsopteelttechnische- en ecologische
aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde
benadering worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas van vollegrondsgroente is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen worden
vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen in het onderzoek betrokken. Het
LBOte Lisse heeft bij dit project de onderzoeksinbreng bij de bloembollen.
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6c. Deelonderzoek aangeïntegreerde produktie
Dit cluster isafgesloten.

6d. Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk
201. Experimenteleintroductiegeïntegreerdeakkerbouw
EG. Wijnands, J. Boermaenvacature

39.8.23

Het voornaamste doel van dit project is (voor bedrijfsleven en overheid) nate gaan
wat de potentiële reikwijdte is van geïntegreerde akkerbouw onder praktijkomstandigheden. De potentiële reikwijdte bedoelt aantegeven:
de praktische haalbaarheid voor de ondernemer;
de mate waarin de doelstellingen geïntegreerde akkerbouw gerealiseerd worden.
Dit is nate gaan door een maximale inzet van kennis en ervaring vanuit onderzoek
envoorlichting te combineren met eenoptimale begeleiding.
Systematische knelpuntanalyse en verdergaande optimalisatie zijn de instrumenten
waarmee de ervaringen van dit project dienen uit te monden in milieuhygiënisch
aanvaardbare en technisch en economisch haalbare regiospecifieke bedrijfsscenario's met een brede inzetbaarheid. Dezezijn onmisbaar voor een bredere praktijkintroductie.
Deverdergaande optimalisatie verloopt via vervolgonderzoek zowel met betrekking
tot deelaspecten als met betrekking tot de synthese ervan in het bedrijfssystemenonderzoek (Vredepeel, OBS, Borgerswold).
In het kader van dit vierjarig project neemt in een vijftal regio's een totaal van 38
bedrijven deel aan een planmatige omschakeling naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met CABO en LEI. Verder is dit
project onderdeel van een breder programma voor introductie van geïntegreerde
akkerbouw, waarbij intensief samengewerkt wordt met de voorlichting (IKC-AGV,
DLV).
Daarnaast wordt de start begeleid van de geïntegreerde teelt op één perceel van
de ROC's EH, KR KL,WG, BEM,WS en WR. Indeze percelen zullen de komende
jaren deelvragen worden opgepakt.
202. Opbrengst enkwaliteitvanwintertarwe bijextensivering
A. Darwinkel

41.4.12

Het onderzoek werd in 1991 met vier veldproeven (PAGV, EH,WS en WR) afgesloten. Het oogstprodukt is geschoond enzal,evenals in 1989 en 1990, op de laboratoria van een viertal meelfabrieken op bakkwaliteit worden onderzocht. Verwacht
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mag worden, dat de resultaten daarvan halverwege 1992 bekend zijn. Nadien
zullen de gegevens van opbrengsten, opbrengstcomponenten en kwaliteitskenmerkenworden verwerkt ineeneindverslag.
203. Optimalisatie van deteeltvanwintertarwe binnen het geïntegreerdeteeltsysteem
A. DarwinkelenH.R Versluis

nieuw 41.8.16

Bij wintertarwe blijkt dat bij een geïntegreerde teeltwijze met een lagere input aan
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen oogstzekerheid, kwaliteit (eiwit%) en
saldo vaak achterblijven bij de huidige teeltwijze. Getracht wordt dit resultaat te
verbeteren door de teeltwijze verder te optimaliseren. Daartoe lijken onder andere
bij het beperken van ziekten enonkruiden mogelijkheden te bestaan. In 1992zullen
enkele aspecten worden onderzocht:
- Verbetering slagingskansen mechanische onkruidbestrijding door kort na de
winter jonge onkruiden te doden via het gebruik van kalkstikstof of een herbicidebespuiting ineen lage doseringssysteem (Ebelsheerd,Lelystad).
- Beperking van de ziektegevoeligheid door gebruik van juiste rassenmengsels.
Daarbijwordt ook de invloed op de kwaliteit beoordeeld (Westmaas, Lelystad).
204. Perspectiefvangeïntegreerdetarweteelt inhetnoordelijkkleigebied
H.W.G. Floot

41.4.56

Op basis van de onderzoekservaringen op de OBS zullen op Kollumerwaard op
praktijkmatige schaal een aantal rassen en rassenmengsels bij een geïntegreerde
en gangbare wijzeworden geteeld.
Op Ebelsheerd wordt in een extra variant in de rassenproef nagegaan welke
rassen het meesttolerant zijnvoor een lagere input.
205. Optimalisatie geïntegreerde teeltwijzen van akkerbouwgewassen in het ZWkleigebied
M. Tramper

39.8.50

Huidige ontwikkelingen maken het de akkerbouwer onmogelijk om het gangbare
teeltsysteem ongewijzigd voort te zetten. Regelmatig worden toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen ingetrokken en er worden nauwelijks nieuwe middelen
toegelaten. Daarnaast wordt gesproken over een milieuheffing op kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen.
In het kader van de brede introductie van de geïntegreerde landbouw wordt op
ROC Rusthoeve ingespeeld op de specifieke Zeeuwse situatie. In enkele proeven
wordt de geïntegreerde teeltwijze geoptimaliseerd. In 1992 wordt het onderzoek
voortgezet met stikstofrijenbemesting in suikerbieten, mechanische onkruidbestrijding inwintertarwe endemonstratievelden eggen in diversegewassen.
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206. Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking van schade door ganzen
C.KristelijnenH.W.G. Floot,in samenwerking metRIN, RWS en CLM

39.3.51

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

15.1.50

Watererosie op de hellingen inZuid-Limburg vormt eentoenemend probleem. ROC
Wijnandsrade tracht in diverse gewassen teeltsystemen te ontwikkelen, die de
erosiegevoeligheid van deze teelten tegengegaan. Specifieke teeltproblemen
worden in deelonderzoek onderzocht. De Universiteit van Amsterdam doet in deze
proeven waarnemingen, om de effectiviteit van de ontwikkelde systemen op afspoeling van grond enwater tetoetsen.
In snijmaïs worden diverse teeltmethoden met elkaar vergeleken. Met behulp
van Wischmeierplots worden hier gedurende het gehele jaar afstromingsmetingen in gedaan. Ook met een regensimulator worden in deze proef de diverse
systemen getoetst. Met behulp van braakvelden wordt de K-factor onder
Nederlandse omstandigheden bepaald.
Insuikerbieten en aardappelen gebeurt soortgelijk onderzoek als insnijmaïs.In
deze gewassen worden geen Wischmeierplots aangelegd.
In suikerbieten wordt het effect op de onkruidbestrijding nagegaan bij de teelt
in een bodemconserverend gewas. Het doodspuiten van de bodembedekker
en de besparing op na-opkomstbespuitingen zijn in dit onderzoek opgenomen.
Deteelt in een bodemconserverend gewas vraagt een aangepaste bemesting.
Insuikerbieten wordt dit aspect bestudeerd.
Erosie ontstaat vaak in wielsporen. Hier is de grond verdicht en wordt het
water bovengronds afgevoerd. Onderzocht zal worden welke mogelijkheden er
bestaan om sporen op te heffen.
Op een aantal praktijkbedrijven zullen ontwikkelde systemen in snijmaïs en
suikerbieten onder praktijkqmstandighedenworden getest.
208. Teelttechniek inrelatietot opkomstzekerheid enonkruidbestrijding bijsuikerbietenopwind-enwatererosiegevoelige gronden
CE. Westerdijk enP.M.T.M. Geelen

56.8.23

Het zaaien van een groenbemester in het najaar zorgt ervoor dat de grond gedurende winter en voorjaar beschermd is. Gezocht wordt naar een teelttechniek die
het mogelijk maakt in het voorjaar in de doodgespoten grondbedekker te zaaien
zodat de grond beschermd blijft tegen wind- of watererosie en ook een goede
gewasstart verzekerd is. Tevens.wordt het effect op de onkruiddruk en -populatie
nagegaan. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Wijnandsrade enVredepeel.
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209. Het effect van enkele groenbemesters, aldan niet incombinatie met op het
veldachtergebleven stro,opdeopbrengstvanhetvolggewasoplössgrond
P.M.T.M. Geelen

27.2.52

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

nieuwWR

Op Wijnandsrade wordt nagegaan of van uit een oogpunt van watererosiebestrijding spitten te verkiezen is boven ploegen.
211. Onkruidbestrijding inbodembedekkende teelten
RM.T.M. GeelenenJ.C.vande Zande

nieuwWR

De onkruidbestrijding in de op erosiebestrijding gerichte teeltsystemen met een
bodembedekker in de winter levert nogal eens problemen. Mechanische bestrijding
past niet goed in dit systeem. Nagegaan wordt of de onkruidstrijker bij de toepassing voor de onkruidbestrijding door en in eenbodembedekker perspectief heeft.
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7. REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten

* Onderbladbespuiting bijaardappelen.
(A.H.J. Rops,K.Hindriks,H.W.G. FlootenRM.T.M. Geelen)
* Chemische onkruidbestrijding inerwten enveldbonen
(K.H.Wijnholds, A.H.J.RopsenK.Hindriks)

KU/BEM/KW/VP
KP/KL/BEM

* Vervangende gewassen nauitwintering.
(H.W.G. Floot)

EH

* Onderzoek toepassingsmogelijkheden van herbiciden in akkerbouwgewassen
enbloemzaden.
(vacatureenH.J.vander Mheen)
36.3.10
* Onkruidbestrijding met kalkstikstof inbloemkool.
(J.G.M. Jeurissen)

MV

* Zaaizaadontsmetting enopkomst bijwintertarwe.
(H.W.G. Floot)

EH

* Ziektebestrijding bijveldbonen.
(K.H.WijnholdsenJ.G.N.Wander)

KP/RH

* Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
(J.G.Lamers,G.vanKruistum enA.Jansen)
32.4.03
* Bestrijding vanfusarium in prei.
(J.G.M. JeurissenenH.C.H. Pijnenburg)
* Emissievan bestrijdingsmiddelen en nutriënten bij dewitloftrek op water.
(G. vanKruistumenN.W.H. Houx)
* Optimalisatie vandeworteMiegbestrijding.
(A.Ester)

MV/NB
73.3.17
35.3.07
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7a. Optimalisatie van de onkruidbestrijding

212. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen
R. van der Weiden,A. Darwinkel,J.K. Ridder, D.A. van der Schans,R.D. Timmer,
H.W.G. Floot, RM.T.M. Geelen,J.G.M. Wander enHJ. vanderMheen
36.3.12
Het bedrijfssystemen-onderzoek voor de akkerbouw heeft met name op het gebied
van de onkruidbestrijding in teelt en bedrijfsverband behoefte aan een krachtige
ondersteuning met deelonderzoek. Hiertoewerd in 1990een project gestart,waarin
onderzoekers van de ROC's, TOA en TOB in nauwe samenwerking diverse aspecten van geïntegreerde onkruidbestrijdingsmethoden bestuderen. Dit project zal in
1992 voortgezet worden, waarbij op verschillende lokaties proeven zullen worden
uitgevoerd in aardappelen ('t Kompas, Rusthoeve, Wijnandsrade, van Bemmelenhoeve en PAGV), erwten (PAGV en Vredepeel), wintertarwe ('t Kompas), koolzaad
(Ebelsheerd), maïs (Aver-Heino, Cranendonck, Wijnandsrade en PAGV), stamslabonen (Vredepeel), suikerbieten (PAGV), veldbonen (PAGV), kruiden (PAGV) en
graszaad ('t Kompas). Bij de proef in aardappelen op 't Kompas wordt met name
ook aandacht besteed aan het nachtvorstrisico en de gevolgen van de teelt in
doodgespoten rogge (winderosiebestrijding). In totaal 21 proeven zullen verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken getoetst en vergeleken worden,
waarbij gekeken wordt naar de bestrijdingseffecten en de teelttechnische aspecten.
Aan de handvan de resultaten uit veld- en literatuuronderzoek zullen geïntegreerde
onkruidbestrijdingssystemen worden ontwikkeld, die op praktijkschaal in bedrijfsverband binnen het bedrijfssystemen-onderzoek getoetst kunnenworden.
213. Verminderingherbiödegebruik
vacature enH.RVersluis

36.3.11

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van doelgerichte na-opkomsttoepassingen van herbiciden volgens het model van het lage doseringen-systeem in de
bietenteelt. In enkele proeven zal op basis van voorgaand onderzoek nader worden gekeken naar mogelijkheden van een Lage - Doserings - Systeem, met name
inzaaiuien.
Effecten ureumtoevoeging aanherbiciden
K.H.Wijnholds

nieuw KP

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

nieuw 17.5.09

Onderzoeken van de effectiviteit van de verschillende werktuigparameters en het
effect vanverschillende bodemparameters op de onkruidbestrijdende werking.
Komen tot een keuzecriterium voor optimale werktuigafstelling en tijdstip van
optimale werking. Gebruiken van de uitkomsten van detailonderzoek (in grondbak
van de vakgroep Grondbewerking) voor werktuigafstellingen voor veldproeven
(effect werksnelheid entandhoek bij onkruideggen).
216. Toepassing van Lage-Dosering-Systeem voor onkruidbestrijding in aardappelen
K.Hindriks,H.RVersluis, K.H.WijnholdsenA.H.J.Rops

BEM/WS/KP/KL

- Voortzetting regioproeven op ROC Prof. van Bemmelenhoeve en ROC Westmaas over mogelijkheden bij onkruidbestrijding in aardappelen. Op ROC De
Kandelaar wordt eensoortgelijke proef gestart.
De nadruk ligt nu meer op vergelijking van een aantal systemen van geïntegreerde onkruidbestrijding waarvan het Lage-Doserings-Systeem een onderdeel
vormt.
- Op ROC 't Kompas wordt het Lage-Doserings-Systeem in combinatie met
onderblad-spuitapparatuur onderzocht als alternatief voor mechanische bestrijding in verband met de daarbij optredende risico's voor nachtvorstschade en
wortelbeschadiging. Daarbij is het onderzoek vooral gericht op kleefkruid als
probleemonkruid.
217. Perspectief van het Lage-Dosering-Systeem-methode bij de onkruidbestrijdinginsuikerbieten
H.W.G. FlootenH.RVersluis

56.3.20

Na de ontwikkeling van het Lage-Dosering-Systeem bij de onkruidbestrijding in
suikerbieten is het regionale onderzoek hierover voortgezet en gericht op de
bedrijfszekerheid in specifieke onkruidsituaties en wanneer door weersomstandigheden niet op het ideale moment kanworden gespoten. Dit onderzoek is nu op de
meeste ROC's afgesloten; op Westmaas en Kollumerwaard wordt dit in 1992 nog
voortgezet.
218. Mechanischeonkruidbestrijding insuikerbietenenuien
A.H.J.Rops

KL/WG

Door zoveel mogelijk het onkruid in de gewassen suikerbieten en uien mechanisch
te bestrijden, kan het gebruik van chemische middelen tot een minimum worden
beperkt. Op de ROC's De Kandelaar en De Waag zal ook in 1992 in suikerbieten
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een demonstratieproefveld worden aangelegd waarin het gebruik van de eg en
schoffel inverschillende stadia zalworden toegepast.
Bij het onderzoek in zaaiuien zullen de bewerkingen alleen met een eg worden
uitgevoerd.
219. Onkruidbestrijding inuien
L Hoekstra

65.3.05

Op de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve, De Waag en Rusthoeve zullen onkruidbestrijdingsproeven in zaaiuien worden aangelegd. In deze proeven worden de
resultaten van het voorgaande seizoen nader uitgewerkt. Inde proef zullen herbicidemengsels in het Lage-Dosering-Systeem, voorafgegaan door verschillende
bodemherbiciden op hun perspectief voor de praktijk worden beproefd.
220. Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien
L Hoekstra

65.3.15

In een veldproef wordt bekeken of door veranderingen van plantverbanden in
combinatie met mechanische onkruidbestrijding en rijenbespuiting een reductie van
de inzet van herbiciden kan worden bereikt ten opzichte van het huidige beddenteeltsysteem. Het effect van de onkruidbestrijding op de opbrengst, de sortering,
hettijdstip van afrijpen en de kwaliteit van het geoogste produkt, wordt onderzocht.
Proefplaats PAGVLelystad.
221. Chemische bestrijdingvanduistinwintertarwe
H.W.G. Floot

EH/KW

De bestrijding van duist in de herfst geeft vaak teleurstellingen. Bij toepassing van
bodemherbiciden na opkomst is de werking vaak beter. Mogelijk is er ook sprake
van resistentie.
- Op Ebelsheerd worden bestaande en nieuwe herbiciden bij lateretoepassing en
bij het Lage-Dosering-Systeem beproefd.
- In het onderzoek, in samenwerking met hetvan Hall-instituut is op de zware klei
resistentie tegen chloortoluron aangetoond. Omdat op de lichte zavel problemen met de werking van methabenzthiazuronvoorkomen,zal op Kollumerwaard
worden onderzocht of ook hier sprake isvan resistentie.
222. Onkruidbestrijding in vlas
M.Tramper
Bestrijding van varkensgras vormt een groot probleem. De meeste middelen tegen
dit onkruid geven schade aan het gewas. Op ROC Rusthoeve worden enkele
nieuwe middelen getoetst enwordt het effect van eggen nagegaan.
Het onkruidbestrijdingsonderzoek op de ROC's 't Kompas ende Prof. van Bemme98

RH

lenhoeve isafgesloten.
223. Onkruidbestrijding inArtemesiaannua
K.H.Wijnholds

nieuw KB

Er is enig perspectief voor de teelt vanArtemesia voor de winning van eengeneesmiddel tegen Malaria. Om inde teelt een onkruidbestrijding te ontwikkelen,worden
diverse herbicidecombinaties getoetst.
224. Onkruidenonderzoek ingraszaad

