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WOORDVOORAF
In 1995 werden belangrijke stappen gezet
met betrekking tot de structuur van het
praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt.
Via een tussentijdse consultatie van het Ministerie van LNV en de sectorafdelingen
akkerbouw en vollegrondsgroenten van het
Landbouwschap werden in 1995 de bestuurlijke besluiten over de heropstelling
van het praktijkonderzoek genomen. De
vorming van één organisatie met meerdere
locaties in één bestuurlijk verband bleek
niet haalbaar. In de uiteindelijke besluitvorming is gekozen voor een landelijk opererende organisatie, gevestigd te Lelystad en
een viertal regionale organisaties met ieder
een zelfstandig regionaal bestuur. De regionale organisaties voor zuidwest-klei, zuidoost-Nederland en noordoost-Nederland
zullen ieder een regionale uitvoeringslocatie
beheren. De regionale organisatie voor
noordwest/centraal-klei zal voor de uitvoeringvan dewerkzaamheden gebruik maken
van de centrale locatie in Lelystad. De uitvoering van de veldproeven zal in de toekomst voor een belangrijk deel plaatsvinden
op de hiervoor genoemde locaties. Er is
echter ook ruimte om ongeveer 20%van de
beschikbare budgetten buiten deze locaties
intezetten.
Verwacht wordt dat de nu gekozen decentrale bestuursstructuur er toe bijdraagt, dat
de herkenbaarheid van en betrokkenheid bij
het praktijkonderzoek wordt bevorderd. Om
een efficiënte inzet van de onderzoeksgelden te bevorderen, is gekozen voor een
landelijke programmering en afstemming
van het uittevoeren onderzoek.
Met het afronden van het besluitvormingsproces over de heropstelling van het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt is de reorganisatie niet

voorbij. De bestuurlijke besluiten zullen in
1996 geïmplementeerd moeten worden. De
onzekerheid over de plaats die iedere medewerker van het praktijkonderzoek zal innemen, is niet onopgemerkt voorbij gegaan.
Hopelijk duurt deze periode niet te lang en
kan er voor ieder een bevredigende oplossingwordengevonden.
Onzekerheid iser niet alleen als gevolg van
de herstructurering. Ook de bezuinigingen
bij de overheid en de ontwikkelingen ten
aanzien van het Landbouwschap roepen
vragen op rondom de financiering en continuïteitvan het praktijkonderzoek.
Ondanks dit alles is er ook in 1995 met volledige inzet gewerkt om antwoorden te vinden en oplossingen te geven opvragen,die
doorde praktijk gesteld worden. Hoewel het
in een voorwoord niet mogelijk is alle resultaten te melden,wil ik er toch enkele uitlichten.
Op het gebied van de bestrijding van wortelvlieg in peen en valse meeldauw in uien
werd samen met anderen flinke vordering
gemaakt met de geleide bestrijding. Bij de
peenvliegbestrijding werd de geleide bestrijding op ongeveer 25%van het areaal in
Nederlandvia de ontwikkelde techniek naar
tevredenheid toegepast. Bij de valse meeldauwbestrijding in uien werd het systeem
van geleide bestrijding in nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk getoetst enverder verdiept.
Voor de stikstofbemesting in bloemkool en
sluitkool was het in 1995 mogelijk om op
basis van uitgevoerd onderzoek tot aangescherpte adviezen te komen. Tevens is in
1995 het startsein gegeven voor onderzoek
naar een betere onderbouwing en verfijning
van het fosfaatadvies in de vollegrondsgroenteteelt. Met het oog op de discussie

over fosfaat- en stikstofverliesnormen,
waarvan de economische consequenties
werden doorgerekend, zijn dit belangrijke
zaken.
Tenaanzien vanteelt- en/of spuitvrije zones
werden de economische gevolgen in kaart
gebracht, zodat hier in de beleidsdiscussies
rekening mee gehouden konworden.
Een ander punt dat in het onderzoek aandacht kreeg, was de keuzen van het te telen voedergewas in verband met beregeningsbeperkingen. Dit is vooral op dezandgronden aan de orde. Gebleken is dat maïs
vooral rond de bloei zeer gevoelig is voor
droogteschade. Omdat maïs efficiënter met
extra water omgaat dan gras, is het uit productie-oogpunt beter om beperkte beregeningsmogelijkheden niet in gras maar in
maïs tebenutten.
Het onderzoek naar het wassen en ontsmetten van pootaardappelen is perspectiefvol. Mogelijk kan ook bij het komendonderzoek naar bruinrot gebruik gemaakt
worden van deze kennis.
Beperking van de middeleninzet bij de bestrijding van Phytophthora lijkt via lagere
doseringssystemen perspectief te bieden.
Op het gebied van onkruidbestrijding werd
met een methode van aangepaste dosering
op basis van onkruidontwikkeling enweersomstandigheden een goed bestrijdingseffect gerealiseerd. Onder andere in snijmaïs
is er door deze ontwikkeling perspectief
voor een technisch en economisch haalbaar systeem, waarmee voldaan kan wordenaandedoelstellingen van hetMJP-G.
Het onderzoek naar aardappelmoeheid
loopt geleidelijk aan terug. Dit onderzoek,
dat in samenwerking met anderen is uitgevoerd, heeft er mede voor gezorgd dat een
forse vermindering van de grondontsmetting mogelijk werd. Tevens is een uniek
voorbeeldprogramma ontwikkeld voor de
beheersing van aardappelmoeheid. Hopelijk
leidt het overleg met bemonsterende instanties tot praktijkgebruik van het ontwik-

keldemodel.
Ook op het gebied van wortelknobbelaaltjes
en vrijlevende aaltjes werd nieuwe voor de
praktijk bruikbare informatie verkregen. Dit
betreft onder andere de waardplantgeschiktheid van gewassen en rassen, inclusief groenbemestingsgewassen, waarmee
een stukje praktische beheersbaarheid in
bedrijfsverband mogelijk wordt.
Op het gebied van het bedrijfssystemenonderzoek voor de vollegrondsgroenteteelt
werd in overleg met de sector besloten om
het systeem uit te testen op een twintigtal
praktijkbedrijven. Als de aanpak ook hier
z'n waarde bewijst, betekent dat een flinke
doorbraak. De komende jaren zullen het
leren.
De ontwikkeling bij het rassenonderzoek is
zorgelijk. In 1995 heeft de overheid aangekondigd, dat haar bijdrage voor dit onderzoek in 1997geheel afgebouwd zalworden.
Door het PAGV is het afgelopen jaar veel
energie gestoken in het vinden van een
weg om het rassenonderzoek voort te zetten. Bij het rassenonderzoek wordt steeds
meer gelet op kwalitatieve aspecten zoals
resistenties, oogstzekerheid en productkwaliteit. Een gefundeerde rassenkeuze
kan derhalve een bijdrage leveren aan de
realisatie van meer beleidsmatige doelen.
Het zou een slechte zaak zijn als de opgebouwde expertise verloren gaat en het rassenonderzoek zou verdwijnen. Hopelijk
wordt het komende jaar een oplossing gevonden.
Alles bij elkaar heeft het proefstation en het
praktijkonderzoek in het algemeen een bewogenjaar 1995 achter de rug,waarbij veel
zaken minder vanzelfsprekend werden.
Desondanks blijven de medewerkers met
veel enthousiasme en inzet werken aan het
oplossen van vragen, die aan het praktijkonderzoek gesteld werden. Op deze plaats
wil ik hendaarvoor van harte dank zeggen.
Indeovertuiging dat ook de bedrijfsgenoten

in de sector het belang van het praktijkonren en het praktijkonderzoek zich geplaatst
derzoek onderschrijven, vertrouw ik erop
zien.
dat met gezamenlijke inspanning oplossingen gevonden worden voor de vraagstukDedirecteur PAGV,
ken, waarvoor de ondernemers inde sectoir.A.J.Riemens

BESTUUR
Het sectorbestuur voor het Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt
i.o., tevens PAGV-bestuur, kwam in totaal
zeven maal bijeen. De vergaderingen vonden plaats op het proefstation te Lelystad,
met uitzondering van de zomervergadering,
die gecombineerd werd met een bezoek
aan het ROCWestmaas.
De opheffing van de sectoroverschrijdende
clusters en de ingezette herstructurering
van het praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt hebben
in 1995veel inspanning van het bestuur gevraagd.
Met betrekking tot de opheffing van de
clusters werden besluiten genomen over de
overname van taken op het gebied van de
financiële en personele administratie en de
beleidsondersteuning van de regionale onderzoekcentra.
Nadat eind 1994 de criteria voor efficiënt
onderzoek waren vastgesteld, werd in 1995
bij meerderheid besloten tot het handhaven
van een proefstation, waarbij tevens het
onderzoek voor NW/C ondergebracht zal
worden, en locaties in de regio NNO, ZON
en ZW. Het bestuur heeft een commissie
ingesteld, die de taak kreeg dit model verder uit te werken binnen de door de financiers aangegeven financiële ruimte en bestuurlijke voorwaarden.
Na intensief overleg kon uiteindelijk in december 1995 een compromis-voorstel betreffende de herstructurering vastgesteld
worden. Over de herstructureringsvoorstellen is in 1995 overleg met de bonden gevoerd.
Op bestuurlijk en organisatorisch niveau
werden in het kader van de herstructurering
de verantwoordelijkheden van het sectorbestuur en van de besturen van proefsta-
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tion en regionale onderzoekcentra vastgesteld.Tevens werden hoofd- en neventaken
vastgesteld, om bij de ombouw van de organisatie de onderzoeksgelden zo efficiënt
mogelijk in te zetten. De noodzaak hiervan
werd nog eens onderstreept door de aankondiging van de financiers, dat in het kader van het regeerakkoord in 1996 en in
1997 nieuwe bezuinigingen zullen worden
opgelegd.
Overige meest belangrijke punten, die in
het bestuur aandeordezijn geweest:
• aanwijzen van een sectorcoördinator in
het kader van hetsociaal beleidsplan;
• besluit tot afslanking van het cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek tot de financiële ruimte perjanuari 1996;
• vaststellen van afspraken in het kader
van de samenwerking betreffende het
praktijkonderzoek suikerbieten met het
1RS;
• formuleren van voorwaarden voor de taken, die van het IKC overgenomen zullenworden;
• vaststellen van de jaarrekening 1993 inclusief accountantsverklaring;
• vaststellen vandejaarrekening 1994;
• vaststellen van de hoofdlijnen van de
PAGV-begroting 1996;
• vaststellen van de geconsolideerde begroting 1996 van PAGV en regionale
onderzoekcentra;
• aanwijzing vertegenwoordiger in het
overleg omtrent de arbeidsvoorwaarden
voor niet-ambtelijkpersoneel;
• wijzigingvandestatuten van het PAGV;
• opstellen van concept-statuten voor de
sectororganisatie PAV;
• vaststellen van de hoofdlijnen van het
onderzoeksprogramma 1996;
• afspraak over de afstemming tussen