36.3.14

A. Zweepen vacature

36.3.14

Het hoofdprobleem indit project isde bestrijding vantarwe-opslag in degraszaadteelt. Vooral langzaam groeiende grassen,zoals veldbeemdgras, kunnen moeilijk in
open land geteeld worden en worden daarom vaak onder dekvrucht wintertarwe
geteeld. Tot nu toe werd de tarwe-opslag bestreden met TCA, maar dit herbicide is
per 1 november 1991 verboden. Er is al een aantal jaren onderzoek gedaan naar
chemische alternatieven voor TCA, zonder veel resultaat. Het aantal chemische
bestrijdingsproeven is nu teruggebracht tot een proef met een lage dosering en
een screeningsproef op het PAGV. Deze chemische proeven worden in 1992/1993
voortgezet. Daarnaast is in najaar 1991 begonnen met de mechanische bestrijding
van tarwe-opslag. Op het PAGV is in veldbeemdgras bij rijenafstand 25 cm en 50
cm een schoffel, een eg en een rijenborstel ingezet. Dit onderzoek wordt in
1992/1993 uitgebreid met rijenafstand 37.5 cm. Op de Rusthoeve is een aantal
volveldsborstels getest voor de bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras.
Daarnaast is op Rusthoeve het bestrijdend effect van kalkstikstof onderzocht in
veldbeemdgras. Voor 1992/1993 wordt het onderzoek met volveldsborstelen voortgezet. Daarnaast komt ook daar een mechanische bestrijdingsproef met rijenafstanden 25 cm en 50cm.
Een ander probleem is de ruwbeemdbestrijding in de graszaadteelt. Dezaden van
ruwbeemdgras hebben haartjes waardoor deze zaden vaak moeilijk uit te schonen
zijn. Op de Van Bemmelenhoeve zijn twee chemische bestrijdingsproeven in veldbeemdgras en Engels raaigras aangelegd met bestrijding in najaar (1991) en/of
voorjaar.
Daarnaast wordt er in de kas onderzoek gedaan naar het verbeteren van de
werking van een aantal herbiciden en naar nieuwe herbiciden.
225. Deoptimalisatie vanonkruidbestrijding in groentegewassen
J. Jonkersen diverseregionaleonderzoekers

36.3.06

Bij de teelt van gewassen neemt de onkruidbestrijding een belangrijke plaats in.
Daarbij komt er steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding.
Belangrijke overwegingen zijn: minder middelengebruik, kostenbesparing, minder
belasting voor het milieu, bestrijding van chemisch moeilijk te bestrijden onkruiden
en hettegengaan van resistentie. Ook de toepassingstechniek van de herbiciden is
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vanbelang.
Een deel van dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van toepassingen na
opkomst van het gewas en heeft betrekking op het Lage-Dosering-Systeem. Herhaalde toepassing van lage doseringen in combinatie met een hulpstof. Uit resultaten van 1989 t/m 1991 bleken enkele toepassingen perspectief te bieden. In 1992
wordt dit onderzoek voortgezet waarbij mogelijk nog meer gewasgericht gewerkt
zal worden om zodoende voorspelbare missers te voorkomen. Naast de chemische en mechanische bestrijding zal oriënterend onderzoek plaatsvinden naar
thermische bestrijding om het geheel in te passen in systemen. Afhankelijk van
probleem en gewas zal het onderzoek zowel op het PAGV als op de ROC's worden uitgevoerd. Proeven zijn aangelegd in asperges (Noord-Limburg) groene
asperges (Westmaas, Zwaagdijk, 't Kompas), schorseneren (Vredepeel), stamslabonen (PAGV), witlof (PAGV, Zwaagdijk, Westmaas), kool (Zwaagdijk), kroten
(Zwaagdijk) en prei (Noord-Limbutg).
226. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen
J. Jonkers

36.3.07

Regelmatig worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Om deze gewassen te
kunnentelen,isook hier eengoede onkruidbestrijding noodzakelijk. Het onderzoek
isvooral gericht op detoepassing van middelen die in grotere gewassen reeds zijn
toegelaten. Tevens wordt waar mogelijk gekeken naar gedeelde toepassingen of
Lage-Dosering-Systemen. Het onderzoek in 1992 wordt uitgevoerd in knolvenkel
(Zwaagdijk, Valthermond) en rabarber (Meterik).
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7b. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse
schimmelziekten inde akkerbouw
227. Het effect vanverlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen
tussenbespuitingenopde bestrijdingvan Phytophthora inaardappelen
J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.36

De mate van loof- en knolbescherming tegen Phytophthora zal in het onderzoek
worden vastgesteld bij enkele doseringen van middelen en spuitintervallen. Het
onderzoek is gericht op de loofbescherming (vier proeven) en op de knolbescherming (twee proeven).
In het onderzoek naar loofbescherming wordt onderzocht welke combinaties van
behandelingen (middelen, doseringen en interval van bespuitingen) voldoende
bescherming bieden bij een vatbaar en minder vatbaar ras. Plaats: ROC's Kollumerwaard, 't Kompas, Prof. van Bemmelenhoeve en Rusthoeve.
In het onderzoek naar knolbescherming wordt onderzocht welke combinaties van
middelen/doseringen de knol beschermen tegen Phytophthora. Plaats: ROC's De
Waag en Kollumerwaard.
228. Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctoniasolaniinaardappelen
J.G.Lamers

34.3.02

De in 1991 gevonden schadedrempels voor knolontsmetting zullen in samenwerking met de regionale onderzoekers verder worden uitgewerkt. Ook het al of niet
toepassen van een grondbehandeling wordt hierbij meegenomen. Op de Kollumerwaard komt eenveldproef om de invloed van de knolontsmetting, de lage dosering
Moncereen en het looftrekken nader uitte zoeken.Als voorzitter van de werkgroep
"Introductie van Verticillium biguttatum" zal getracht worden om een toelating voor
deze antagonist van Rhizoctonia te stimuleren. Zowel voor de kweek als deformulering van het agens moeten er door het fundamenteel onderzoek nog enkele
knelpunten worden opgelost. Daarbij zal er tevens voor gezorgd worden, dat er
over voldoende materiaal beschikt kan worden voor toepassing in proeven met
toepassing bij het zogenaamde groenrooien en/of voor veldproeven bij één of
enkele biologische pootgoedtelers. Drie biologische pootgoedtelers hebben in
1991 reeds gewerkt met Verticillium biguttatum. Het hieruit verkregen pootgoed zal
in 1992 gepoot worden en gedurende het groeiseizoen en erna beoordeeld worden op aanwezigheid van Rhizoctonia solani en Verticillium biguttatum. Mogelijk zal
in 1992 een project gestart worden in samenwerking met het Louis Bolk Instituut
betreffende de biologische teelt van pootaardappelen, waarbij ook de beheersing
van Rhizoctonia solani als knelpunt aandacht zalkrijgen.
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229. Bestrijdingvanblad- enaarziektenin granen
H.W.G. Floot

EH

Voortzetting vergelijking nieuwe fungiciden/-combinaties ter bestrijding van Septoria
en Fusarium inwintertarwe.
230. Bestrijdingvandonkerevlekkenziekte inerwten
R.D.Timmer

87.3.09

De donkere vlekkenziekte in erwten treedt vooral op in jaren met veel neerslag
tijdens en na de bloeiperiode (zoals in 1985, 1987 en 1988), en kan grote schade
veroorzaken aande opbrengst ende zaadkwaliteit. Uit het onderzoek tot op heden
is gebleken dat het gebruik van gezond zaaizaad en het uitvoeren van eenzaadbehandeling met carbendazim belangrijk is. Dit is echter niet voldoende om het
gewas tot aan de oogst te beschermen. Onderzoek naar de mogelijkheden van
gewasbespuitingen is uitgevoerd maar zal niet langer worden voortgezet. De
uitsluitend preventieve werking vande onderzochte middelen en het onvoorspelbare optreden van de ziekte maken het uiterst moeilijk een gerichte en economisch
rendabele bestrijdingswijze te ontwikkelen. Het onderzoek in Lelystad naar het
perspectief van een mengteelt met eengeringe hoeveelheid zomergraan,ter ondersteuning van het erwtegewas, zal echter nog eenjaar worden voortgezet. Door op
deze wijze het inzakken/legeren te vertragen, kan de ziektegevoeligheid van het
gewas worden verminderd en is een gewasbespuiting mogelijk overbodig.
231. Onderzoek naar beperking van het optreden van en schade door verbruiningsziekte inkarwij
A. Evenhuis enJ.G.N.Wander, in samenwerkingmetIPOen CPRO

52.3.11

Verbruiningsziekte (Mycocentrospora acerina) treedt vrij algemeen op in karwij. De
ziekte kan aanzienlijke opbrengstderving veroorzaken. Inhet kader van het nationale karwijprogramma verricht het PAGV onderzoek naar de bestrijding hiervan. Dit
onderzoek zaler in 1992voornamelijk op gericht zijnte kunnen vaststellen in welke
mate de verschillende inoculumbronnen van belang zijn voor de ontwikkeling van
de verbruiningsziekte. Dit moet leidentot het aangeven van mogelijkheden voor de
praktijk ter bestrijding van de ziekte. Devolgende proeven worden uitgevoerd:
- inoculatie op verschillende tijdstippen van 'Bleija'op hetPAGV
- onderzoek naar mogelijke besmetting zaaizaad (ROC-Ebelsheerd)
- toetsen van verschillende dekvruchten en onkruiden op vatbaarheid voor M.
acerina op PAGV,insamenwerking met IPO-DLO
- onderzoek naar overdracht van de ziekte door middel van gewasresten (IPODLO)
- onderzoek naar de invloed van rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid op het
optredenvan deverbruiningsziekte (ROC-Ebelsheerd)
- ontwikkeling van een resistentietoets ten behoeve van veredeling tegen de
verbruiningsziekte insamenwerking met CPRO-DLO
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7c. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse
schimmelziekten inde vollegrondsgroenteteelt
232. Incidenteel planteziektekundig onderzoek
ft Meier

34.3.03

Diagnostisch onderzoek aan schimmelziekten in akker- en tuinbouwgewassen,
waaruit oriënterend gewasbeschermingsonderzoek kanvoortvloeien.
Inventarisatie van mogelijkheden om te voorkomen dat slaplanten al bij de plantenkweker door de potgrond besmet worden met Olpidium brassicae (drager van het
bobbelbladvirus).
233. Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen
ft Meier

34.3.04

Door onderzoek wordt getracht om voor de meest schadelijke schimmelziekten een
gelegaliseerde toepassing van reeds,inandere gewassen toegelaten fungiciden,te
verkrijgen.
Bestrijding bladvlekkenziekte invingerhoedskruid.
234.

Beperking gebruik gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van
mulchfolie

J.T.K. Poll,H.H.H. Titulaer, J. Jonkers, ft Meier, A. Embrechts
en K.J.Osinga

99.4.16

Terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen is urgent als onderdeel van het
MJPgewasbescherming.
Onderzocht zal worden welke bodembedekking perspectieven biedt. In 1991 is
gestart met een aantal proeven met het gewas ijsbergsla op de ROC's te Breda en
enWestmaas en met het gewas prei op de ROC's te Breda enValthermond.
De eerste aanwijzingen zijn positief te noemen wat betreft het gebruik van mulchpapier. Deafbreekbaarheid van het bio-afbreekbare folie levert nog problemen op.
235.

Bestrijdingvan Phytophthoraspp.bijdetrekvanwitlofopwater

A.C.M.Jansen,G.vanKruistum, ft Meier, A. Embrechts
en ft vanden Broek

73.3.18

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de trek alleen de soort Phytophthora cryptogea wordt aangetroffen. De epidemiologie als ook het effect van
verschillende bestrijdingsmiddelen en -methoden (onder andere bacterisatie) tegen
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de betreffende schimmel worden op het PAGV nader onderzocht. Op het te starten
milieu-voorbeeldbedrijf witlof zal de effectiviteit van ontsmetting van het proceswater
door ozonering, nader kunnen worden bepaald.
In samenwerking met de ROC's te Breda en Zwaagdijk worden de mogelijkheden
van een behandeling vôôr opslag van de wortels met enkele chemische middelen
nagegaan.
236.

Bestrijdingvan Erwinia-bacteriën bijdetrekvanwitlofopwater

A.C.M.Jansen,G.vanKruistum, C.A.M. SchoutenenH.P. Versluis

73.3.19

Inmiddels zijn de meest voorkomende pathogène bacteriën geïsoleerd engeïdentificeerd. Dit jaar wordt de epidemiologie van de betreffende bacteriën nader onderzocht, evenals de mogelijkheid van toepassing van een bestrijdingsmiddel of -methode tegen deze bacteriën.
Het meer praktijkgerichte deel van het onderzoek vindt plaats op de ROC's te Creil
enWestmaas.
Insamenwerking met de LUW-vakgroep Fytopathologie en de PDwordt, in overleg
met zusterinstellingen in België en Frankrijk, getracht in EG-verband financiering te
verkrijgen voor voortzetting van dit onderzoek.
237.

Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op het
veldtevoorkomen

R.Meier en G.vanKruistum

34.3.06

Onderzocht wordt of het mogelijk is een Sclerotinia-aantasting van witlof op het
veld te voorkomen, zodat er zowel in de bewaring als bij de trek van de kroppen
geen rotting meer zal optreden tengevolge van deze schimmel. Ditjaar zal besteed
worden aan evaluatie van reeds uitgevoerd onderzoek en bezinning op verder
onderzoek dat aansluit op het te starten IPO-project "biologische bestrijding van
Sclerotinia sclerotiorum".
238.

Bestrijdingvanroesten Phytophthora inasperge

J.G.M. Jeurissen
Jarenlang is aantasting van het loof van asperge door roest (Puccinia asparagi)
niet voorgekomen. Enkele jaren geleden werd weer melding gemaakt van het
optreden van deze schimmel op een groot aantal percelen. In een veldproef zal
een aantal hiervoor in aanmerking komende bestrijdingsmiddelen worden
beproefd, indien de aantasting zichvoordoet.
Aantasting door Phytophthora wordt regelmatig geconstateerd zonder dat grote
schade wordt aangericht. In 1988 ontstonden er wel problemen. Indien de weersgesteldheid eind juni daar aanleiding toe geeft, zal een middelenscreening worden
uitgevoerd.
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239.

Bestrijdingvalse meeldauw inaugurk

A. Embrechts enJ.G.M. Jeurissen

NB/MV

Valse meeldauw in augurk vormt een groot probleem. Er wordt, gezien de grote
verschillen tussen de bedrijven, verwacht dat het bespuitingsinterval niet juist is. In
dit onderzoek wordt een methode van bespuiten op basis van weersgegevens getoetst. Doordat de schimmel in 1990en 1991 niet isvoorgekomen, dient het onderzoek te worden voortgezet.
240.

Effectvan rijenafstand en plantdichtheidop matevan Botrytis-aantasting bij
stamslaboon

J.J. Neuvel

89.8.11

Bij stamslaboon kunnen peulen en stengels in hoge mate door de grauwe schimmel Botrytis cinerea worden aangetast. De aantasting vindt hoofdzakelijk plaats
vanuit afstervende en afvallende bloemblaadjes onder vochtige weersomstandigheden. Bescherming van de plant gebeurt door één of twee maal bespuiten met
eenfungicide tijdens debloei.
In het kader van milieubescherming is een verminderde inzet van fungiciden noodzakelijk. Nagegaan wordt in hoeverre een ruime plantafstand kan zorgen voor een
droger microklimaat waardoor de kans op aantasting geringer wordt. Tevens zal
hierbij de opbrengstderving onder invloed van een ruime plantafstand worden
vastgesteld.
Het onderzoek is gestart in 1990 in Lelystad met drie rijenafstanden gecombineerd
met vier plantdichtheden. De proeven zullen in 1992worden voortgezet te Lelystad
enWestmaas.
241.

Zwartinkroten

M.H.Zwart-Roodzant, R.Meier enJ.A.Schoneveld

57.3.04

Het onderzoek wordt afgesloten met eenverslag in het jaarboek.
242.

Bestrijdingvanwitteroestinschorseneren

RM.T.M. Geelen

VP

In 1992 zal op ROC Vredepeel de veldproef gericht op de bestrijding van witte
roest inschorseneren worden voortgezet.
243.

Bestrijdingbladvlekkenziekte inprei

R.Meier, A.Embrechts, J.G.M. JeurissenenJ.de Kraker

34.3.13

Het gewas prei kan door een aantal schimmels (Phytophthora, Alternaria, Cladosporium, Leptotrochila, Puccinia) worden aangetast. De aantasting wordt zichtbaar
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door eenscala van bladvlekken, die de kwaliteit van het gewas ongunstig beïnvloeden. Onderzocht wordt welke bestrijdingsmiddelen en/of teeltmaatregelen het
meest effectief zijn en op welke tijdstippen ze toegepast moeten worden om de
prei zo optimaal mogelijk te beschermen tegen de diverse schimmels.
papiervlekkenziekte (Phytophthora porri); afdekken van de grond met bodembedekkers (zieook project 99.4.16)
roest (Puccinia allii);fungicide enjuiste spuittijdstip
purpervlekkenziekte (Alternaria porri);fungicide enjuiste spuittijdstip
fluweelvlekkenziekte (Cladosporium allii-porri); fungicide enjuiste spuittijdstip
zwarte strepenziekte (Leptotrochila porri); afdekken van de grond en fungicide
(zie ook project 99.4.16)
244. Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten
vanprei
A. Embrechts

NB

In een onderzoek dat inmiddels een aantal jaren loopt wordt nagegaan wat de
invloed van de plantmethode op de groeisnelheid, kwaliteit en gevoeligheid voor
ziekten is. Aspecten die onderzocht worden zijn twee of drie rijen per bed, de
plantdiepte incombinatie met aanruggen ende plantleeftijd.
245. Invloedvanstikstofbemesting op bladvlekkenziekte bij prei
J. de KrakerenA. Embrechts

66.3.06

De mogelijkheid is aanwezig dat de ziektegevoeligheid van gewassen toeneemt
naarmate deze sneller en minder stevig opgroeien. Met name een overdadige
stikstofbemesting zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Het gewas prei, dat te
vaak zwaar door ziekten wordt aangetast, leent zich bij uitstek voor een onderzoek
waarbij een gereduceerde stikstofbemesting wordt toegediend. Een hierop toegesneden proef werd op de proeftuin Noord-Brabant aangelegd. Voor deze locatie
werd gekozen omdat daar de ziektedruk hoog is. Op dergelijke gronden is de
nalevering van stikstof als gevolg van mineralisatie echter hoog. Het was daardoor
niet mogelijk om een werkelijk tekort aan stikstof te realiseren. Verschillen inziekteaantasting waren dan ook niet aanwezig. Er zal daarom worden omgezien naar
andere mogelijkheden om eendergelijke proef te kunnen realiseren.
246. Onderzoek naarde mogelijkhedenvoorvoorspellingvankoprot inuien
C.L.M, de Visser enR.Meier

65.3.13

In 1991 is middels een veldproef waarbij Botrytis allii kunstmatig is aangebracht,
onderzocht of aan de hand van sporulatie van de schimmel op bladtoppen een
voorspelling kan worden gedaan over de hoeveelheid koprot in bewaring. Deze
methode heeft onvoldoende gefunctioneerd. Daarom zal in 1992 onder kasomstandigheden onderzocht worden of en, zo ja, in welke mate de detectiemethode
verbeterd kan worden. Hiertoe zullen op diverse tijdstippen in de groei van de
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planten plantonderdelen worden onderzocht op aanwezigheid van de schimmel.
Ook zal bekeken worden of de incubatiemethode van deze plantonderdelen voor
verbetering inaanmerking komt.
247. Ontwikkelingvaneensysteemvoor geleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte
inzaaiuien
C.L.M. de Visser enR.Meier

65.3.11

In 1991 is het systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien
getest bij twee stikstofniveaus, 50 en 200 kg N/ha, met als bedoeling een verschil
te creëren in loofdichtheid en dus in het microklimaat. Het verschil in stikstofniveau
leidde echter niet tot eenverschillend advies of een verschil inde groeisnelheid van
de schimmel. Dit jaar zal daarom onderzocht worden of een verschil in zaaitijdstip
wél tot een verschil in het bespuitingsregime zal leiden en of de schimmel zich in
het vroeg gezaaide gewas eerder zalvertonen dan in het later gezaaide gewas.
De proef in 1992zalde laatste veldproef zijn in het kader van dit project.
248. Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in uien en
hetneveneffect hiervanopkoprot
L Hoekstra

65.3.10

De proef wordt in een veldproef te Lelystad met kunstmatige infectie voortgezet.
Een aantal fungiciden zal in een afwisselend spuitschema of alleen als laatste
bespuiting worden uitgevoerd. Defungicideproef tegen bladvlekkenziekte ineerstejaars plantuien zal op twee lokaties worden uitgevoerd (ROC Rusthoeve en ROC
DeWaag).
249. Beperkingvanschermrotbijbroccoli
J.J. Neuvel,CR de Moei,K.J. OsingaenR.vanden Broek

nieuw 78.3.14

Schermrot van broccoli kan grote schade veroorzaken. Over de oorzaak van de
ziekte is nog weinig bekend. Vast staat dat de bacteriesoorten Pseudomonas en
Erwinia een rol spelen. De ziekte komt met name in een natte periode naar voren.
Inveldproeven op het PAGV in Lelystad zal worden nagegaan hoe door teeltmaatregelen de eventuele aantasting van schermrot beperkt kan worden. De maatregelen zijn gericht op het verkrijgen van een droger microklimaat in het gewas. Op
ROCZwaagdijk zaleen proef worden uitgevoerd omte bezien in hoeverre eventuele rasverschillen in gevoeligheid voor schermrot samenhangen met het gewastype.
Ook inValthermond wordt eenveldproef uitgevoerd.
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250. BlacMekkenziektein kool
R.Meier, H.W.G. Floot,M.E.T. Vlaswinkel, A.P. Everaarts, R.vandenBroek
en CR deMoei
34.3.12
Onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige
toepassingstechniek. Tevens wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen
relatief makkelijk te meten klimaat-parameters (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) en het optreden vanziektes.
Aandacht wordt besteed aan witte roest (Albugo Candida) en Pyrenopeziza brassicae.
Tevens wordt onderzoek verricht naar het effect van onderploegen van een zwaar
met Mycosphaerella besmet sluitkoolgewas op een volgteelt van sluitkool. Dit is in
vergelijking met een sluitkoolteelt op een schoon perceel. Tevens wordt onderzoek
verricht naar de vergelijking bladrot en relative luchtvochtigheidsbepaling voor het
voorspellen van het meest gunstige bestrijdingstijdstip. In een veldproef zal getracht worden een kunstmatige infectie van witte roest (Albugo Candida) aan te
brengen enzal bijsucces hetverloop van deziekteworden gevolgd.
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7d. Optimalisatie van de bestrijding van plagen
251. Incidenteelentomologischonderzoek
A. Ester, A. Embrechts, M.E.T. Vlaswinkel en CAM. Schouten

35.3.08

Diagnostisch onderzoek aan insektenplagen in akker- en tuinbouwgewassen,
waaruit oriënterend bestrijdingsonderzoek kanvoortvloeien.
Uievlieg- en trips-bestrijding in prei door middel van met insecticide gecoat zaad
met enkele insecticiden en doseringen wordt voortgezet (NB-regio enWG-regio).
Als nieuw element binnen dit project zullen in 1992 de perspectieven onderzocht
worden van zaad-engrondbehandeling met enkele insecticiden tegen bladluizen in
ijssla (ZW).
252. Beperking inzetinsecticidenindesuikerbietenteelt
H.W.G. Floot

EH

Getoetst wordt of bij de bestrijding van bodeminsecten (miljoenpoten, bietekevertje)
ook bij een zware aantasting kan worden volstaan met een zaadbehandeling (pil)
ten opzichte van Curater granulaat-toepassing.
253. Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirusingranen
R.D.Timmer, A. Darwinkel,M. Tramper, H.RVersluis enP.M.T.M. Geelen

40.3.01

De afgelopen jaren zijn vele Nederlandse graantelers geconfronteerd met een
aantasting van hun gewas door het gerstevergelingsvirus (Barley Yellow Dwarf
Virus), een tot voor kort weinig voorkomende schadeverwekker. De gunstige
omstandigheden voor bladluizen en de zachte winters waren een directe oorzaak
van de sterke uitbreiding van het virus dat door bladluizen wordt overgebracht.
Vanuit de praktijk zijn er vele vragen aangaande de schade die het virus kan
aanrichten en de mogelijkheden die er zijnom een aantasting tegen te gaan. Inhet
najaar van 1990 is daarom door het PAGV, in overleg met het IPO, onderzoek
gestart; dit onderzoek zal in 1992worden voortgezet. Op een drietal ROC's (Rusthoeve, van Bemmelenhoeve en Wijnandsrade) zijn proeven aangelegd met wintertarwe of wintergerst waarin in het najaar op verschillende tijdstippen luisbestrijdingen zijn uitgevoerd. Dit gebeurt zowel ineen vroeg (eind september), normaal (half
oktober), als in een later (eind oktober) gezaaid gewas. Indeze proeven wordt de
aanwezigheid van bladluizen vastgelegd door middel van vangbakken, zuigval
(Rusthoeve) en veldtellingen. Ook zal worden vastgesteld welk percentage van de
bladluizen met het virus is besmet. Een opbrengstbepaling zal uiteindelijk moeten
aangeven hoeveel schade hetvirus heeftgedaan.
Het gelijknamige onderzoek dat vanaf 1989 op de ROC's Westmaas en Rusthoeve
in zomergerst is uitgevoerd, zal niet worden voortgezet. Ook is het BYDV-onderzoek op de proefboerderij Wijnandsrade ingraszaad voorlopig stopgezet.
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254. Bestrijdingvande nerfmineervlieg inbladgroenten
A. EsterenM.E.T. Vlaswinkel

35.3.11

Van gewasbehandelingen met verschillende insecticiden werden bestrijdingseffecten onderzocht evenals de residuen in het gewas. Dit onderzoek zal met een
verslag afgeslotenworden.
255. Chemische bestrijdingvanluisinijssla
A. Embrechts

nieuw NB

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

MV

Bij de bestrijding van plagen in asperge zijn de aspergevlieg en aspergekever de
belangrijkste insekten. Het onderzoek naar de bestrijding van aspergevlieg met
behulp van de steriele mannetjes-techniek is gestopt in verband met problemen bij
de kweek van poppen. Het onderzoek naar de chemische bestrijding van de
aspergekever gaat door indien er zich problemenvoordoen.
257. Bestrijdingvantripsinprei
A. Embrechts

NB

Dechemische bestrijding is moeilijk omdat de trips diep inde oksels van de bladeren verscholen zit. Hierdoor is de trips moeilijk te raken. In een proef te Breda
wordt nagegaan of via rijenbespuiting de trips beter bestreden wordt. Tevens geeft
rijenbespuiting een aanzienlijke besparing van het middelengebruik.
Ineentweede proef wordt de mogelijkheid nagegaan om eensysteem te ontwikkelen om de tripswaarneming te vergemakkelijken. Hierbij wordt gedacht aan het
planten/zaaien van andere waardplanten van trips (zogenaamde indicatorplanten)
tussen de prei. Ook wordt onderzocht of er een relatie te vinden is tussen de
tripsaantasting in het indicatorgewas en de tripsaantasting in de prei. Op basis
hiervan zouden gericht bespuitingen uitgevoerd kunnenworden.
258. Verbeteringvandebestrijdingvantripsinuien
L Hoekstra
Het onderzoek wordt afgesloten met eenartikel in hetjaarboek.
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65.3.12

259. Onderzoek naarde bestrijdingvantripsin sluitkool
Ft. vanden Broek

NH

Het onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van de aanwezigheid van trips door
middel van indicatorplanten (boon, tabak en ui) wordt voortgezet. Ook wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van biologische bestrijding door Verticillium
(Koppert) en hoe de chemische bestrijding verbeterd kanworden.
260. Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en
sluitkool
J.G.M. Jeurissenen R.vanden Broek, in samenwerkingmetIPO

nieuw MV/NH

In een grote veldproef te Meterik zal het effect van ondergroei met klaver op de
ontwikkeling van ziekten en plagen in prei worden bestudeerd. Er worden met
name effecten op bladvlekken entrips-aantasting verwacht.
In Zwaagdijk zal het effect van ondergroei met klaver in sluitkool worden beproefd.
Door CABO-DLO zal ook gelet worden op de invloed van de ondergroei op de
groei van de kool.
261. Spintbestrijding inprei
J.G.M. Jeurissen

MV

Spint vormt inwarme zomers soms een probleem in prei. Indien er zich problemen
voordoen zal in overleg met het PAGV een proef in de praktijk aangelegd worden.
Het gaat hierbij om hettoetsen vanchemische middelen.
262. Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de worteMieg,
Psilavosae,inpeen
JA. SchoneveldenA.Ester, in samenwerkingmetde
Planteziektenkundige Dienst

nieuw 58.3.10

Het middelengebruik voor de bestrijding van de worteMieg kan door toepassing
van zaadcoating aanzienlijk worden beperkt. Om het middelengebruik voor de
tweede (gewas) behandeling te beperken, zal getracht worden een geleide bestrijding te ontwikkelen. In 1992 zal begonnen worden met de introductie en toetsing
van een signaleringssysteem inde praktijk.
Tevens zal een vliegenverschijningsmodel uit Engeland onder Nederlands omstandigheden getoetst worden.
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263. Optimalisatie van de koolvliegbestrijding
A. Ester, R.vanden Broek, A. Embrechts, C.P de MoelenH.P. Versluis
35.3.06
Het onderzoek naar het moment van een koolvliegbestrijding in spruitkool met
behulp van een signaleringsveldje bloemkoolplanten met eilegvallen wordt met
verslaglegging afgesloten.
Ook het onderzoek naar de bestrijdingvan de madevan de koolvlieg in bloemkool
enspruitkool viazaadcoating met insecticiden wordt met verslaglegging afgesloten.
Op proeftuin Breda wordt een aantal middelen en combinaties van middelen
gescreendter bestrijding vande koolvlieg in chinese kool.
264. Gebruikvaninsektengaasbijplaagbestrijding
A. Ester, A.Embrechts, R.vandenBroek, C.F.G. Kramer
enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.10

Bestrijding bladluis en nerfmineervlieg in ijssla met behulp van verschillende maten
in diameter van insectengaas als alternatief voor een chemische bestrijding wordt
metverslaglegging afgesloten.
265. Bestrijding van naaktslakken in de akkerbouw- en de vollegronds groenteteelt
A. Ester, A.Darwinkel,J.G.N. Wander, PMJ.M.Geelen
enH.W.G. Floot

nieuw 35.3.12

In een proef in winterkoolzaad zal in voor- en najaar de populatie-opbouw van
slakken in de verschillende objecten met behulp van slakkenvallen gevolgd worden
(EH).
In de nazomer van 1992 zal het onderzoek naar beperking van slakkenschade in
koolzaad (EH) worden voortgezet in het volggewas wintertarwe. Na de oogst van
het koolzaad zal tevens de werking van verschillende grondbewerkingen en van
enkele chemische behandelingen op de slakkenpopulatie en de slakkenschade
nagegaanworden.
Voortzetting in 1992 van het onderzoek naar de bestrijding van slakken in suikerbieten op erosiegevoelige gronden van Zuid-ümburg. De mogelijkheden van
cultuurmaatregelen, zaaizaadbehandeling, methiocarb en kalkstikstof worden voor
en na het zaaien onderzocht. Met slakkenvallen zullen de populaties in deverschillende objecten gevolgd worden (WR).
In laboratorium- en kasexperimenten zullen diverse chemische en biologische
preparaten op enkele soorten naaktslakken beproefd worden (PAGV).
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7e. Optimalisatie van de toediening van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
266. Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwe toedieningstechnieken
R. Meier,A.H.J. Rops, H.P Versluis,J.C. van de lande, A. Embrechts, M. van
Uzendoornen H.W.G. Floot,in samenwerking met
andereproefstationsenDLO
34.3.14
In diverse veldproeven zal de gangbare spuittechniek vergeleken worden met de
spuittechniek met luchtondersteuning/lucntmenging, waarbij doseringseffect en
verschillende spuitintervallen onderzocht worden.
Phytophthora infestans in aardappelen (De Kandelaar, Kollumerwaard en
Oostwaardhoeve)
roest ingraan (Westmaas)
Botrytis aclada in uien (PAGV)
Puccinia porri in prei (Noord-Brabant)
Onkruid inwintertarwe (De Kandelaar) als regioproef
Project mede in het kader van onderzoeksfonds MJPG en in nauwe samenwerking
met andere proefstations (met name LBO en PFW), IMAG-DLO,SC-DLO enCABODLO
267.

Ontwikkeling van meettechnieken ten behoeve van onderzoek toedieningstechniek van gewasbeschermingsmiddelen

J.C. vande lande, in samenwerkingmetIMAG-DLO

nieuw 17.3.06

In verschillende gewassen doen van detailonderzoek naar verdeling en massabalans van gespoten middelen als gevolgvan:
verschillende technieken
conventioneel
conventioneel en luchtondersteuning
luchtmenging
verschillende afstellingen:
effect druppelgrootte (dop)
effect luchtdruk
effect rijsnelheid
Dit onderzoek zal voornamelijk worden uitgevoerd op de zogenaamde spuitboom
op hetPAGV.
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268.

Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spuitvloeistoffen in
het gewas

J.C.vande lande, insamenwerkingmetIMAG-DLO

nieuw 17.5.07

Inventariseren van de mogelijkheden van beeldverwerkingstechnieken voor het
kwantificeren van druppelverdelingen zoals nu vastgelegd op watergevoelig papier.
Zoeken naar mogelijkheden van insitu metenvan druppelgrootteverdelingen.
Operationeel maken van een eventueel geschikt systeem voor de verwerking van
grote aantallenwaarnemingen.
269.

Effectvantoedieningstechniek op de drift-emissie inde gewasbescherming

J.C.vandeZande,in samenwerkingmetIMAG-DLO

nieuw 17.5.08

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

*

Eenrisico-analysevoor de verspreiding van onkruiden en planteziekten met
dierlijkemest.
(CD. vanLoon enA.G.Elema, in samenwerkingmet CABO en IPO) 26.3.10

*

Voorstudie beperkenvan uitspoelingvannutriëntenbijdeteeltvanakkerbouwgewassenenakkerbouwmatiggeteeldegroentegewassen.
(CE. Westerdijk, H.H.H. TitulaerenJ.Alblas)
99.2.13

*

Onderzoek naar hettijdstipvande stikstofbemesting voorsuikerbieten.
(P.M.T.M. Geelen)

*

Inzaaivangrasondermaïs.
(J.G.Wanderen P.M.J.M. Geelen)

56.2.64
96.4.50
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8a. Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw en
de vollegronds groenteteelt
270.

Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest in
deakkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt

H.Hengsdijk,H.H.H. TitulaerenAT. Krikke

26.2.09

Afronding door middel van verslaglegging van de meerjarige veldproeven waarin
de effecten van verschillende systemen van toepassing van dierlijke mest worden
onderzocht op de ROC's De Kandelaar, de van Bemmelenhoeve, Wijnandsrade,
Rusthoeve en 't Kompas. De regionale proef op ROC Kollumerwaard wordt afgesloten.
271.

Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere kleigronden, de effecten op bewerkbaarheid, berijdbaarheid en structuur van de
bodem

G.J.M, vanDongen,J.C.vande lande enJ.Alblas

26.3.11

Uit het oogpunt van uitspoeling van nutriënten verdient voorjaarstoediening van
dierlijke mest, in tegenstelling tot de in de praktijk gebruikelijke toepassing in het
najaar, de voorkeur. Dit levert voor zwaardere kleigronden technische problemen
op vanwege het niet kunnen toepassen van een hoofdgrondbewerking in het
voorjaar. Devraag is of er systemen van uitrijden en inwerken, al of niet incombinatie met de zaaibedbereiding, mogelijk zijn, waarbij weinig structuurschade optreedt. Doel van dit onderzoek is daarom de technische haalbaarheid na te gaan.
In 1992afronding door middel vanverslaglegging.
272.

Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
vande grondende opbrengst enkwaliteitvandegewassen
K.Hindriks
27.2.53
In dit meerjarige proefveld ligt sinds 1933 een strook waarop geen organische
bemesting wordt toegepast. In de loop der jaren zijn hier zes stroken met diverse
vormen van organische bemesting toegevoegd. De zes vormen van organischestofvoorziening worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid en de
opbrengst en kwaliteit van de gewassen. In 1992wordt de werking van de organische bemesting in het najaar van 1991op uien getoetst.

116

273.

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

W. vanDijk

96.2.27

Voor een hoge meststofbenutting is het nodig dat de omvang en het toedieningstijdstip van de bemesting zijn afgestemd op de gewasbehoefte. Daarnaast moeten
meststoffen tevens op een plaats worden aangeboden waar de maïsplant deze
spoedig kan onderscheppen. Op maïsland lijkt daarom gestreefd te moeten worden naar een plaatsing van de meststof waarbij enerzijds vervluchtiging beperkt
blijft en anderzijds een snelle onderschepping door wortels mogelijk wordt gemaakt.
Bovendien is het niet ondenkbaar dat door een betere plaatsing van de mest
bespaard kan worden op de fosfaat- en stikstofrijenbemesting. Voorkomen dient
echter te worden dat dergelijke aanwendingstechnieken de structuur van het
zaaibed nadelig beïnvloeden. In de koude en natte voorzomer van 1991 bleek
aanwending van mest na het ploegen te hebben geleid tot een onregelmatige
stand van het gewas. De proef op ROC Aver-Heino, waarbij de mest op verschillende diepten wordt toegediend al dan niet in combinatie met een fosfaat- en /of
stikstofrijenbemesting, zalworden voortgezet.
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8b. Optimalisering van de fosfaat- en kalibemesting
en andere bemestingsaspecten
274.

Fosfaatbemesting graszaadgewassen

S. Vreeke, in samenwerkingmetIB

46.2.08

Het onderzoek in dit project wordt begin 1992afgesloten met verslaglegging.
275.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

A.H.J.Rops,in samenwerkingmetIB

KL1

Op dit meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen is in
1991graszaad geteeld. Hiermee werd aaneenverzoek voldaan van enkelelandelijke specialisten. Dit onderzoek isafgesloten.
In overleg met het IB zullen in 1992 zaaiuien op dit proefveld worden geteeld
omdat het ook voor dit gewas nog onduidelijk is wat de invloed van fosfaat is op
de opbrengst en kwaliteit.
276.

Kalihoeveelhedenproefvelden

K.Hindriks

25.2.52

Op de Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve (sinds 1937) en in Wieringerwerf (sinds
1959) wordt in een kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor
en het effect op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen gevolgd. Sinds enige
jaren wordt in de herfst een laagsgewijze grondbemonstering uitgevoerd. Op deze
wijze wordt een indruk gekregen van het verloop van het kaligehalte in het profiel
en van de mate van uitspoeling. In 1992 zal op deze proef wintertarwe worden
geteeld.
277.

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

H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel enH.R Versluis

25.2.08

Op het P-en K-toestanden-proefveld te Lelystad zal dit jaar het gewas stamslabonen geteeld worden. De opname en afvoer van de nutriënten zal gemeten worden
bij een optimale stikstofbemesting. De K-toestandenproef te Westmaas wordt
opgebouwd door het toedienen van een kalibemesting voor de hoogste niveaus.
De lagere niveaus worden uitgeput. Het testgewas is voorlopig gras, dat frequent
gemaaid zalworden.
De P- en K-toestanden-proeven uit het verleden zullen verwerkt worden. Voorlopig
zal het Pen Konderzoek op een laag pitje worden voortgezet.
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278.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de
grond

PM.T.M. Geelen

25.2.53

De laatstejaren is in het lössgebied algemeen de kalktoestand van de bodem sterk
verhoogd. Het kali-advies is hierbij maar beperkt aangepast.
In deze proef wordt nagegaan, welke kalitoestand gewenst is voor een optimale
opbrengst op lössgrond, bij eenverhoogde pH.
Nagegaan wordt bovendien of de hoeveelheid kali, die nodig is om het kaligehalte
te doen stijgen,overeenkomt met de advieshoeveelheid.
In 1992wordt witlof geteeld op dit proefveld waarbij de trek op het PAGV geschiedt
in het kader van het kwaliteitsonderzoek bijwitlof (project 73.2.16)
279.

Invloedvande pHopdegroeienkwaliteitvangewassen

P.M.T.M. GeelenenK.H. Wijnholds

VP/KP

Door het 1RS is in 1982 een vijftal pH-trappen aangelegd op dalgrond en zandgrond. Dit is vooral gericht op de optimale pH voor suikerbieten in bouwplanverband. In de niet-bietenjaren wordt het effect bij andere in de regio gebruikelijke
gewassen gevolgd. In 1992 zijn dat de gewassen suikerbieten, aardappelen (2x),
tarwe engraszaad.
280.

Magnesiumbemesting bij witlof

C.A.M. Schouten

WG

De adviezen voor magnesiumbemesting bij de witlofwortelteelt op kalkrijke lichte
zavelgronden zijn onduidelijk. Onderzocht wordt of een magnesiumbemesting in de
vorm van een basisbemesting en/of bladbespuitingen zinvol is, gelet op het optreden van ziekten (natrot), kwaliteit enopbrengst inde trek.
281.

Toetsingvande landbouwkundigewaardevang.f.t -compost

V. de KokenJ.Alblas

26.2.12

In de komende jaren is een sterk groeiend aanbod van compost van groente-.fruiten tuinafval te verwachten. Dit betekent dat het voor afnemers/gebruikers en producenten belangrijk is de waarde van de compost tekennen.
Detoetsing zalgebeuren:
- op vier proefvelden met stikstoftrappen op drie g.f.t.-hoeveelheden. Twee proeven met akkerbouwgewassen (ROC 't Kompas en ROC Prof. van Bemmelenhoeve) entwee proeven met groentegewassen (ROCWestmaas en ROC Meterik).
- op twee proeven op kalkarme zavelgronden in Groningen (ROC Kollumerwaard)
en één te Lelystad (zie cluster 4e project 10.1.03) worden de effecten van de
compost op de bodemstructuur bekeken.
Het onderzoek wordt betaald door de VAM.Het project loopt tot medio 1996.
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8c. Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van de nïtraatuitspoeling en verbetering van de
produktkwaliteit
282. Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door middelvan rijenbemesting
H.H.H. Titulaeren CD. vanLoon,in samenwerkingmetNMI

25.2.10

In samenwerking met het NMI,TOA en ROC's zal een onderzoek opgezet worden
naar verbetering van de stikstofbenutting van aardappelen door middel van rijenbemesting. Gekozen is voor aanleg van proeven op zand (Rolde), loss (Wijnandsrade), zware zavel (Westmaas) en lichte zavel (DeWaag). Deteeltwijze is als dievoor
consumptieaardappelen met dien verstande dat op ROC De Waag ook een pootaardappelteelt zal plaats hebben.
283. Toepassingvanvloeibarestikstof (AHL) inaardappelen
P.M.T.M. Geelen

nieuw 25.2.12

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

nieuw KW/EH

Bij een aantal rassen wordt bij enkele N-giften/delingen het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes en de opbrengst bepaald om tot een normlijn voor een bemestingsadvieste komen.
Op de zware klei (EH)wordt nagegaan of de huidige N-gift,dievooral gericht is op
voldoende bladontwikkeling, niet omlaagkan.
285. Optimale N-giftvoor consumptieaardappelen op sterk mineraliserendegronden
A.H.J.Rops
De kwaliteit van consumptieaardappelen op de sterk mineraliserende gronden in
Zuidelijk Flevoland is in het algemeen maar matig.Dit komt vooraltot uitdrukking in
hetvrij lage onderwatergewicht.
Hoewel de stikstofgift reeds is aangepast blijft het onduidelijk welk advies voor
deze gronden moet wordengegeven.
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KL

Ineen onderzoek binnen het gebied zalworden nagegaan of en inwelke mate het
advies moet worden aangepast. Hiervoor zalvoor het derde jaar op een bedrijf een
stikstoftrappenproef worden aangelegd. Daarbij zal evenals in de beide voorgaande jaren, de snelle Nitraat-bladanalyse als hulpmiddel voor de bepaling van de
optimale stikstofvoorziening worden getoetst.
286. Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling
inbladsteeltjes
CD. vanLoon enJ.F. Houwing

55.2.01

Voor de opbrengst en kwaliteit vanfabrieksaardappelen is eenjuiste N-voeding van
het gewas belangrijk. De afstemming van de optimale bemesting is echter niet
eenvoudig. De eerste fase van dit onderzoek betreft het vaststellen van een normlijn voor het nitraatgehalte in bladsteeltjes. Hiertoe zullen voor het tweede jaar
veldproeven worden aangelegd op de ROC's 't Kompas en Kooyenburg. Voorts
zal de -op basis van de resultaten van de 1991 vastgestelde- normlijn op een
tweetal plaatsenworden getoetst.
287. Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de stikstofbenutting
bijde suikerbietenteelt
CE. Westerdijk

56.2.21

Toedieningsmethoden en formuleringen die leiden tot een verbetering van de
stikstofbenutting door het gewas kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen
van de totale benodigde hoeveelheid stikstof envan de uitspoeling van stikstof. De
uitgevoerde proeven in de jaren 1989-1991 op het PAGV en op ROC Kooyenburg
worden ditjaar afgerond envastgelegd in eenverslag.
288. StJkstofrijenbemestingbijsuikerbieten
H.W.G. Floot, A.H.J.Rops,K.HindriksenM. Tramper,
in samenwerkingmet1RS

KW/KL/BEM/RH

Uit eerste resultaten van IRS-proeven blijkt dat via rijenbemesting een besparing op
de stikstofgift mogelijk is en daarmee een betere stikstofbenutting. Op enkele
ROC's wordt dit breder getoetst om na te gaan of dit op alle grondsoorten het
geval is entechnisch mogelijk is.
289. Mogelijkhedenvoordeteeltvangroenbemesters onder bladrijkewintertarwe
H.RVersluis enK.Hindriks

WS/BEM

Momenteel wordt onder een aantal wintertarwerassen geen grasgroenbemester
meer ingezaaid vanwege de geringe slagingskans bij de gebruikelijke voorjaarszaai
van Engels- of Italiaans raaigras. In de praktijk is belangstelling voor de mogelijkheid om enkele weken voor de oogst van tarwe of erwten met een breedstrooier
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een groenbemester intezaaien.
- Op Westmaas wordt deze methode verder onderzocht voor Engels raaigras en
gele mosterd die twee en vijf weken voor de oogst worden ingezaaid en vergeleken met voorjaarszaai, rietzwenkgras in het najaar en inzaai na de oogst.
- Op de Prof. van Bemmelenhoeve wordt inzaai van Engels raai- en rietzwenkgras
in het najaar vergeleken met normale voorjaarsinzaai.
290. Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van wintergewassen bij
continuteeltvansnijmaïs
W. vanDijk,in samenwerkingmetCABO enSC

96.2.24

Sinds 1988 doen PAGV, CABO en SC op ROC Aver-Heino gezamenlijk onderzoek
naar de bijdrage die wintergewassen kunnen leveren aan de benutting van voedingsstoffen door een beperking van de uitspoeling. Hierin worden zowel ondervruchten (gras) al stoppelgewassen (rogge) voor dat doel op hun waarde beoordeeld.Speciale aandacht krijgen de langetermijn-effecten op de N-huishouding. Uit
voorgaande jaren kan worden geconcludeerd dat wintergewassen onder bepaalde
voorwaarden de uitspoeling kunnen verminderen. Door het late oogsttijdstip van
maïs zullen onder gemiddelde weersomstandigheden de effecten beperkt zijn. Het
onderzoek zal in ieder gevaltot 1993worden voortgezet.
291. Wortelgroeienstikstofbenuttingbijmals
D.A.vanderSchansenW. vanDijk, in samenwerkingmet CPRO

96.2.25

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

96.2.29

Toediening van stikstof in de rij kan een mogelijkheid bieden de stikstofbenutting
bij maïste verhogen. Insamenwerking met het IBwordt onderzocht in hoeverre de
benutting van stikstof maximaal in de rij kan worden toegediend zonder gewasschade. De proeven worden uitgevoerd op drie lokaties, Lelystad (kleigrond),
Haren (zandgrond) en Heino (zandgrond). In de proef op ROC Aver-Heino is
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tevens een aantal objecten opgenomen met enige praktische giften in de rij in
combinatie met runderdrijfmest. In Haren wordt tevens de relatie tussen de verdeling van de minerale stikstof en de beworteling in het profielgevolgd.
293. Stikstofnawerking vankorrelmaïsstro
W. vanDijk

nieuw 98.2.09

Bij de teelt van MKS, CCM en korrelmaïs blijven aanzienlijke hoeveelheden stro op
het land achter. Daar de teelt van deze maïsvormen de laatstejaren is toegenomen
en wellicht in de toekomst nog belangrijker zalgaan worden, is het zinvol om nate
gaan welk deel van de in het stro aanwezige stikstof beschikbaar komt voor het
volggewas. Deze stikstof zal dan immers in mindering gebracht kunnen worden op
de N-gift. In het onderzoek zal tevens een object worden opgenomen waarin het
stro pas in het voorjaar wordt ondergewerkt om na te gaan of verliezen op deze
wijze (deels) kunnen worden voorkomen. Als lokatie is gekozen voor ROC Vredepeel (zandgrond).
294. Het versloop van N-mineraalin bodem entijd bij plaatsing van stikstofmeststof.
J.Alblas,H.H.H. Titulaer, PM.T.M. GeelenenH.RVersluis

nieuw 25.211

Bij sommige gewassen is de stikstofbehoefte van het gewas om een goede produktie te leveren beduidend groter dan de afvoer met het produkt. Het overschot
kan uitspoelen. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen (proj.
25.2.10) wordt nagegaan of er verschil is tussen uitspoeling van stikstof die breedwerpig en in de rij is aangewend. Het onderzoek wordt uitgevoerd te Heerlen,Nuth
enWestmaas.
295. Bemestingvan vollegrondsgroentegewassen
H.H.H.Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel, A. Embrechts,R. van den Broek,J.G.H. Jeurissen en KJ.Osinga
25.2.07
De nadruk zal gelegd worden op de verdere ontwikkeling van het Stikstofbijmestsysteem (NBS). Het vergaren van N-opname-curven van diverse gewassen, zoals
spinazie, kropsla en prei staat hierbijcentraal.
Daarnaast zal getracht worden met behulp van bestaande N-opname-curven de Nopname-curven van nog niet onderzochte maar wel erop lijkende gewassen te
construeren aan de handvan enkele puntbemonsteringen.
Parallel aan het NBSzal een kalibijmestsysteem (KBS) ontwikkeld worden.
Het fertigatie-onderzoek zal worden voortgezet met courgette. De resultaten van
het fertigatie-onderzoek bij augurk zullen ineenverslag wordenvastgelegd.
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296. Beheersing nutriëntenstromen inde vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer

25.2.09

In het kader van het aanvullend onderzoeksplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie (GPP) wordt samen met CABO, IBen LUW gewerkt
aan een onderzoek naar de nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt. Het
doel is om door een beheersing van de nutriëntenstromen de kwaliteit van het
produkt te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen. De resultaten
van het meer fundamentele onderzoek zullen verder in het praktijkgericht onderzoek uitgewerkt worden.
297. Beheersing van de N-bemesting van vollegrondsgroenten door middel van
groeivoorspelling enfertigatie
H.H.H. Titulaer

nieuw 25.2.13

Innauwe samenwerking metde Universiteiten van Hannover (D) en Gent (B) enhet
Portugese Nationale Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek wordt i.k.v. het EGprogramma CAMAR eenonderzoek uitgevoerd om de water- enstikstofbenutting in
de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De looptijd van dit additioneel bekostigde
project is drie jaar (1992 t/m 1994). Vooralsnog zal gebruik worden gemaakt van
reeds bestaande proeven.
298. Vermindering vande stikstofbemesting doortoepassingvan Rhizobiumbacteriënbijstamslaboon
J.J. Neuvel

89.2.10

Recente ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat entstof met Rhizobium
bacteriën met de granulaatstrooier onder bij het zaad gebracht kan worden. Door
toepassing van Rhizobium entstof zou op de stikstofbemesting kunnen worden
bespaard.
De Rhizobium entstoffen waarmee in 1990 onderzoek is gestart, zijn afkomstig uit
Wageningen (LUW), Cambridge (UK), Uppsala (S) en Milwaukee (USA). Deze vier
entstoffen worden met twee onbehandelde objecten bij vier stikstofbemestingsniveaus vergeleken. Het onderzoek wordt in 1992voortgezet te Lelystad.
299. Onderzoek naar detoepassing vanhetstikstofbijmestsysteem inzaaiuien
C.L.M, de Visser

65.2.14

Het NBS zal in 1992 worden beproefd op twee lokaties, nl. Lelystad en Wieringerwerf. Net als in 1991 zal onderzocht worden of de efficiëntie van de startgift, zijnde
de stikstofbehoefte van het gewas in de periode tussen opkomst en het vier-bladstadium, verbeterd kan worden door een rijenbemesting. In 1992 zal deze stikstof
echter niet in korrelvorm, maar in vloeibare vorm worden gegeven. De vloeibare
meststof zal onder het zaad worden aangebracht. Deze meststof zal zowel in N124

vorm als in een NPK-vorm worden gegeven, omdat aangetoond is dat de uien in
de jeugdfase vooral aan fosfaat en, in mindere mate, aan kali een gebrek hebben.
Bij de proeven in 1992 zullen naast een onbehandeld object, objecten worden
opgenomen van 50, 100en 150 kg N/ha vóór de zaai en objecten waarin het NBS
worden getest met twee of drie giften,waarbij de startgift wel of niet in rijenbemesting (Nof NPK) zalworden gegeven.
300. Optimaliseringvande stikstofbemesting bijspitskool
R.vanden Broek

nieuw NH

Op proeftuin Zwaagdijk zal in 1992 een stikstoftrappenproef worden uitgevoerd bij
spitskool om te onderzoeken in hoeverre het huidige bemestingsadvies aangepast
moet worden. Deindruk bestaat dat het huidige advies met name voor bewaarteelt
te hoog is.
301. Onderzoek naar de invloedvan stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit
bijdiversespruitkoolrassen
HP Versluis