sectorbestuur en vier regionale besturen;
• vaststellen meerjarenplan praktijkonderzoek agv 1996-2000;
• vaststellen publikatieplan voor het praktijkonderzoek agv.

Samenstelling bestuur
- J.D. Leeuwma, voorzitter; op voordracht
van het Landbouwschap, hoofdafdeling
Akkerbouw (periode 23 juni 1994 - 31
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- S.A. Ruiter, vice-voorzitter; op voordracht van het Landbouwschap, afdeling
Groenteteelt; Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.0228-581212.
- A.H.T. van Meijel, secretaris; op voordracht van de akkerbouwsector centrale
kleigrond; Ankerpad 4, 8311 PC Espel,
tel. 0527-271473.
- F.J. van Beerendonk, tweede secretaris;
op voordracht van de groentesector zuidelijk zandgebied; Mosselaarweg 7,
5684 NX Best,tel.0499-371932.
- Ch.L.W.M. Backbier, lid op voordracht
van de akkerbouwsector zuidoost-Nederland; Wissengrachtweg 76, 6336 TK
Hulsberg,tel.045-4051215.
- ir. J.J.J. Bom, lid op voordracht van de
akkerbouwsector zuidwest-Nederland;
Emelissedijk 20, 4491 PD Wissekerke,
tel. 0113-695314.
- ir. M.A.E. Calon, lid op voordracht van
deakkerbouwsector noordelijke klei;Top
Naefflaan 105, 9721 VH Groningen, tel.
050-5271218.
- A. Lanting, lid op voordracht van de akkerbouwsector Veenkoloniën en noordoostelijk zandgebied; Boermarkeweg 12,
9414 VK Hooghalen,tel.0593-592272.

- ir. C. Moerman, lid op voordracht van de
hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap; Prinsevinkenpark 19, 2585
HK Den Haag,tel.070-3526524.
- A. Sandee, lid op voordracht van de
vollegrondsgroentesector zuidwest-Nederland; Noordstraat 42, 4493 AH Kamperland,tel.0113-371624.
- R. Schuiling, lid op voordracht van de
vollegrondsgroentesector noordoost-Nederland; Hearewei 10, 9047 VA Minnertsga,tel.0518-471349.
- W. de Visser, lid op voordracht van de
vollegrondsgroentesector centrale kleigebied; Kubbeweg 8, 8258 PK Biddinghuizen,tel.0321-331598.
- P.M.H. Weijs, lid op voordracht van de
vollegrondsgroentesector zuidoost-Nederland; De Hees 15, 5975 NL Sevenum,tel.077-4671907.
- mevr. ir. I.D. Hoogerbrugge, lid op voordracht van de afdeling Groenteteelt van
het Landbouwschap; Prinsevinkenpark
19, 2585 HK Den Haag, tel. 0703526535.
- A.S.M. Tabak, lid op voordracht van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij; Postbus 20401, 2500 EK
DenHaag,tel.070-3792282.

Adviserende ledenvan het bestuur:
- ir. P. Hijma, Hoofdproduktschap voor
Akkerbouwprodukten, Postbus 29739,
2502 LS DenHaag,tel.070-3708708.
- drs. M. van 't Riet, Produktschap voor
Groenten en Fruit, Bezuidenhoutseweg
153, 2509 LK Den Haag, tel. 0703814631.
- dr. ir.G.Weststeijn,Nationale Raadvoor
Landbouwkundig Onderzoek. Inverband
met de gewijzigde opstelling van de
NRLO, is het adviseurschap per medio
1995niet meer vantoepassing.
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ALGEMENE ZAKEN
Huisvesting Lelystad
In Lelystad hebben in 1995 geen grote
bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden.
Kleine aanpassingen zoals herstel kavelpaden, vervanging kabel graansilo, verplaatsing verwarming dorsruimte etc. zijn gerealiseerd.
Op 15 november 1995 is het PAGV in opdracht van de gemeente Lelystad gecontroleerd op de naleving van milieuwetten
door een inspecteur van de Milieusamenwerking Noord-Oost Flevoland. De controle
betrof de naleving van met name de Wet
milieubeheer en de Algemene plaatselijke
verordening (lozing en riolering).Tijdens het
controlebezoek zijn overtredingen geconstateerd. Hiervan is een rapport opgemaakt
en in overleg met het Ministerie zullen de
vereiste aanpassingen voor 26 april 1996
gerealiseerd worden.

Huisvesting Nagele
Het schilderwerk van twee dienstwoningen
is uitgevoerd; de verrotte kozijnen van de
dienstwoningen zijnvervangen.
De vervanging van de plafondplaten in de
vergaderzaal isgerealiseerd.
Het kantoor in de dienstwoning is van buiten geschilderd.
Het herstraatwerk is gedeeltelijk uitgevoerd.

Huisvesting Alkmaar
In verband met de levering van recht van
erfpacht door het PAGV aan de Staat der
Nederlanden is aan mr. H.D. van Romburgh, stafmedewerker Juridische aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, een volmacht
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verstrekt om de overdracht te laten plaatsvinden.
Ondanks gedane toezeggingen heeft de
overdracht nog niet plaatsgevonden.

In dienst
Per 1januari 1995 is in tijdelijke dienst de
heer ing. A. Netjes aangesteld op de afdeling Bedrijfssynthese.
Per 1 januari 1995 is mevrouw ir. Y. Hofmeester in tijdelijke dienst aangesteld tot 1
januari 1997 bij de afdeling TOB van het
PAGV.
Op het proefbedrijf
aangesteld:
de heer
J.J.M. Bastianen
de heer
D. Chattarpal
de heer
W.A. Jonker
de heer
R.R. Parijs
de heer
L.van 't Sant
de heer
F.J.M. Verschuuren
mevrouw
M.A.M,van Daele

zijn in tijdelijke dienst
17april 1995tot 14
oktober 1995
17april 1995tot 14
oktober 1995
1 mei 1995 tot 1
november 1995
17april 1995tot 14
oktober 1995
15 mei 1995 tot 11
november 1995
24 april 1995tot 21
oktober 1995
1 juli 1995 tot 1
oktober 1995.

In het kader van de overname van de zogeheten clustertaken zijn per 1juni 1995 bij
het PAGV geplaatst:
de heer J.A. Buis, administrateur ROC'sagv
mevrouw O.M.M.C. Buis-Ebbinge, financieel medewerker ROC's-agv
de heer ing.H.P.J. Leliveld,hoofdbedrijven.

Uit dienst
Mevrouw ing. M.T. van Uzendoorn, in tijdelijke dienst bij de afdeling TOB, is per 1juni
1995 in dienst getreden bij het NGC en van
daaruit gedetacheerd bij de afdeling TOA.
Het betreft een detachering tot 1 januari
1996.
Met ingang van 1 september 1995 heeft
mevrouw A.S. van den Dolder-Wijkniet, afdeling OO-lab, het PAGV verlaten in verband met het toekennen van een invaliditeitspensioen.
Met ingang van 1 oktober 1995 heeft de
heer ing. H.J. Hylkema, afdeling CGO, het
PAGV verlaten in verband met een functie
bij het bedrijfsleven.
Met ingang van 1 december 1995 heeft de
heer ing. G.J.M, van Dongen, in tijdelijke
dienst bij de afdeling TOB, het PAGV verlaten in verband met het starten van een
eigen bedrijf inZuidelijk Flevoland.
Met ingang van 1 december 1995 heeft
mevrouw ing.W.P.van Leeuwen-Haagsma,
in tijdelijke dienst bij de afdeling TOB, de
dienst verlaten in verband met einde
diensttijd vanhet contract.

• de heer ing. M. van der Ham, wetenschappelijk onderzoeker afdeling TOB
per 1maart 1995.
• de heer G. Anninga, medewerker proefbedrijf OBS,per 1april 1995.
• de heer J.F. Houwing, technisch onderzoeker afdelingTOB,per 1april 1995.
• de heer J.Jonkers, technisch onderzoekerafdelingTOB,per 1april 1995.
• de heer C.P. de Moei, technisch onderzoeker afdelingTOG,per 1april 1995.
• de heer ing. J.A. Schoneveld, wetenschappelijk onderzoeker afdeling TOG,
per 1april 1995.

Uitdienst gedetacheerden
Met ingang van 1 januari 1995 heeft de
heer ing. L. Hoekstra, gedetacheerde van
de SNUiF, de dienst verlaten in verband
metbeëindiging vanhet project.
Per 23 februari 1995 is de heer ir. J. Schering, LEI-gedetacheerde bij het PAGV, naar
het LEI-kantoor in Den Haaggegaan.
Per 1 mei 1995 heeft de heer ir. P.C.W.
Baltus, NGC-gedetacheerde op het PAGV,
het PAGV verlaten in verband met een
functie bijdeDLV.