83.2.51

Het effect van de deling van de N-gift en tijdstip van delen op de opbrengst en de
kwaliteit bij late spruitkool wordt te Westmaas onderzocht. De gevoeligheid voor
vorst is hierbij een belangrijk onderzoeksaspect. Het onderzoek wordt metverslaglegging in 1992afgesloten.
302. Stikstofbemestingswijze bijkoolgewassen
AP.Everaarts, CP.de Moei,H.H.H. TitulaerenR.van den Broek

77.2.06

Inveldproeven zal het effect van een volveldstoepassing van Nworden vergeleken
met die van een rijentoepassing op de opbrengst en kwaliteit van bloemkool,
broccoli ensluitkool.
Het onderzoek zal plaatsvinden in een zomer- en herfstteelt met bloemkool en
broccoli en op twee verschillende grondtypen (veel en weinig humus). Het onderzoek met sluitkool zal bij een bewaarteelt worden uitgevoerd. De uitvoering van het
onderzoek gebeurt zowel op het PAGValsop praktijkpercelen.
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9. TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA
Afgesloten projecten
* Onderzoek naar de managementvragen van de agrarische ondernemer.
(RW.J. RavenenA.T. Krikke)
03.0.09
* Ontwikkeling van een informatiemodel "groei en ontwikkeling van gewassen".
(RW.J. Raven enR.F.I. vanHimste)
09.0.06
* Vooronderzoek naar de haalbaarheid van een teeltbegeleidingssysteem voor
aardappelen.
(WA. Dekkersen CD. vanLoon,in samenwerkingmetSNAK)
03.8.15
* Vooronderzoek naar een methode om informatie als tekst optimaal over te
dragen in teeltbegeleidingssystemen.
(WA Dekkers)
03.0.12
* Onderzoek naardeintroductieenacceptatievanteeltbegeleidingssystemen.
(A.Grunefelden W.A. Dekkers)
09.0.08
* Bestuderingvanhetgroeiverloopvan zaaiuien.
(C.L.M, de Visser)
* Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven.
J.G. Groenwold (LEI) enS.R.M. Janssens(LEI)
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65.4.03
03.8.51

9a. Ontwikkeling van informatica-toepassingen voor
het overdragen van teelttechnische informatie
303. Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoorsuikerbieten
W.A. Dekkers,C.Westerdijk, P.C. deJong (SIVAK) enR.F.I. vanHimste (SNAK)
03.8.03
In 1991 is het teeltbegeleidingssysteem BETA op grote schaal in de praktijk beproefd. De in 1991 opgerichte beheersorganisatie zal zorgdragen voor vermarkting,
beheer en onderhoud van BETA op eencommerciële basis.
In 1992 zal.gewerkt worden aan verslaglegging, waarna dit projekt zal worden
afgesloten.
304. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor granen
A. Grunefeld,A. Darwinkel, R.D. Timmer, R.F.I. van Himste (SIVAK), RC. de Jong
(SIVAK) enA.J. Scheepens(SIVAK)
03.8.02
In 1991 is het teeltbegeleidingssysteem CERA opgeleverd en gedurende een deel
van het groeiseizoen in de praktijk beproefd. Eind 1991 is een nieuwe aangepaste
versie opgeleverd. In 1992zal het systeem worden getest door ongeveer 40telers,
onder de verantwoordelijkheid van de in 1991 opgerichte beheersorganisatie. Deze
organisatie zal zorgdragen voor vermarkting, beheer en onderhoud van CERA op
een commerciële basis.
In 1992 zal gewerkt worden aan verslaglegging, waarna dit projekt zal worden
afgesloten.
305. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen
W.A. Dekkerse.a.,in samenwerkingmetSIVAK

nieuw 03.8.20

In de in 1991 uitgevoerde voorstudie is de haalbaarheid van een teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen duidelijk aangetoond. Het projekt heeft tot doel een of
meer informatiesystemen te ontwikkelen die de teeltbegeleiding en de informatieuitwisseling in de aardappelteelt ondersteunen. De volgende onderdelen staan
centraal in dit projekt:
- standaardisatie van gegevensopslag op het akkerbouwbedrijf,
- datacommunicatie tussen akkerbouwer en bedrijfsleven,
- adviesmodules op het gebied van onkruid- en ziektebestrijding, middelenkeuze,
rassenkeuze en bodemgezondheid.
Naar verwachting zal in de loop van 1992, nadat de financiering van het projekt
rond is,worden begonnen met de informatie-analyse en het ontwerp.
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306. Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen
A. Grunefeld,A.P. Everaarts, CR de Moei,R.F.I, van Himste (SIVAK), P.C. deJong
(SIVAK) enM.G.M. Koomen(SITU)
03.8.11
Met dit project wordt getracht extra impulsen te geven aan de informaticatoepassingen in de vollegrondsgroentesector, vanuit de ervaringen met de teeltbegeleidingssystemen voor granen en suikerbieten. Op basis van een in 1990 verrichte
voorstudie naar de mogelijkheden van teeltbegeleidingssystemen in de vollegrondsgroente is uiteindelijk gekozen voor de gewassen spruitkool en bloemkool.
In 1991 is de informatie-analyse afgerond en een groot deel van het functioneel
ontwerp uitgewerkt. Begin 1992 zal het functioneel ontwerp worden afgerond,
waarna gestart kan worden met de bouwfase. Na goedkeuring van de begroting
zal worden begonnen met het technisch ontwerp en de bouw van het teeltbegeleidingssysteem KOBAS.
307. Ontwikkelingvaneeninformatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen
W.A. Dekkersenvacature, in samenwerking metSIVAK

03.3.04

In 1990 werd de voorstudie naar de haalbaarheid van een informatiesysteem voor
gewasbeschermingsmiddelen afgerond. De uitgangspunten van dit project worden
gebruikt voor de ontwikkeling van een uniform informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw met als basis het informatiemodel Open
Teelten. Het doel is de huidige informatiesystemen te vervangen door een nieuw
systeem dat op een snelle manier de informatie over bestrijdingsmiddelen aan
gebruikers (ook teeltbegeleidingssystemen) ter beschikking stelt. Zodra definanciering van het project rond is,zullen de werkzaamheden kunnen beginnen.
308. Kennisonderhoudvan teeltbegeleidingssystemen
A. Grunefeld,W.A. Dekkers, E.Bouma, A. Darwinkel, R.D.Timmer, C. Westerdijk en
A.J.Scheepens(SIVAK)
09.0.09
De teeltbegeleidingssystemen BETA en CERA bevinden zich in een overgangstraject van afsluiten van de ontwikkelingsfase naar commerciële vermarkting. Op
grond van de resultaten die zijn behaald in het proefjaar 1991is duidelijk geworden
dat technische en inhoudelijke aanpassingen nodig zijn. De functionele en technische ontwerpen die als basis hebben gediend voor BETA en CERA zullen worden
aangepast. De eindprodukten zullen opnieuw worden getest. Tenslotte zullen
normbestanden worden onderhouden; hiervoor worden werkgroepen samengesteld op initiatief van de SIVAK.
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9b. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen ter beheersing van de bodemgezondheid
309. Ontwikkeling vaneen begeleidingssysteem ter beheersingvanbodempathogenenbijdeteeltvanaardappelen
S.R.M. Janssens (LEI),H. Nijboer,H.B. Schoorlemmer, J.G. Groenwold (LEI),H.
Janssen (LEI), CD. van Loon, L.P.G. Molendijk, A. Mulder en Js. Roosjen, in
samenwerkingmet CABO en IPO
03.4.10
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem
voor de aardappelmoeheidsproblematiek (TERRA). Dit projekt maakt deel uit van
het onderzoeksprogramma Bodemgezondheid, waarin CABO, IPO, HLB, LEI en
PAGV nauw samenwerken. Binnen dit programma vindt in een aantal basisprojekten onderzoek plaats naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en schaderelaties. Het automatiseringsprojekt iste beschouwen als eenverbindend projekt
dat de resultaten van de basisprojekten samenvoegt in een systeem. In eerste
instantie zal de in dit systeem opgenomen informatievoorziening betrekking hebben
op het aardappelcysteaaltje. Mogelijk kan later uitbreiding plaatsvinden naar andere
bodemziekten. De informatie-analyse is in 1991 grotendeels afgerond. In 1992 zal
worden gewerkt aan het functioneel ontwerp van het begeleidingssysteem aardappel- moeheid,gevolgd door hettechnisch ontwerp en systeemontwerp.
310. Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van geografische informatiesystemenvoor akkerbouwbedrijven
H.Nijboer (DWT) enH.B.Schoorlemmer, in samenwerking
metSIVAK en SC

nieuw 03.0.18

In het bodemgezondheidsproject TERRA neemt de registratie van plaatsgebonden
gegevens een centrale plaats in. Hiervoor bieden databanksystemen onvoldoende
mogelijkheden, in tegenstelling tot geografische informatiesystemen. In dit projekt
wordt vanuit de specifieke problematiek van gegevensvastlegging en -verwerking in
TERRA een demonstratiemodel ontwikkeld om de mogelijkheden van bestaande
geografische informatiesystemen ten behoeve van toepassing bij managementondersteunende systemen inde akkerbouw tetoetsen.
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9c. Ontwikkelingen in de informatiemodellen en
-behoeften
311. Deontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor de Europese
graarrteelt op basis van informatiemodellen
A.J.Scheepens(SNAK), W.A. Dekkers, A. Grunefelden vacature

09.0.07

In samenwerking met DLG & Univ. Giessen (D), ADAS (GB), ACTA, INRA, ITCF &
AGPM (F) en het Ministerie van Landbouw in Spanje wordt gewerkt aan hetopstellen van standaards voor de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen
voor de teelt van tarwe en maïs. Deze standaards en gemeenschappelijke afspraken zullen worden vastgelegd in een informatiemodel dat uit het Nederlands Informatiemodel Open Teeltenwordt afgeleid.
Binnen dit project wordt tevens gewerkt aan de verdere ontwikkeling en validatie
van een model voor geleide ziektebestrijding inzomer- en wintergerst.
312. De ontwikkeling van een model voor de optimalisatie van bestrijdingsstrategiën
E.Bouma,H.B.SchoorlemmerenA.Darwinkel

03.3.08

De kosten/baten-analyse voor het uitvoeren van bestrijdingen in bijvoorbeeld
Epipré en andere deelsystemen is voor verbetering vatbaar. Doel van dit project is
om te komen tot een gewasonafhankelijke modelbeschrijving die gebruikt kan
worden bij het vinden van het optimale tijdstip voor het uitvoeren van bestrijdingen
van ziekten en plagen. Het resultaat van dit onderzoek kan vervolgens worden
ingepast inteeltbegeleidingssystemen.
313. Inventarisatievande invloedvan hetweer op de teeltbeslissingen
E.Bouma,in samenwerkingmetLUW

nieuw 03.4.19

Het weer speelt een grote rol bij teeltbeslissingen op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Een probleem is dat ondernemers veelal niet goed weten hoe ze
gebruik kunnen maken van de weersinformatie bij het nemen van gewasmaatregelen en dat de meteorologische diensten onvoldoende weten welke informatie de
agrarische ondernemers zouden kunnen gebruiken. Een gevolg hiervan is dat het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet optimaal is. Veel van de benodigde
kennis is er wel, maar is nooit goed vastgelegd en dus onvoldoende toegankelijk
voor de ondernemer. In dit onderzoek zal voor een aantal akkerbouw- en vollegrongsgroentegewassen de invloed van het weer op de teeltbeslissingen die
betrekking hebben op bemesting en gewasbescherming worden beschreven.
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314. Analysevandeteeltbeslissingen inhet bedrijfssystemen onderzoek.
W.A. Dekkers, A I Krikke enEG. Wijnands

nieuw 01.0.22

In het bedrijfssystemen-onderzoek worden teeltmaatregelen genomen die moeten
voldoen aan de randvoorwaarden van milieu en kostenvermindering. De keuze en
de uitvoering van de gewenste teeltmaatregelen binnen de gestelde randvoorwaarden zijn vastgelegd in een draaiboek. De uitvoering volgens het draaiboek kan
door omstandigheden afwijken vande planning.
In deze studie zal aan de hand van de draaiboeken en de teeltregistraties van
uitgevoerde teeltmaatregelen worden nagegaan op welke gronden de beslissing
tot wel of niet uitvoeren isgenomen.
Deze beslismomenten worden in kaart gebracht en op basis hiervan wordt een
model ontwikkeld. Dit model zal de basis kunnen vormen voor de bouw van beslissings- ondersteunende systemen waarmee de informatie-overdracht naar telers kan
wordenverbeterd.
315. Ontwikkelingvaneenmodelvanintegraleonkruidcontrole inhetbouwplan
W.A. Dekkers, E.Boumaen vacature

nieuw 03.3.21

De onkruidbestrijding is een bron van voortdurende zorg voor de teler. De zaadvoorraad in de grond is van een zodanige omvang dat de onkruidbehandeling
altijd noodzakelijk blijft. De kosten voor onkruidbestrijding moeten in de huidige
bedrijfsvoering financieel en milieutechnisch tot een minimum beperkt worden
zonder eenonaanvaardbare vergroting van hetrisico.
Om dit te bereiken zalworden geanalyseerd welke informatie er noodzakelijk is om
de onkruidbestrijding optimaal uit tevoeren. Daarvoor wordt van alleteeltmaatregelen geanalyseerd wat hun effect is op de onkruidpopulatie en de toepassing onder
verschillende omstandigheden. Met behulp van beslissingstabellen zal worden
vastgelegd onder welke voorwaarden een handeling een resultaat heeft. In deze
afweging zullen kosten en risicoschatting wordenopgenomen.
316. Geleideziektebestrijding inzomer- enwintergerst
R.D.Timmer, W.A. Dekkers, J. HoekenA. Grunefeld

03.3.07

Door alleen een ziektebestrijding uit te voeren wanneer dat werkelijk noodzakelijk
is, kunnen de teeltkosten van zomergerst verlaagd worden en kan tevens het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt. Om nauwkeurig te kunnen bepalen of een bespuiting al of niet noodzakelijk is, is het echter
nodig een systeem van geleide ziektebestrijding beschikbaar te hebben, zoals
Epipre bij wintertarwe. In 1991 is een ziektebestrijdingsproef in zomergerst uitgevoerd en zijn gegevens verzameld om het Epipre-model voor gerst te kunnen
aanpassen. Met deze resultaten, en die van eerder onderzoek, zal in dewinterperiode van 1991-1992 een meeldauwbestrijdingsmodel worden uitgewerkt. In 1992
zullen op de ROC's Kooyenburg (zand) en Rusthoeve (klei) verificatieproeven
worden uitgevoerd om het ontwikkelde modeltetoetsen.
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317. Bepalingvan het groeiverloop bij aardappelen
K.Hindriks,K.H.WijnholdsenH.W.G. Floot

54.4.33

Voor informatie over het groeiverloop worden jaarlijks via proefrooiingen groeicurves bepaald op de Prof. J.M. van Bemmelenhoeve (Bintje consumptie-aardappelen), Feddemaheerd (drie rassen pootaardappelen), 't Kompas en Kooyenburg
(drie rassen fabrieksaardappelen).
318. Toetsingadviesmodule onkruidbestrijding in suikerbieten
H.W.G. Floot,in samenwerkingmetCABO enLUW
Door het CABO en de LUW is een onkruidontwikkelingsmodel ontwikkeld waarmee
in een vroeg stadium de te verwachten schade aan een suikerbietengewas kan
worden ingeschat. Hierdoor is vooraf beter te voorspellen of een bespuiting zinvol
is of niet. Om dit model in de praktijk te toetsen,wordt op het ROC Kollumerwaard
een proef aangelegd, waarin met verschillende frequenties gespoten wordt en het
effect op de onkruidbezetting en de opbrengst wordt nagegaan.
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9d. Ontwikkeling van groeimodellen
319. Opstellen van modellen van computerprogramma's voor diverse aspecten
vandeaardappelteelt
C.B. Bus

54.4.18

Op basis van in 1986 en 1987 verzamelde gegevens over het verloop van de
opbrengst en de knolsortering van pootaardappelen wordt geprobeerd een computerprogramma te ontwikkelen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om de
optimale loofvernietigingsdatum vast testellen.
320. Bestuderingvande groeienontwikkelingvanspruitkool
A.P. Everaarts en CR de Moei

83.4.06

Voor advisering betreffende teeltmaatregelen is een goed inzicht in het verloop van
groei en ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen van belang. In veldproeven te Lelystad waarin planttijdstip, ras en plantdichtheid werden gevarieerd,
werd door periodieke waarneming gedurende de groei inzicht verkregen in het
patroon van groei en ontwikkeling van het gewas. Met behulp van de verkregen
gegevens zal getracht worden een simulatiemodel van de groei van het gewas op
testellen.
321. Invloedvanzaaitijd,zaadhoeveelheid en-verdelingop opbrengst,sorteringsenkwaliteitsverloop bijpeen
JA. Schoneveld,M.H.Zwart-Roodzant enC.L.M, de Visser

58.4.04

Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de
kwaliteit en de sortering onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en
standdichtheid bij alle typen peen. In 1992 zullen de gegevens uit 1985 t/m 1989
worden bewerkt en geanalyseerd. Getracht zal worden hiermee een groeimodel te
formuleren waarbij onder verschillende groei-omstandigheden de opbrengst en
sortering voorspeld kunnen worden. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er
steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven nodig zijn bij zich wijzigende
omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de sorteringen en nieuwe rassen.
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OVERZICHTVANPROJECTEN PERGEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Volgnr. Titel
129.

Economische perspectieven van geïntegreerde akkerbouw; synthese van
10jaar OBS

130.

Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

120.

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

121.

132.

Projector.

01.8.19
01.8.51

02.8.04
02.8.05

Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en
tuinbouwprodukten

03.4.54

207.

Bestrijding van watererosie in de akkerbouw inZuid-ümburg

215.

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

21.1.51

Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de NOP op de
waterhuishouding, de beworteling en de produktie van landbouwgewassen

21.1.52

163.

164.

162.

165.

277.

21.1.53

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

21.1.54

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

25.2.08

Het verloop van N-mineraal in bodem en tijd bij plaatsing van stikstofmeststof.

276.

Kalihoeveelhedenproefvelden

278.

pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden van de grond

270.

Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest in
de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
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17.5.09

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

294.

281.

15.1.50

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

25.2 11
25.2.52
25.2.53

26.2.09
26.2.12

271.

209.

272.

Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere kleigronden,
de effecten op bewerkbaarheid, berijdbaarheid en structuur van de bodem

26.3.11

Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het veld
achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas op lössgrond

27.2.52

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

27.2.53

166.

Onderzoek naar relatie en beïnvloeding van gewassen

171.

Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatigeteelten 28.4.09

170.

Verbetering van de bodemgezondheid en de bodemvruchtbaarheid door
toepassing van braak

167.

Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernauwing

173.

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

168.

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

179.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle gewassen

178.

Nematologische ondersteuning van het Bedrijfssystemen-onderzoek te
Vredepeel en Borgerswold

175.

Alternatieven voor een grondontsmetting tegen vrijlevende aaltjes

232.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

266.

Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwe
toedieningstechnieken

251.

Incidenteel entomologisch onderzoek

265.

Bestrijding van naaktslakken in de akkerbouw- en de vollegrondsgroenteteelt

213.

Vermindering herbicidegebruik

212.

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen

206.

Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking van schade door ganzen

195.

De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het
veenkoloniale bouwplan

28.4.01

28.4.14
28.4.50

28.4.56
28.4.58
33.3.07

33.3.11
33.3.12
34.3.03

34.3.14
35.3.08
35.3.12
36.3.11
36.3.12
39.3.51

39.8.09

194.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking

39.8.20

196.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied
Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

39.8.22
39.8.23135

201.

205.

Optimalisatie geïntegreerde teeltwijzen van akkerbouwgewassen in het
ZW-kleigebied

184.

Andere aaltjesaantastingen

275.

Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden op zware klei

214.

Effecten ureumtoevoeging aan herbiciden

279.

Invloed van de pH op de groei en kwaliteit van gewassen

210.

Vergelijking tussen spitten en ploegen op lössgrond

211.

Onkruidbestrijding in bodembedekkende teelten

39.8.50
HLB 2.1
KL1
KP
VP/KP
WR
WR

AARDAPPELEN
309.

Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van
bodempathogenen bij deteelt van aardappelen

03.4.10

305.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen 03.8.20

282.

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

25.2.10

283.

Toepassing van vloeibare stikstof (AHL) in aardappelen

25.2.12

169.

Onderzoek van het voorvruchteffect van peulvruchten voor aardappelen

28.3.13

176.

De beheersing van aardappelcysteaaltje in het bouwplan

33.3.10

228.

Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen

34.3.02

3.

De invloedvanvoorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van
consumptie-aardappelen

7.

Invloed van bemesting en beregening op het nitraatgehalte van aardappelen

9.

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt

177.

Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen

11.

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem
bij pootaardappelen
Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen

227.

54.2.35
54.2.40
54.3.23
54.3.30

54.3.32

tussen bespuitingen op de bestrijding van Phytophthora in aardappelen

54.3.36

12.

Perspectieven van groenrooien en onderdekken bij pootaardappelen

54.3.37

14.

Bestrijding Yn-virus in pootaardappelen

319.

136

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

54.3.75

54.4.18

10.

Optimalisering van de teelt bij de vermeerdering van pootaardappelen uit
miniknollen

317.
13.
1.

Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen

54.4.33

Beïnvloeding knoltal/sortering van grof groeiende pootaardappelrassen
Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen

54.4.71

2.

Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

4.

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

5.

286.
6.

86.
216.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen

54.7.34

54.7.38

54.7.73
54.9.39

Optimalisatie N-voedingfabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling
in bladsteeltjes
Invloed vanteeltvervroegingsmaatregelen op de opbrengst en de kwaliteit

55.2.01

vanfabrieksaardappelen

55.4.55

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen

55.9.02

Toepassing van Lage-Dosering-Systeemvoor onkruidbestrijding in
aardappelen

8.

54.7.27

Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen door
aanleg van spuitbanen

85.

54.4.29

Teelt van consumptieaardappelen op de zware klei in het Oldambt

87.

Rassenproef pootaardappelen

183.

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van

BEM/WS/KP
EH
EH/KW

aardappelcysteaaltjes

HLB

180.

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

181.

Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.2

182.

Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje

HLB 1.3

186.

Bodemschimmels in het fabrieksaardappelgebied

191.

Wratziekte (fysio 2)

285.

Optimale N-gift voor consumptieaardappelen op sterk mineraliserende gronden

KL

284.

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes

KW/EH

HLB 4
HLB 4.2.2
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SUIKERBIETEN
303.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten 03.8.03

185.

Bestudering van de factoren die de sympoomexpressie en ontwikkeling van
Rhizomanie in het veld beïnvloeden

287.

34.3.11

Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de stikstofbenutting
bij de suikerbietenteelt

217.

Perspectief van de LDS-methode bij de onkruidbestrijding in suikerbieten

208.

Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbestrijding bij

56.2.21
56.3.20

suikerbieten op wind- en watererosiegevoelige gronden

56.8.23

92.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

142.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

252.

Beperking inzet insecticiden in de suikerbietenteelt

218.

Mechanische onkruidbestrijding insuikerbieten en uien

318.

Toetsing adviesmodule onkruidbestrijding in suikerbieten

288.

Stikstofrijenbemesting bij suikerbieten

97.4.01
EH
KL/WG
KW

KW/KL/BEM/RH

GRANEN
316.

Geleide ziektebestrijding in zomer- en wintergerst

03.3.07

304.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor granen

03.8.02

311.

Deontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor de Europese
graanteelt op basis van informatiemodellen

09.0.07

276.

Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52

253.

Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen

40.3.01

202.

Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensivering

41.4.12

204.

Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied

41.4.56

144.

Perspectieven voor agrorefinery bij wintertarwe

203.

Optimalisatie van de teelt van wintertarwe binnen het geïntegreerde teeltsysteem

41.8.13
41.8.16

69.

Cultuur - en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

70.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

32.

Rassenonderzoek voor zeeuwse Vlegel-brood

41.9.57
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33.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

42.7.05

71.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

72.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

145.

Optimalisatie van deteelt en afzet van rogge

74.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

146.

Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver

73.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

31.

Invloed van zwavel op de bakkwaliteit van wintertarwe

EH

76.

Teelt van bakwaarde wintertarwerassen bij geïntegreerde teeltwijze

EH

172.

Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen

229.

Bestrijding van blad- en aarziekten in granen

221.

Chemische bestrijding van duist inwintertarwe

75.

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

289.

Mogelijkheden voor deteelt van groenbemesters onder bladrijke wintertarwe

43.4.02
43.9.01
44.7.50
44.9.01

EH
EH
EH/KW
WR
WS/BEM

PEULVRUCHTEN
169.
23.
230.

Onderzoek van het voorvruchteffect van peulvruchten voor aardappelen
De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk

28.3.13
46.4.07

Bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten

87.3.09

77.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek erwten en capucijners

87.9.14

78.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek veldboon

88.9.09

HANDELSGEWASSEN
224.

Onkruidenonderzoek in graszaad

36.3.14

274.

Fosfaatbemesting graszaadgewassen

46.2.08

21.

Detoepassing van groeiregulatoren bij graszaadgewassen

46.4.02

22.

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

46.4.03

23.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk

46.4.07
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25.

Teelttechniek graszaadgewassen op zand- en dalgronden

46.4.09

26.

Verbetering van de zaadproduktie bij rietzwenkgras

46.4.12

24.

Het effect van teeltmaatregelen inde herfst op de gewasstructuur en de
opbrengst van graszaad

19.

Verbetering van de oogstzekerheid en de kwaliteit van koolzaad

46.4.13
50.4.03

137.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van karwij

81.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

80.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas

50.9.06

82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij

50.9.07

20.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van vezelvlas

140.

Optimalisering van de teelt van hennep als grondstof voor de papierindustrie

51.7.03

141.

Optimalisering van de teelt van Miscanthus als grondstof voor de papierindustrie

51.7.04

79.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.9.05

133.

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

52.0.04

134.

Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor de
industrie (Nationaal olieprogramma 52.0.09, EG-VOICI-programma 52.3.10)
Optimalisering van de teelt van gierstmelde als grondstof voor de zetmeelen eiwitindustrie

52.0.09

147.

231.

50.4.05

51.6.02

52.0.13

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

52.3.11

136.

Vergelijking carvanproduktie van dille en karwij

139.

Teelt- en oogstoptimalisatie bij cichorei voor de produktie van inuline

83.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

63.9.04

293.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.2.09

148.

Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden

223.

Onkruidbestrijding in Artemesia annua

143.

Mogelijkheden voor de vlasteelt in de Veenkoloniën

KP

29.

De buitenteelt van droog- en zomerbloemen

RH

30.

Teelt van bloemzaden

RH

138.

Oogstmethoden bijteunisbloem

RH

140

52.7.12
63.8.03

98.4.08
KB

Onkruidbestrijding in vlas

RH

VOEDERGEWASSEN
161.

290.

Effect van beworteling op het in stand houden van de structuur van de
ondergrond
Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van wintergewassen bij
continuteelt van snijmaïs

291.

Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs

273.

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

292.

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

174.

Vruchtwisselingsproblemen bij snijmaïs

34.

Opbrengst en kwaliteitsverloop van e rastypen snijmaïs tijdens de rijpingsfase

88.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

142.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

293.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

35.
36.
89.

21.4.02

Optimalisatie van de teelt van luzerne
Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale
vochtvoorziening
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en
maïskolvenschroot

96.2.24
96.2.25

96.2.27
96.2.29
96.4.22
96.6.23
96.9.28
97.4.01
98.2.09
98.4.10
98.4.11
98.9.04

90.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek voederbieten

98.9.05

91.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

98.9.07

KRUIDEN
135.

Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen

52.0.07

18.

Verbetering opkomstzekerheid en begingroei bij kruidenteelt

52.4.05

28.

Teelt- en oogstoptimalisatie bij wortelgewaskruiden

52.6.08

136.

Vergelijking carvanproduktie van dille en karwij

52.7.12

27.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

52.8.06
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VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN
127.

Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen
in de teelt en bewaring van vollegrondsgroenten

01.8.18

131.

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

01.8.21

124.
132.

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven
Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en
tuinbouwprodukten

02.8.03

125.

126.

160.

164.

162.

165.

Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt van
vollegrondsgroenten.
Ontwikkeling van een analysemethode voor inrichting van produktieprocessen
op het vollegrondsgroentebedrijf
Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzienvan de fysische
bodemvruchtbaarheid
Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de NOP op
de waterhuishouding, de beworteling en de produktie van landbouwgewassen

21.1.52

21.1.54

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

296.

Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt

297.

Beheersing van de N-bemesting van vollegrondsgroenten door middel
van groeivoorspelling enfertigatie
Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest
in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

281.

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

187.

Onderzoek de naar effecten van teelt- en cuttuurmaatregelen op
(vruchtwisselings)problemen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt
Samenstelling van een kennisoverzicht over vruchtwisseling bij
vollegrondsgroenten

142

10.1.03

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

277.

173.

03.5.16

21.1.53

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

188.

03.5.14

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

295.

270.

03.4.54

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

25.2.07

25.2.08
25.2.09

25.2.13

26.2.09
26.2.12

28.4.12
28.4.15

28.4.56

179.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle gewassen

33.3.07

175.

Alternatieven voor een grondontsmetting tegen vrijlevende aaltjes

33.3.12

232.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

233.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen 34.3.04

266.

Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwe
toedieningstechnieken

251.

Incidenteel entomologisch onderzoek

254.

Bestrijding van de nerfmineervlieg in bladgroenten

265.

Bestrijding van naaktslakken in de akkerbouw- en de vollegrondsgroenteteelt

225.
226.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine
groentegewassen

34.3.03

34.3.14
35.3.08
35.3.11
35.3.12
36.3.06
36.3.07

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

198.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

199.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.26

200.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

61.

Invloed van weersomstandigheden rond de oogst en handeling op de
houdbaarheid van groentegewassen

68.7.01

151.

Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen

94.4.01

234.

Beperking gebruik gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van mulchfolie

99.4.16

150.

Kleine gewassen,teeltoriëntatie Limburg

MV

158.

Ontwikkeling teeltplan wandeltunnel

MV

159.

Produktverbetering en milieuvriendelijke teelt

NH

BLAD-,STENGEL- ENVRUCHTGROENTEN
Andijvie
97.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek andijvie

71.9.02

45.

Afdekken van andijvie ter verkrijging van een geel hart

ZW

143

Asperge
189.

Onderzoek naar deoorza(a)k(en) vanherinplantproblemen bijasperge

153.

Forcerenvanasperge

154.

Teeltmethodenterverbeteringvanopbrengst enkwaliteitvandegroene
asperges bijgebruik vanmanlijkehybriden

32.4.07
69.4.02

69.4.03

41.

Oogstverlengingvanasperge

69.4.04

98.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

69.9.05

100.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

69.9.06

42.

Onderzoek naaropkweeksystemenvanaspergeplanten

99.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuweaspergehybriden

MV

128.

Ontwikkelingoogstsystemen bijasperge

MV

190.

Onderzoek naardemogelijkhedenvanherinplantvanasperge

MV

238.

BestrijdingvanroestenPhytophthora inasperge

MV

256.

Bestrijdingvanaspergekever

MV

MV

Augurk
239.

Bestrijdingvalsemeeldauw inaugurk

NB/MV

Courgette
156.

Verlatingbijcourgette

ZW

Lamsoor
155.

Deteeltvanlamsoor (Astertripolium L)

RH

Pompoen
68.

Bewaringvanpompoen

MV

Prei
243.

Bestrijding bladvlekkenziekte inprei

245.

Invloedvanstikstofbemesting opbladvlekkenziekte bijprei

144

34.3.13
66.3.06

62.

Bewaring winterprei

102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

261.

Spintbestrijding in prei

260.

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

244.

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

257.

Bestrijding van trips in prei

51.

Onderzoek naar optimale plantdichtheidvan prei bij deteelt op zavelgrond

66.7.05
66.9.03
MV

NB
NB
ZW

Radicchio rosso
149.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

110.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Radicchio rosso

76.4.03
76.9.05

Selderij (blad-en groenselderij)
106.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek groen-en bleekselderij

74.9.01

Sla (kropsla,rode sla,ijssla)
264.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

43.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

72.4.05

101.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla

255.

Chemische bestrijding van luis in ijssla

NB

193.

Bestrijding bobbelbladvirus bij sla (ijssla)

ZW

44.

Verbetering kwaliteit ijssla bij teelt onder insectengaas

72.9.03

ZW/NB

Spinazie
46.

Oorzaken en bestrijding van het "wit" in spinazie

70.2.02

112.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.9.04

192.

Pythiumbestrijding bij spinazie

NB/ZW

145

Suikermais
151.

Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen

94.4.01

119.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikermais

94.9.04

Witlof
278.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de grond

237.

Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op het
veld te voorkomen

60.

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

37.

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

58.

25.2.53

34.3.06
53.6.01

73.2.13

Onderzoek gericht op het voorkómen van lage temperatuurbederf bij witlof

73.2.16

235.

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

73.3.18

236.

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

73.3.19

15.

Verbetering van de veldopkomst bijwitlof

104.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

105.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij witlof

38.

Onderzoek naar point noir in witlof

39.

Verbeteringen van de trekrijpheid van fijne witlofwortels in de vroege trek

40.

Invloed van sorteren van witlofwortels op de opbrengst en de kwaliteit van
het geoogste lof

280.

73.4.09
73.9.04
73.9.14
NH
NH

NH/ZW

Magnesiumbemesting bij witlof

WG

16.

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

ZW

59.

Beperken van indragen van witlofwortels en herbevochtiging

ZW/NB

149.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

Groenlof

76.4.03

Rabarber
152.

146

Vermeerdering van plantmateriaal bij rabarber

75.4.04

KOOLGEWASSEN
Broccoli
149.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen

302.

Stikstofbemestingswijzebij koolgewassen

249.

Beperkingvanschermrot bijbroccoli

116.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek broccoli

53.

Optimalisatievandeteeltvanbroccoli

76.4.03
77.2.06
78.3.14
78.9.05
NH

Bloemkool
306.

Ontwikkelingvaneengeautomatiseerdteeltbegeleidingssysteemvoorkoolgewasser03.8.11

263.

Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

35.3.06

302.

Stikstofbemestingswijze bijkoolgewassen

77.2.06

115.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.9.13

55.

Invloedgrondbewerking opdeteeltvanbloemkool

54.

Verbeteringvandeoverwinteringsmogelijkhedenvandeteeltvanwinterbloemkool NH/ZW

56.

Plantafstanden enplanttijdstippen bijzeer lateherfstbloemkool

NH

ZW

Chinese kool
263.

Optimalisatievandekoolvliegbestrijding

149.

Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine(blad)gewassen

35.3.06
76.4.03

Sluitkool (rode kool,spitskool,witte kool)
250.

Bladvlekkenziekte inkool

34.3.12

302.

Stikstofbemestingswijze bijkoolgewassen

77.2.06

111.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek spitskool

77.9.07

108.

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

260.

Onderzoek naarheteffectvanondergroeiopdegezondheidvanpreiensluitkool MV/NH

66.

Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool

259.

Onderzoek naardebestrijdingvantrips insluitkool

NH
NH
147

300.

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool

NH

Spruitkool
306.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teettbegeleidingssysteem voor koolgewasser03.8.11

250.

Bladvlekkenziekte in kool

263.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

301.

Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit
bij diverse spruitkoolrassen

320.

Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkool

118.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

65.

CA.-bewaring van spruitkoolrassen

57.

Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

34.3.12
35.3.06

83.2.51
83.4.06
83.9.01
WG
ZW

BOL-,KNOL-ENWORTELGEWASSEN
Knolvenkel
149.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

76.4.03

Knolselderij
50.

Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten
bij knolselderij

107.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek knolselderij

64.

Bewaarbaarheid knolselderij

62.4.06
62.9.02
WS

Kroot
241.

Zwart in kroten

57.3.04

109.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kroot

57.9.05

Peen
60.
262.

148

Het effect van drogen en helen op de bewaarbaarheid van peen en witlofwortels
Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg,
Psila rosae, in peen

53.6.01

58.3.10

321.

17.

Invloed van zaaitijd,zaadhoeveelheid en -verdeling op opbrengst, sorteringen kwaliteitsverloop bij peen
Bepaling en verbetering van de veldopkomst van peen

114.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen

52.

Zeer vroege zaai van bospeen

58.4.04
58.4.05
58.9.01
MV/NB

Rettich
67.

Onderzoek naar bewaarmogelijkheden van rettich

MV

157.

Plantafstanden bij de beddenteelt van rettich

MV

Schorseneer
113.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek schorseneer

242.

Bestrijding van witte roest in schorseneren

59.9.02
VP

Uien (en sjalotten)
299.

Onderzoek naar de toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien

219.

Onkruidbestrijding in uien

248.

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

247.

65.3.05

65.3.10

Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte
in zaaiuien

258.

Verbetering van de bestrijding van trips in uien

246.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien

220.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien

63.

65.2.14

65.3.11
65.3.12
65.3.13
65.3.15

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van
MH-doseringen d.m.v. toevoegingen van een hulpstof

65.4.09

49.

Verbetering kwaliteit zaaiuien viateeltmaatregelen

65.4.53

93.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

94.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

95.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek sjalotten

65.9.18

96.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamisch
bedrijf

65.9.19

149

275.

Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwareklei

218.

Mechanische onkruidbestrijding insuikerbietenenuien

48.

150

Kwaliteitsverbetering zaaiuiendoorteelt opruggen

KL 1
KL/WG
KW

GROENTEOOGSTEN PEULVRUCHTEN
Doperwt
47.

Verbetering van de helderheid van de opgiet bij peulvruchten

117.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek doperwten

87.7.13
87.9.02

Stamslaboon
298.

240.

103.

Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van Rhizobium
bacteriën bij stamslaboon
Effect van rijenafstand en plantdichtheid op matevan Botrytis-aantasting bij
stamslaboon
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.2.10

89.8.11
89.9.04
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TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE
Volgnr.Titel
314.

Analyse van de teeltbeslissingen in het bedrijfssystemen onderzoek.

127.

Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen
in de teelt en bewaring van vollegrondsgroenten

129.

Projectnr.
01.0.22

01.8.18

Economische perspectieven van geïntegreerde akkerbouw; synthese van
10jaar OBS

01.8.19

131.

Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

01.8.21

130.

Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

124.

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vollegrondsgroentebedrijven

02.8.03

120.

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

02.8.04

121.

Onderzoek naar perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied02.8.05

310.

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

03.0.18

307.

Ontwikkeling van een informatiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen

03.3.04

316.

Geleide ziektebestrijding in zomer-en wintergerst

03.3.07

312.

De ontwikkeling van een model voor de optimalisatie van bestrijdingsstrategiën

03.3.08

315.

Ontwikkeling van een model van integrale onkruidcontrole in het bouwplan

03.3.21

309.

Ontwikkeling van een begeleidingssysteem ter beheersing van
bodempathogenen bij de teelt van aardappelen
Inventarisatie van de invloed van het weer op de teeltbeslissingen
Perspectiefonderzoek ecologische en biologische-dynamische land- en
tuinbouwprodukten
Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt van
vollegrondsgroenten.

313.
132.
125.

126.

03.4.10
03.4.19
03.4.54
03.5.14

Ontwikkeling van een analysemethode voor inrichting van produktieprocessen
op het vollegrondsgroentebedrijf

03.5.16

122.

Onderzoek naar de organisatie van bewerkingen bij complexe bedrijfsorganisaties 03.5.17

304.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor granen

303.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten 03.8.03

152

03.8.02

306.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor
koolgewassen

03.8.11

305.

Ontwikkeling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor aardappelen 03.8.20

123.

Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend model voor
investeringsplanning en selectie
De ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor de Europese
graanteelt op basis van informatiemodellen

09.0.07

308.

Kennisonderhoud van teeltbegeleidingssystemen

09.0.09

160.

Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid

311.

207.

Bestrijding van watererosie in de akkerbouw in Zuid-ümburg

267.

Ontwikkeling van meettechnieken ten behoeve van onderzoek
toedieningstechniek van gewasbeschermingsmiddelen

268.

10.1.03
15.1.50

17.3.06

Kwantificeren en analyseren van druppelverdelingen van spuitvloeistoffen in het
gewas

269.

Effect van toedieningstechniek op de drift-emissie in de gewasbescherming

215.

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

163.

08.5.14

17.5.07
17.5.08

17.5.09
21.1.51

164.

Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de NOP
op de waterhuishouding, de beworteling en de produktie van landbouwgewassen 21.1.52

162.

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

21.1.53

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking

21.1.54

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

21.4.02

295.

Bemesting van vollegrondsgroentegewassen

25.2.07

277.

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

25.2.08

296.

Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt

25.2.09

282.

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

25.2.10

Het verloop van N-mineraal in bodem en tijd bij plaatsing van stikstofmeststof

25.2.11

165.

161.

294.
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283.

Toepassing van vloeibare stikstof (AHL) in aardappelen

297.

Beheersing van de N-bemesting van vollegrondsgroenten door middel van

25.2.12

groeivoorspelling en fertigatie

25.2.13

276.

Kalihoeveelhedenproefvelden

25.2.52

278.

pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden van de grond

270.

Ontwikkeling van een adviessysteem voor het gebruik van dierlijke mest in
de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt

25.2.53

26.2.09

281.

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

26.2.12

271.

Voorjaarstoediening van dierlijke organische mest op zwaardere kleigronden,
de effecten op bewerkbaarheid, berijdbaarheid en structuur van de bodem
Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het
veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas op lössgrond

26.3.11

209.
272.

27.2.52

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

27.2.53

169.

Onderzoek van het voorvruchteffect van peulvruchten voor aardappelen

28.3.13

166.

Onderzoek naar relatie en beïnvloeding van gewassen

171.

Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige teelten 28.4.09

187.

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

170.

188.

Samenstelling van een kennisoverzicht over vruchtwisseling bij vollegrondsgroenten

167.

Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernauwing

173.

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

168.

Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

189.

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

179.

Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met dicotyle
gewassen

176.

De beheersing van aardappelcysteaaltje in het bouwplan

178.

Nematologische ondersteuning van het Bedrijfssystemen-onderzoek te
Vredepeel en Borgerswold

154

28.4.01

28.4.12
28.4.14

28.4.15
28.4.50

28.4.56
28.4.58
32.4.07

33.3.07
33.3.10

33.3.11

175.

Alternatieven voor een grondontsmetting tegen vrijlevende aaltjes

33.3.12

228.

Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen

34.3.02

232.

Incidenteel planteziektekundig onderzoek

233.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van fungiciden in de kleine groentegewassen 34.3.04

237.

Onderzoek naar een methode om Sclerotinia-aantasting van witlof op het
veld te voorkomen

185.

34.3.03

34.3.06

Bestudering van de factoren die de sympoomexpressie en ontwikkeling van
Rhizomanie in het veld beïnvloeden

250.

Bladvlekkenziekte in kool

243.

Bestrijding bladvlekkenziekte in prei

266.

Vermindering van bestrijdingsmiddelen door inzet van nieuwe toedieningstechhieken

34.3.11
34.3.12
34.3.13

34.3.14

263.

Optimalisatie van de koolvliegbestrijding

35.3.06

251.

Incidenteel entomologisch onderzoek

35.3.08

264.

Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding

35.3.10

254.

Bestrijding van de nerfmineervlieg in bladgroenten

35.3.11

265.

Bestrijding van naaktslakken in de akkerbouw- en de vollegrondsgroenteteelt

225.
226.

De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in kleine groentegewassen

213.

Vermindering herbicidegebruik

212.

Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen

224.

Onkruidenonderzoek in graszaad

206.

Onderzoek naar mogelijkheden voor beperking van schade door ganzen

195.

De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op het
veenkoloniale bouwplan

194.

Bedrijfssystemen: Ontwikkeling en vergelijking

196.

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem in het zuidoostelijk
zandgebied

35.3.12
36.3.06
36.3.07
36.3.11
36.3.12
36.3.14
39.3.51

39.8.09
39.8.20

39.8.22

201.

Experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw

39.8.23

197.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24
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198.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

199.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.26

200.

Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

205.

Optimalisatie geïntegreerde teeltwijzen van akkerbouwgewassen in het
ZW-kleigebied

39.8.50

253.

Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen

40.3.01

202.

Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensivering

41.4.12

204.

Perspectief van geïntegreerde tarweteelt in het noordelijk kleigebied

144.

Perspectieven voor agrorefinery bij wintertarwe

203.

Optimalisatie van de teelt van wintertarwe binnen het geïntegreerde teeltsysteem

41.4.56
41.8.13
41.8.16

69.

Cultuur - en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

70.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

32.

Rassenonderzoek voor zeeuwse Vlegel-brood

41.9.57

33.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

71.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek wintergerst

42.9.06

72.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

42.9.07

145.

Optimalisatie van deteelt en afzet van rogge

74.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

146.

Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit van haver

73.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

274.

Fosfaatbemesting graszaadgewassen

21.

Detoepassing van groeiregulatoren bij graszaadgewassen

22.

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

41.9.14

42.7.05

43.4.02
43.9.01
44.7.50
44.9.01
46.2.08
46.4.02

46.4.03

23.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd en roodzwenk

25.

Teelttechniek graszaadgewassen op zand- en dalgronden

46.4.09

26.

Verbetering van de zaadproduktie bij rietzwenkgras

46.4.12

24.

Het effect van teeltmaatregelen in de herfst op de gewasstructuur en de
opbrengst van graszaad
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46.4.07

46.4.13

84.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

19.

Verbetering van de oogstzekerheid en de kwaliteit van koolzaad

46.9.11
50.4.03

137.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van karwij

81.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

50.9.04

80.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas

50.9.06

82.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij

50.9.07

20.

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van vezelvlas

140.

Optimalisering van de teelt van hennep als grondstof voor de papierindustrie

51.7.03

141.

Optimalisering van de teelt van Miscanthus als grondstof voor de papierindustrie

51.7.04

79.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.9.05

133.

Oriëntatie op potentiële nieuwe akkerbouwgewassen

52.0.04

135.

Teeltperspectieven van nieuwe kruidengewassen

52.0.07

134.

Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor de
industrie (Nationaal olieprogramma 52.0.09, EG-VOICI-programma 52.3.10)

52.0.09

147.

231.

50.4.05

51.6.02

Optimalisering van de teelt van gierstmelde als grondstof voor de zetmeelen eiwitindustrie

52.0.13

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

52.3.11

18.

Verbetering opkomstzekerheid en begingroei bij kruidenteelt

52.4.05

28.

Teelt- en oogstoptimalisatie bij wortelgewaskruiden

52.6.08

136.

Vergelijking carvanproduktie van dille en karwij

52.7.12

27.

Invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van kruiden

60.

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

3.

De invloed van voorjaarsdrijfmestaanwending op de kwaliteit van consumptie
-aardappelen

7.

Invloed van bemesting en beregening op het nitraatgehalte van aardappelen

9.

Onderzoek naar bedrijfshygiënische aspecten bij de aardappelteelt

177.

Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen

11.

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van het bacterieziektenprobleem
bij pootaardappelen

52.8.06
53.6.01

54.2.35
54.2.40
54.3.23
54.3.30

54.3.32
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227.

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

54.3.36

12.

Perspectieven van groenrooien en onderdekken bij pootaardappelen

54.3.37

14.

Bestrijding Yn-virus in pootaardappelen

319.
10.

Opstellen van modellen van computerprogramma's voor diverse aspecten van
de aardappelteelt
Optimalisering van de teelt bij de vermeerdering van pootaardappelen uit
miniknollen

317.
13.
1.

Beïnvloeding knoltal/sortering van grof groeiende pootaardappelrassen
Optimalisering van de teelt, bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente
consumptie-aardappelrassen

54.4.71

4.

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

6.

86.

54.7.27
54.7.34

54.7.38

Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij consumptie-aardappelen door
aanleg van spuitbanen

286.

54.4.29
54.4.33

Ontwikkeling van een methode om de bakkleur van aardappelen te voorspellen

85.

54.4.18

Bepaling van het groeiverloop bij aardappelen

2.

5.

54.3.75

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen
Optimalisatie N-voeding fabrieksaardappelen met behulp van nitraatbepaling
in bladsteeltjes
Invloed van teeltvervroegingsmaatregelen op de opbrengst en de kwaliteit
van fabrieksaardappelen

54.7.73
54.9.39

55.2.01
55.4.55

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij zetmeelaardappelen

55.9.02

Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering van de stikstofbenutting
bij de suikerbietenteelt

56.2.21

217.

Perspectief van de LDS-methode bij de onkruidbestrijding in suikerbieten

56.3.20

208.

Teelttechniek in relatie tot opkomstzekerheid en onkruidbestrijding bij
suikerbieten op wind- en watererosiegevoelige gronden

56.8.23

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.9.24

241.

Zwart in kroten

57.3.04

109.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kroot

57.9.05

262.

Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg,
Psila rosae, in peen

287.

92.
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58.3.10

321.

Invloed van zaaitijd, zaadhoeveelheid en -verdeling op opbrengst, sorteringen kwaliteitsverloop bij peen

58.4.04

Bepaling en verbetering van de veldopkomst van peen

58.4.05

114.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek peen

58.9.01

113.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek schorseneer

59.9.02

Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij
knolselderij

62.4.06

107.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek knolselderij

62.9.02

139.

Teelt- en oogstoptimalisatie bij cichorei voor de produktie van inuline

63.8.03

83.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

63.9.04

299.

Onderzoek naar de toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien

65.2.14

219.

Onkruidbestrijding in uien

65.3.05

248.

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

17.

50.

247.

65.3.10

Ontwikkeling van een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien

65.3.11

258.

Verbetering van de bestrijding van trips in uien

65.3.12

246.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot in uien

65.3.13

220.

Geïntegreerde onkruidbestrijding zaaiuien

65.3.15

Onderzoek in zaaiuien naar de mogelijkheden tot reductie van
MH-doseringen d.m.v. toevoegingen van een hulpstof

65.4.09

49.

Verbetering kwaliteit zaaiuien via teeltmaatregelen

65.4.53

93.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

94.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek plantuien

65.9.17

95.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek sjalotten

65.9.18

96.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien op een Biologisch-dynamisch
bedrijf

65.9.19

Invloed van stikstofbemesting op bladvlekkenziekte bij prei

66.3.06

62.

Bewaring winterprei

66.7.05

102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

66.9.03

63.

245.
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61.

Invloed van weersomstandigheden rond de oogst en handeling op de
houdbaarheid van groentegewassen

68.7.01

153.

Forceren van asperge

69.4.02

154.

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

69.4.03

41.

Oogstverlenging van asperge

98.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

100.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

46.

Oorzaken en bestrijding van het "wit" in spinazie

112.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.9.04

97.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek andijvie

71.9.02

43.

Beperken van rand en bolrot in ijssla

101.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla

37.

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

58.

69.4.04

70.2.02

72.4.05
72.9.03

73.2.13

Onderzoek gericht op het voorkómenvan lage temperatuurbederf bij witlof

73.2.16

235.

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

73.3.18

236.

Bestrijding van Erwinia-bacteriën bij detrek vanwitlof op water

73.3.19

15.

Verbetering van de veldopkomst bij witlof

73.4.09

104.

Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek witlof voor de trek zonder dekgrond

105.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek optimalisatie proeftechniek bij witlof

73.9.14

106.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groen- en bleekselderij

74.9.01

152.

Vermeerdering van plantmateriaal bij rabarber

75.4.04

149.

Bestudering van diverse teeltaspecten van kleine (blad)gewassen

110.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek Radicchio rosso

76.9.05

302.

Stikstofbemestingswijze bij koolgewassen

77.2.06

111.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spitskool

77.9.07

249.

Beperking van schermrot bij broccoli

78.3.14

116.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek broccoli
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73.9.04

76.4.03

78.9.05

115.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

301.

Onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit
bij diverse spruitkoolrassen

78.9.13

83.2.51

320.

Bestudering van de groei en ontwikkeling van spruitkool

83.4.06

118.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01

108.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

230.

Bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten

87.3.09

47.

Verbetering van de helderheid van de opgiet bij peulvruchten

117.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek doperwten

87.9.02

77.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek erwten en capucijners

87.9.14

78.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek veldboon

88.9.09

298.
240.

Vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van Rhizobium
bacteriën bij stamslaboon
Effect van rijenafstand en plantdichtheid op mate van Botrytis-aantasting bij
stamslaboon

103.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

151.

Optimalisatie van de teelt van kleine vruchtgewassen

119.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikermaïs

290.

Beperking van de stikstofuitspoeling door de teelt van wintergewassen bij
continuteelt van snijmaïs

291.

Wortelgroei en stikstofbenutting bij maïs

273.

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

292.

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

174.

Vruchtwisselingsproblemen bij snijmaïs

34.

Opbrengst en kwaliteitsverloop van rastypen snijmaïs tijdens de rijpingsfase

88.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

142.

Perspectieven van mengteelt van populieren met akkerbouwgewassen en gras

293.

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

148.

Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden

87.7.13

89.2.10
89.8.11
89.9.04
94.4.01
94.9.04

96.2.24
96.2.25

96.2.27
96.2.29
96.4.22
96.6.23
96.9.28
97.4.01
98.2.09
98.4.08
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35.