Met ingang van 1 januari 1996 heeft de
heer J. Boerma de dienst verlaten in verband met hetstarten vaneen eigen bedrijf.

Per 1november 1995 heeft de heer ing.O.
Hartsema, HPA-gedetacheerde bij de afdeling CGO, het PAGV verlaten in verband
met een functie bij de praktijkschool in
Emmeloord.

Op 28 december 1995 is op 47-jarige leeftijd de heer ir. C.F.G. Kramer overleden. De
heer Kramer is ruim 12jaar werkzaam geweest bij het PAGV als wetenschappelijk
onderzoeker bij de afdeling Bedrijfssynthese.

Per 1 januari 1996 heeft mevrouw ir.
A.J.T.M. Hospers, gedetacheerde van het
LBI, het PAGV verlaten in verband met
werkzaamheden bij hetLBI.

Financiering
Onderstaande medewerkers hebben het
PAGV verlaten in verband met gebruikmaking vande 55+-regeling.

Het totale bedrijfsverlies van het PAGV en
de OBS bedroeg in 1995circa 15,7 miljoen
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gulden (inclusief extern gefinancierde projecten) met een globale verdeling over de
sectoren akkerbouw en groenteteelt in de
vollegrond van60/40.
Het bedrijfsverlies (exclusief extern gefinancierde projecten) bedroeg circa 12 miljoen gulden enwerd alsvolgt gefinancierd:
• 50% ten laste van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

• 50% ten laste van het bedrijfsleven
(Landbouwschap).
Naast structurele medefinanciering heeft
het PAGV externe fondsen verworven voor
financiering van projecten op tijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten:

Projectnaam
Aardappelmoeheid en wratziekte
Resistentie tolerantie AM-rassen
Biologische aardappelteelt
BSO-vollegrondsgroenteteelt
Verhoging carvon-opbrengst karwij endille
Cultuur -en gebruikswaarde-onderzoek
Gebiedsgerichte economische studies
GFT-onderzoek
Gierstmelde
Miscanthusonderzoek
Onkruidbestrijding graszaadteelt
Paratrichodores teres
Risico-project
Ropta (wortelknobbelalen)
Studie economische gevolgen Pen Neindnormering
Teeltoptimalisatie rietzwenkgras
Toetsing Verticilium biquttatumtegen Rhizoctomia
Trichodoriae
Verliesarme toediening dierlijke mest op kleigrond
Vochtvoorziening
Development of Innovation strategies
Riskanalysis ofthe impact of agrochemicals
Development of common datadictionaries to transfer
Controlof Nsupplyoffieldgrownvegatable crops
Integrated management of mollucs pests inlower input
Cropprotection modelling
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Projectfinancierder
LNV (SNL)
LNV (SNL)
LNV/LBS
LNV (SNL)
LNV (SNL)
LNV (SNL)/LBS/NIVAA/CRA
CRO/CRGP
NAA
NV.VAM
LNV (SNLVEG/ISP
Agromiscanthus
NGC
LNV (SNL)
LNV (SNL)
LNV (SNL)
LNV (SNL)
NGC
AHS (ISP)
LNV (SNL)
DLO-LNV/LBS
Provincie Noord Brabant/
Provincie Limburg
EG
EG
EG
EG
EG
EG

ONDERZOEKSONDERSTEUNING
Coördinatie Onderzoek

Herstructurering
In het kader van de discussies rond de gewenste inrichting van het praktijkonderzoek
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is
door het PAV-bestuur i.o. een locatiestudiecommissie ingesteld. Deze commissie onder leiding van ir. J.D. Bijloo heeft een rapport geschreven, waarin op basis van criteriaeen aantal modellen is uitgewerkt. Inmei
1995 heeft het PAV-bestuur i.o. zich uitgesproken voor het zogenaamde 'model 1'uit
dit rapport, waarin gekozen is voor een
centrale locatie (PAGV) en drie nevenlocaties. Tevens heeft het bestuur toen besloten
een landelijke herstructureringscommissie
(en later ook regionale commissies) in te
stellen met als opdracht binnen financiële
kaders en randvoorwaarden per locatie een
plan uit te werken, waarin een beeld gegeven wordt van de situatie in 1996 en vanaf
1997 rond areaal en accomodatie van de
locatie, personeelsbezetting en financiën.
Dit herstructureringsplan is in december
door het bestuur vastgesteld. Basis van het
plan is de vorming van een centrale organisatie (PAV), met als hooflocatie het PAGV
te Lelystad, en een viertal regionale organisaties: regio's noordnoordoost, zuidwest en
zuidoost-Nederland met ieder één 'erkende
nevenlocatie' en regio noordwest/centraal
met het PAGV als onderzoekslocatie.
Meerjarenplan
In opdracht van het PAV-bestuur i.o. is dit
jaar gewerkt aan een meerjarenplan praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 1996-2000. De basis van het
meerjarenplan is gelegd door een viertal
werkgroepen, bestaande uit medewerkers

van het PAGV en de ROC's. ledere werkgroep heeft een concept-notitie opgesteld,
die vervolgens becommentarieerd is door
de regionale programmeringscommissies
en door de geledingen binnen de organisaties. Behalve een terugblik op de meerjarenvisie van 1987 geeft het meerjarenplan
aan wat de belangrijkste onderwerpen voor
onderzoek zullen zijn in de periode 19962000, hoe de uitvoering van het onderzoek
gestructureerd zal worden, hoe de
(additionele) financiering gezien wordt en
welke samenwerkingsrelaties worden nagestreefd, alsmede hoe op een effectieve
enefficiënte wijze de resultaten uitgedragen
worden naar de doelgroepen. Juist voor de
jaarswisseling is het meerjarenplan vastgesteld in het PAV-bestuur i.o. In 1996 zal het
plan nader worden uitgewerkt.
Lunteren
Eind januari vonden in Lunteren de inmiddels traditioneel geworden studiedagen
plaats voor bestuursleden, directeuren, onderzoekers en bedrijfsleiders van ROC's
voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, alsmede voor bedrijfsleiders
van landelijke proefbedrijven. Na een huishoudelijk gedeelte is de eerste dag via een
drietal inleidingen aandacht besteed aan
kwaliteitszorg, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging in produktieketens en in het
onderzoek. De tweede dag kende als centraal thema: de verkenning van de onderzoekmarkt voor de praktijkonderzoekorganisatie.
Onderzoekslocaties
Eenbelangrijk deelvan het (veld)onderzoek
wordt jaarlijks uitgevoerd op het proefbedrijf
van het PAGV en op de Regionale Onderzoek Centra voor de akkerbouw en de vol-
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legrondsgroenteteelt. Het PAGV-proefbedrijf wordt elders in dit jaarverslag uitgebreid beschreven. In tabel 1 is een overzicht van de ROC's voor de akkerbouw en
devollegrondsgroenteteelt weergegeven.
Onderzoek aan voedergewassen wordt
voor een belangrijk deel uitgevoerd op en in
samenwerking met de ROC's voor de veehouderijte Heino en Maarheeze.

Wiskunde
Scholing
De HBO-cursus voor statistisch-analisten
die jaarlijks door de Groep Landbouwwiskunde (GLW) werd verzorgd, is voortaan
gecombineerd met het GLW-colloquium. Dit
maandelijkse GLW-colloquium werd vijf
maal bezocht. Verder werd deelgenomen
aan de bespreking van het boek Generalized Linear Models van McGullagh & Nelder,
dat in het voorjaar van 1995werd afgerond.
Vanaf het najaar van 1995 wordt deelgenomen aan de bespreking van het boek
Statistical Inference van Silvey. Door de
personeelsstop was het niet nodig in 1995

cursussen voor PAGV-onderzoekers te verzorgen.
Werk
De verwerking van ad-hoc problemen verliep goed, mede omdat die steeds hogere
prioriteit kregen dan grotere klussen. Indecember 1995 is het eindverslag van vruchtwisselingsproef AGM600 verschenen. Er
zijn Genstat-programma's geschreven voor
de statistische verwerking van de proeven
van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. Deze zijn opgenomen binnen
Epros. In het voorjaar van 1995 is Release
5.3.1 van Genstat geïnstalleerd op het
PAGV. Naast vele nieuwe analysemogelijkheden kunnen nu ook mooiere grafieken worden vervaardigd die geschikter
zijn voor reproductie in publicaties. De beschikbare capaciteit vanuit GLW (één dag
per week), werd in 1995 volledig ingezet
voor verwerking van de BSO-proeven Borgerswold en Vredepeel alsmede voor de
schade- en tolerantieproeven nematologie.
In 1996 zal worden getracht om de verwer-

Tabel 1. Overzicht vande ROC's voor deakkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt.
regio

ROC

noord

Kollumerwaard
Ebelsheerd
Kooijenburg
't Kompas
DeWaag
De Kandelaar
Zwaagdijk
prof.dr.J.M.van Bemmelenhoeve
Westmaas
Rusthoeve
Noord-Brabant
Noord-Limburg
Vredepeel
Wijnandsrade

oostelijk zandgebied
Veenkoloniën
IJsselmeerpolders
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
zuidelijke zandgronden
Zuid-Limburg
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oppervlakte
cultuurgrond in ha
87
115
60
104
52
114
15
99
68
91
10
9
56
49

king van de vruchtwisselingproef Westmaas af te ronden.