Optimalisatie van de teelt van luzerne

98.4.10

36.

Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale
vochtvoorziening

98.4.11

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

98.9.04

90.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek voederbieten

98.9.05

91.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

98.9.07

89.

234.

Beperking gebruik gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van mulchfolie

216.

Toepassing van Lage-Dosering-Systeemvoor onkruidbestrijding
in aardappelen

8.
31.
76.
87.
172.
221.
229.
252.
180.
181.
182.
183.

Teelt van consumptieaardappelen op de zware klei in het Oldambt

99.4.16

BEM/WS/KP
EH

Invloed van zwavel op de bakkwaliteit van wintertarwe

EH

Teelt van bakwaarde wintertarwerassen bij geïntegreerde teeltwijze

EH

Rassenproef pootaardappelen
Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
Chemische bestrijding van duist inwintertarwe

EH/KW
EH
EH/KW

Bestrijding van blad- en aarziekten in granen

EH

Beperking inzet insecticiden in de suikerbietenteelt

EH

Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB1.2

Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje

HLB1.3

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes

HLB

184.

Andere aaltjesaantastingen

HLB 2.1

186.

Bodemschimmels in het fabrieksaardappelgebied

HLB 4

191.

Wratziekte (fysio 2)

223.

Onkruidbestrijding in Artemesia annua

218.

Mechanische onkruidbestrijding in suikerbieten en uien

275.

Fosfaattoestanden en fosfaathoeveelheden op zware klei

285.

Optimale N-gift voor consumptieaardappelen op sterk mineraliserende gronden

162

HLB 4.2.2
KB
KL/WG
KL1
KL

143.

Mogelijkheden voor de vlasteelt in de Veenkoloniën

KP

214.

Effecten ureumtoevoeging aan herbiciden

KP

Kwaliteitsverbetering zaaiuien door teelt op ruggen

KW

318.

Toetsing adviesmodule onkruidbestrijding in suikerbieten

KW

284.

Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes

48.

288.

Stikstofrijenbemesting bij suikerbieten

KW/EH
KW/KL/BEM/RH

42.

Onderzoek naar opkweeksystemen van aspergeplanten

52.

Zeer vroege zaai van bospeen

67.

Onderzoek naar bewaarmogelijkheden van rettich

MV

68.

Bewaring van pompoen

MV

99.

Gebruikswaarde-onderzoek nieuwe aspergehybriden

MV

128.

Ontwikkeling oogstsystemen bij asperge

MV

150.

Kleine gewassen,teeltoriëntatie Limburg

MV

157.

Plantafstanden bij de beddenteelt van rettich

MV

158.

Ontwikkeling teeltplan wandeltunnel

MV

190.

Onderzoek naar de mogelijkheden van herinplant van asperge

MV

238.

Bestrijding van roest en Phytophthora in asperge

MV

256.

Bestrijding van aspergekever

MV

260.

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

261.

Spintbestrijding in prei

192.

Pythiumbestrijding bij spinazie

239.

Bestrijding valse meeldauw in augurk

244.

Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid voor ziekten

MV
MV/NB

MV
NB/ZW
NB/MV

van prei

NB

255.
Chemische bestrijding van luis in ijssla

NB

Bestrijding van trips in prei

NB

257.
38.
Onderzoek naar point noir inwitlof

NH

39.
Verbeteringen van de trekrijpheid van fijne witlofwortels in de vroege trek

NH
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40.

Invloedvan sorteren van witlofwortels op de opbrengst en de kwaliteit van
het geoogste lof

NH/ZW

53.

Optimalisatie van de teelt van broccoli

54.

Verbeteringvan de overwinteringsmogelijkheden van de teelt van winterbloemkool NH/ZW

55.

Invloed grondbewerking op de teelt van bloemkool

66.

Verbetering bewaarkwaliteit sluitkool

NH

159.

Produktverbetering en milieuvriendelijketeelt

NH

259.

Onderzoek naar de bestrijding vantrips in sluitkool

300.

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool

NH

29.

De buitenteelt van droog-en zomerbloemen

RH

30.

Teeltvan bloemzaden

RH

138.

Oogstmethoden bijteunisbloem

RH

155.

Deteelt van lamsoor (Aster tripolium L.)

222.

Onkruidbestrijding invlas

242.

Bestrijding van witte roest in schorseneren

279

Invloedvan de pH op de groei en kwaliteit van gewassen

65.
280.
75.

NH

RH
RH
VP
VP/KP
WG

Magnesiumbemesting bij witlof

WG

Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

Vergelijkingtussen spitten en ploegen op lössgrond

211.

Onkruidbestrijding in bodembedekkendeteelten

289.

NH

C.A.-bewaringvan spruitkoolrassen

210.

64.

NH

WR
WR

Bewaarbaarheid knolselderij
Mogelijkheden voor de teelt van groenbemesters onder bladrijke wintertarwe

WS
WS/BEM

16.

Perspectievenvan de teelt vanwitlof op 50 cm ruggen op kleigrond

ZW

44.

Verbetering kwaliteit ijssla bijteelt onder insectengaas

ZW/NB

45.

Afdekkenvan andijvie ter verkrijging van een geel hart

ZW

51.

Onderzoek naar optimale plantdichtheidvan prei bij de teelt op zavelgrond

56.

Plantafstanden en planttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

164

ZW
ZW

57.

Optimalisatie plantdatum spruitkoollateoogstperiode

59.

Beperkenvanindragenvanwitlofwortels enherbevochtiging

156.

Verlatingbijcourgette

193.

Bestrijding bobbelbladvirus bijsla (ijssla)

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

Hoofdgroepen van algemene
onderzoekterreinen (eerste twee cijfers)
Bedrijfssynthese
01.
02.
03.
04.

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

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek

Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaien en poten
berijding (incl. oogst en transport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen
organische bemesting

28.
29.
30.
31.
32.
33.

teeltfrequentie en vruchtopvolging
groeiregulatoren
allelopatie
persistente stoffen in de grond
gewasbescherming
nematologie

34. mycologie
35.
36.
37.
38.
39.

entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas als onkruid/-als waardplant
kwaliteit
algemeen

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

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overige gewassen

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

algemeen
raaigrassen
roodzwenk
veldbeemd
oliehoudende gewassen
vezelgewassen
overige gewassen

Wortel- en knolgewassen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

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

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

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

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

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

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

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

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

Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen

Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijmaïs
meng- en dubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99. Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

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

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

Enkele voorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

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

Nog verkrijgbarePAGV-uitgaven

1)

Verslagen
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen.
Ing. Th. Huiskamp, september 1982
ƒ10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs.
Ir. C.A.A.A. Maenhout et al.januari 1983
ƒ10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982. Ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 . . .
ƒ10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland. Ir,C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en
ir. D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
ƒ10,10. Epipré-instructieboekje 1983. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983
ƒ10,13. Het effect van de intensiteit van de zaadbedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten. Ing. Th. Huiskamp, september 1983 . . . .
ƒ10,14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen.
G.J. Boom, september 1983
ƒ10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983. Ing. H Drenth en ir. KReinink, januari 1984
ƒ10,16. Factoranlyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
ƒ10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
het proefveld PAGV 1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M, van den Brand,
april 1984
ƒ10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing.J.
Alblas en B. v.d.Spek, januari 1984
ƒ10,21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984
ƒ10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgromdem in zuidwest-Nederland. 1978-1982.
Ing. J.Alblas.april 1984
ƒ10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir.J Prummel (IB) en dr. ir. J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
ƒ10,24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984
ƒ10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. Dvan der
Schans en ir.A.J. Hellings, oktober 1984
ƒ10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosh en het Land van Altena.
Ing. J.Alblas, november 1984
ƒ10,27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985
ƒ10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheze 1974 -1984
Ing. J.J. Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir.J.J. Schröder,
maart 1985
ƒ10,33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985
ƒ10,35. Biologie en ecologie van zware nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M, van den
Brand, maart 1985
ƒ10,36. Epipré 1985 intructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
ƒ10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir.C.LM. de Visser en
Ir. H.F.M. Aarts, april 1985
ƒ10,1

' Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden.

38. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ir.S de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de
Jong (PAGV), maart 1985
ƒ10,39. Chemische onkruidbestrijding in deteelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985
ƒ20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir.C.L.M. de Visser
juni 1985
ƒ10,42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, juli 1985
ƒ10,43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen. Ir. C.L.M, de Visser,
augustus 1985
ƒ 10,44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen.
Ir. C.LM. de Visser, augustus 1985
ƒ10,45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ10,46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir.C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ10,47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir.W.G.M, van den
Brand, december 1985
ƒ10,48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.R Versluis, december 1985
ƒ10,49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr.ir. J.Temme en dr.J.G.H.
Stassen, december 1985
ƒ10,50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
ƒ10,51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986
ƒ10,52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochla crus-gali). Ir.W.G M.van den
Brand, juli 1986
ƒ10,53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M, van den Brand,
oktober 1986
ƒ10,54. Deteelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M. Meijer, oktober 1986
ƒ10,56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ10,57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ10,59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir.A. Darwinkel,
november 1986
ƒ10,60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ10,63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S. Vreeke, maart 1987
ƒ10,66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ir.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ10,69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,
september 1987
ƒ10,70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987
ƒ10,71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE,
december 1987
ƒ10,72. Teeltechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool.lng.
C.A.Ph. van Wijk, ir. C.F.G. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij,januari 1988 . .
ƒ10,73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 . . . .
ƒ10,74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemenvoor aardappelen en suikerbieten.
Ir. C.LM. de Visser e.a., mei 1988
ƒ10,75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ10,78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf en H. Hoek,
december 1988
ƒ10,80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer,
februari 1989
ƒ10,-

81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir.J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulear (PAGV),
ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ10,84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. Ing. H.M.G. van der Werf (PAGV),
J.J. Klooster (IMAG) en ing. D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ10,85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir.J. Schroder (PAGV)
en ir. L.C.N. de la Lande Cremer (IB), mei 1989
ƒ10,86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder,
juli 1989
ƒ10,91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir.A.L. Smit, oktober 1989
ƒ10,92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën.
Drs. S. Cuperus, oktober 1989
ƒ10,93. Wortelverbruining bij snijmaïs. Ir.J.Schröder, A.G.M. Ebskamp en K. Schölte,
oktober 1989
ƒ10,94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- enveldbeemgras. Ir.G.H. Horeman,
november 1989
ƒ10,95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir.J.H.G.SIangen, ir. H.H.H. Titulear, ir. H. Niers en
dr.ir. J.van der Boon,januari 1990
ƒ10,96. Deteelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen,
januari 1990
ƒ10,97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ10,98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990
ƒ10,99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas -teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir.C. Bus, mei 1990
ƒ 10,100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir.A.L. Smit, mei 1990
ƒ10,101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken.J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir.C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen, mei 1990
ƒ10,102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990
ƒ10,103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij deteelt van pootaardappelen in relatie
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir.C.B. Bus, mei 1990
ƒ10,104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990
ƒ10,105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma,juni 1990
ƒ10,106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir.J. Schröder, juli 1990
ƒ10,107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde
cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart- Roodzant,
juli 1990
ƒ10,108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir.J.J. Schröder, juli 1990 . . .
ƒ10,109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir.H.H.H. Titulear, december 1990
ƒ10,110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie.
Ing. Th. Huiskamp, december 1990
ƒ10,111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir.A. Darwinkel, december 1990 . . .
ƒ10,112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 . .
ƒ10,113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje inde optredende schade bij continu teelt
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir.J.G. Lamers,
december 1990
ƒ10,114. Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. O de Moei,
december 1990
ƒ10,115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y Hofmeester, december 1990
ƒ10,116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bijveldbonen. A. Ester,
december 1990
ƒ10,117. Gewasdag mais, december 1990
ƒ10,118. Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G.H. Horeman, december 1990
ƒ10,119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir.G.H. Horeman,
december 1990
ƒ10,120. Biotoets voetziekten in erwten . Ir. RJ.Oyarzun, maart 1991
ƒ10,121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en veldbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir.W. van den
Berg, april 1991
ƒ10,-

122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van der
Werf MSc, ir W.van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991
ƒ10,123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J.van Dongen, ing. D.T. Baumann en ing. LM. Lumkes, april 1991
ƒ10,124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien door
teeltmethoden. Ir.CUM. de Visser, april 1991
ƒ10,125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus l_ var. foliosum) in de
seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G. van Kruistum en ing. C. van der Wel,
mei 1991
ƒ10,126. Teelonderzoek tenuisbloem in Nederland. Ing. J.Wander, ing. H.RVersluis en ir.RM.
Spoorenberg, mei 1991
ƒ10,127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991. . .
ƒ10,128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N.Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ10,129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. RW.J.Raven,
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T Krikke
ƒ10,130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige -en milieu - aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen, september 1991
ƒ10,131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir.A. Darwinkel,
september 1991
ƒ10,132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van
planten. Dr.ir.A.R Everaarts en CR de Moei, september 1991
ƒ10,133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67
(Het globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ 10,134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen.
Ing. J.K. Ridder en ir. C.B. Bus, december 1991
ƒ10,135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bos en drs.A.T. Krikke, december 1991
ƒ10,136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. Baumann, december 1991
ƒ10,137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro
en in de natte koeling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991
ƒ10,138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992
ƒ10,139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot,
ir.J.G. Lamers en ir. W.van den Berg,januari 1992
ƒ10,PuWikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel restaat. Ing M. v.d. Ham, ir. G.van Kruistum en ing.J.A. Schoneveld (IMAG),
januari 1980
ƒ 6,50
7. Virusziekten in pootaardappelen. Ing. A. Schepers en ir.C.B. Bus,februari 1980 . ƒ 3,50
11. 15jaar 'De Schreef. Ing. O. Hoekstra, februari 1981
ƒ12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten. Ir.J.G.Lamers,
februari 1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten. Ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok,
oktober 1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981,mei 1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983,februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
ƒ 15,23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984, september 1983
ƒ 20,24. Werkplan 1984,februari 1984
ƒ 10,25. Jaarverslag 1983, juni 1984
ƒ 10,26. Kwantitatieve informatie 1984 - 1985, september 1984
ƒ 20,27. Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,-

28. Werkplan 1985, februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986, september 1985
ƒ 20,30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs. Ir.J.J. Schröder,
september 1985
ƒ 10,31. Werkplan 1986, maart 1986
ƒ 10,32. Jaarverslag 1985, april 1986
ƒ 15,33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986
ƒ 20,34. Werkplan 1987, maart 1987
ƒ 10,35. Jaarverslag 1986, april 1987
ƒ 15,36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,37. Kwantitatieve informatie 1987 - 1988, augustus 1987
ƒ 20,38. Jaarboek 1986, november 1987
ƒ 30,39. Werkplan 1988, maart 1988
ƒ 10,40. Jaarverslag 1987, april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988 - 1989, augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en
J.F. Houwing, januari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88,februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M. Kromwijk,
maart 1989
ƒ 20,45. Werkplan 1989, april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988, april 1989
ƒ 15,47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,48. Kwantitatieve informatie 1989 - 1990. Ing. W.R Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel,
oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. RVereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990, april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve informatie 1990 -1991, september 1990
ƒ 25,54. Jaarboek 1989/1990, december 1990
ƒ 35,55. Werkplan 1991,februari 1991
ƒ 15,56. Jaarverslag 1990, mei 1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991 -1992,september 1991
ƒ 25,58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991
ƒ 35,59. Bedrijfhygiëne in de praktijk, ir.Y Hofmeester, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,Tnemaboekjes
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vruchtwisseling, februari 1981
Consumptie-aardappelen, december 1982
Snijmaïs, maart 1984
Zomergerst, november 1985
Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof, december 1985
Organische stof in de akkerbouw, februari 1986
Geïntegreerde bedrijfssystemen, november 1988
Vruchtwisseling, november 1989
Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990
Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990
Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991

ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

OBS- uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslag over 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)

ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,-

4.
5.
6.
7.
8.

Verslag over 1983 (augustus 1985)
Verslag over 1984 (augustus 1986)
Verslag over 1985 (mei 1988)
Verslag over 1986 (april 1991)
Verslag over 1987 (december 1991)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

20,20,20,15,15,-

Teetthandleidingen
1.
2.
4.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Blauwmaanzaad, april 1977
Zaaiuien, maart 1985
Bleekselderij, september 1977
Prei, december 1985
Witlof, augustus 1989
Voederbieten, april 1983
Doperwten, augustus 1983
Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten ƒ 15,-"), maart 1985
Knolvenkel, maart 1984
Sluitkool, mei 1985
Bloemkool, oktober 1985
Sla, oktober 1985
Suikerbieten, december 1986
Andijvie, augustus 1987
Wintertarwe, september 1987
Kroten,juli 1988
Luzerne, september 1988
Graszaad, oktober 1988
Stamslabonen, november 1988
Teelt van droge erwten, maart 1989
Teelt van augurken, november 1990
Teelt van knolselderij, november 1990
Teelt van spruitkool, november 1990
Teelt van rabarber, februari 1991
Teelt van tuinbonen, maart 1991
Teelt van vlas, april 1991
Teelt van triticale, april 1991
Teelt van peen,juni 1991
Teelt van schorseneren, oktober 1991
Teelt van spinazie, november 1991
Teelt van plantuien, november 1991
Teelt van radicchio, november 1991
Teelt van winterrogge, december 1991
Teelt van witte asperge, december 1991

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

5,10,5,10,20,10,10,-

ƒ12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ10,ƒ15,-

Korteteeftbeschrijvingen
1.
3.
4.
7.
8.

Teunisbloemen, maart 1986
Paksoi en amsoi, augustus 1986
Bosui,december 1986
Courgette en pompoen, december 1988
Chinese kool, november 1989

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Niet opgenomen inde reeks
- Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988
ƒ 5,-

lossebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad,met vermelding van de uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit devolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijk gerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie,zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald abonnement:
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PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs perjaar
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ƒ100,- ƒ175,-
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X

X
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X

ƒ75,- ƒ125,-

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer22.49.700 van het PAGVte Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement is mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.