Informatica
In 1995 is met betrekking tot deautomatisering door de sectie Informatica vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
EPROS-CGO
Voor de afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bevatte het in 1993 geïmplementeerde EPROS-systeem niet voldoende mogelijkheden om de door deze
afdeling verzamelde onderzoeksgegevens
op te slaan en te verwerken. Omdat de huidige door het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek gebruikte software niet is aan te
passen aan nieuwe inzichten, wordt het gebruik daarvan steeds meer een beperking
in de uitvoering van het onderzoek van deze afdeling. Daarom is een project gestart
met als doel te komen tot een operationeel
prototype van een nieuwe EPROS-versie
waarin genoemde tekorten worden ondervangen.
Onderdelen van EPROS die daartoe werdenaangepast en/of aangevuld zijn:
• Een rassen-registratie-databank waarmee het mogelijk is de voor het onderzoek relevante rasgegevens op te slaan
enteonderhouden.
• Een koppeling van deze databank met
de bestaande modules voor het definiërenvanproeven.
• Een zodanige aanpassing van de modules voor de proefdefinitie dat de opzet
van zogenaamde proeven met incomplete proeven (alfa-designs) mogelijk is.
• Toevoeging van modules ten behoeve
van de verdere verwerking van de rasgegevens tot jaar- en regiogemiddelden
en rasgemiddelden over meerdere jaren. De laatste gegevens worden ge-

bruikt voor de samenstelling van overzichten inde Rassenlijst.
In de loop van 1994 zijn de eerste drie onderdelen gerealiseerd. Van het laatste onderdeel moeten alleen de modules voor de
berekening van de gemiddelden over
meerdere jaren nog worden ontwikkeld. De
rassendatabank is inmiddels al operationeel, de andere ondergaan op beperkte
schaal een praktijktest.
Zoals hetzich nu laat aanzien zalde nieuwe
EPROS-versie begin 1995 als prototype
operationeel kunnen worden. Door de gebruikers zal vervolgens moeten worden
aangegeven welke onderdelen van het
systeem nog aanpassing behoeven, teneinde te komen tot een volwaardige implementatieervan.
Voorbereidingen nieuwe computerconfiguratie
Veel aandacht is door de sectie besteed
aan devoorbereidingen die nodig zijn om te
komen tot een geheel nieuwe computerconfiguratie. In 1995 kwamen voldoende
financiën beschikbaar om deovergang naar
een volledige PC-omgeving mogelijk te maken. Vele vragen moesten daartoe worden
beantwoord;enkele daarvanwaren:
• Welk type computer (processor, memory
en dergelijke)?
• Welk operating systeem (DOS, Windows 3,Windows-95, OS/2)?
• Welke software voor tekstverwerking
(WP,Word)?
• Welke software voor spreadsheettoepassingen (Lotus,Quattro Pro, Excel)?
• Welk opleidingsmateriaal is beschikbaar?
• Welke medewerkers welenwelke niet?
• Welke extra voorzieningen zijn noodzakelijk (schijfruimte, netwerkcapaciteit)?
Eind 1995 zijn de antwoorden op deze vragen ingevuld en kon de bestelling voor apparatuur en software worden geplaatst. Het
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installatie- en introductietraject zal in de
eerste maanden van 1996plaatsvinden.

Publiciteit, redactie en informatie
Bezoekers
Verspreid over het jaar, maar vooral in de
zomerperiode, hebben ongeveer 50 groepen het PAGV bezocht. De voorbeeldfunctie
van de Nederlandse landbouw is blijkbaar
nog steeds groot, daar tweederde deel van
deze excursiegroepen bestond uit buitenlandse bezoekers.
Het proefbedrijf OBS te Nagele telde circa
20excursiegroepen.
PAGV-infodagen
De PAGV-Praktijkdag van 23 juni had
'kwaliteitsverbetering'als thema. De ruim
100 bezoekers werden in groepjes langs
een achttal onderzoekobjecten geleid. Door
deze tekst en uitleg te velde ontstond er

Tekstenuitlegtevelde.
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tussen hen en de onderzoekers een interessante gedachtenwisseling.
Als achtergrondinformatie kregen de bezoekers een themabundel mee.
Met de themadag Maïs zat het PAGV 'op
locatie': op 28 november in het zuiden
(Maarheeze) met 150 bezoekers, en op 29
november in het oosten (Raalte) met 100
belangstellenden.
Tentoonstellingen
Op 27 januari was het PAGV vertegenwoordigd op de landelijke NTS-kooldag op
deveiling CNBte Bovenkarspel.
Slecht weer enveel belangstelling. Dat gold
voor de Internationale Aardappelmanifestatie die op 6, 7 en 8september werd gehouden te Emmeloord. Ook het PAGV deed in
haar standveelgoede contacten op.
Meer internationale contacten, vooral beperkt tot Frankrijk-België-Nederland, werden verkregen tijdens deelname aan de 13e

Tweejaarlijkse internationale witlofdagen
van22 en 23september te Zwaagdijk.
Schriftelijke kennisoverdracht
Voor een brede verspreiding van de onderzoekresultaten bleken de vakbladen weer
een geschikt middel. Vanuit het PAGV verschenen daarin ongeveer 200artikelen.
Daarnaast is het onderzoek vastgelegd in
verslagen (23 stuks), publicaties (4), themaboekjes (1), teelthandleidingen (3) en
rassenbulletins (40).
Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGVbiliotheek bedroeg in 1995 522, dat is 153
minder uitleningen dan in 1994. Het aantal
literatuuraanvragen bij andere bibliotheken
(interbibliothecair leenverkeer) daalde van
736 in 1994 naar 591 in 1995. PAGV-onderzoekers vroegen in 1995 meer kopieën
van artikelen uit de eigen bibliotheek aan
dan in 1994 :360 in 1995 tegen 258 kopieaanvragen in 1994.
In 1995 deden andere bibliotheken 113
maal een beroep op de PAGV-bibliotheek.
Dit aantal is gelijk aan hetaantal in 1994.
Onderzoekers geven steeds vaker opdrachten tot geautomatiseerd literatuuronderzoek in buitenlandse bibliografische bestanden. In 1995 gebeurde dit 33 keer. (In
1993 13keer en in 199424 keer).
PAGV-ers kunnen tevens zoeken in Internet. Het gebruik hiervan wordt niet geregistreerd.

Laboratorium
In 1995 is een begin gemaakt met het opzetten van een compleet kwaliteitssysteem
voor het laboratorium, nadat in voorgaande

jaren veel protocollen (methodieken) en
gebruikershandleidingen zijn geschreven.
De doelstelling van dit systeem is het vastleggen van eenduidige richtlijnen voor de
praktische uitvoering van het kwaliteitsbeleid van het laboratorium om te kunnen garanderen dat de werkzaamheden steeds op
een uniforme wijze worden uitgevoerd en
dat de resultaten voldoen aan de gestelde
eisen.
Voor het opvangen van de drukke werkzaamheden in de zomer en de herfst en als
extra inzet ten behoeve van het nematologisch laboratoriumwerk is in 1995 gebruik
gemaakt van twee uitzendkrachten van een
uitzendbureau. Daar altijd dezelfde mensen
konden worden ingezet, had deze continuiteit een positief effect op kwantiteit en kwaliteitvan hetwerk.
In 1994 zijn in het laboratorium weer vele
bepalingen verricht zoals het vaststellen
van het drogestofgehalte van diverse gewassen, het tellen, meten en wegen van
verschillende plantonderdelen, het beoordelen van de kwaliteit van verschillende
rassen stamslabonen, korrelmaïs, spinazie
en tuinboon en het bepalen van de chipsgeschiktheid, frites-geschikt-heid en kookkwaliteit van verschillende aardappelrassen. Daarnaast werd veel tijd besteed aan
fytopathologisch onderzoek bij aardappelen, zoals de bepaling van de sclerotiumindex voor Rhizoctonia, de bepaling van de
vitaliteit van de Sclerotien van Rhizoctonia
en de bepaling van de aantasting door Rhizoctonia, Fusarium respectievelijk Phoma
bij verschillende rassen. Ook het nematologisch onderzoek vroeg veel tijd. Er werd
zowel gewerkt aan aardappelmoeheid als
aan het wortelknobbelaaltje en de vrijlevendeaaltjes.
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KWALITEITSVERBETERING
Akkerbouw
De afzetmarkt voor akkerbouwproducten
verandert van een aanbodmarkt in een
vraagmarkt. Daarbij speelt de kwaliteit een
steeds belangrijkere rol. De consument en
de verwerkende industrie stellen meer en
hogere kwaliteitseisen en vragen ook specifieke kwaliteitseigenschappen voor deelmarkten. Hierbij groeit het besef dat integrale ketenzorg (IKZ), met kwaliteitsbeheersing in alle geledingen van het productie- en afzetproces, gewenst is. Via ondersteuning van Agroketenkennis (AKK)projecten wordt dit door de overheid ook
gestimuleerd. Het PAGV is betrokken bij
een aantal vandezeAKK-projecten.
Het onderzoek is sterk gewasgericht; de
bestemming van de producten en daarmee
de kwaliteitseisen verschillen immers per
gewas. De belangrijkste aandachtspunten
vormen de invloed van rassenkeuze, teeltmaatregelen, handling en bewaring. Behalve inde hieronder beschreven vier clusters,
krijgt kwaliteit aandacht in het rassenonderzoek en meer indirect in het onderzoek over
gewasbescherming, bemesting en geïntegreerdeteeltwijze.

Optimalisering vanteelt en bewaringvan consumptie- enzetmeelaardappelen gericht op
oogstzekerheid en kwaliteitsvebetering
In dit kader vormt het bewaaronderzoek
een belangrijk onderdeel. Het onderzoek
naar de invloed van verhoogde C0 2 concentraties in de bewaarplaats bevestigde dat wanneer het CO2-gehalte langdurig
hoger is dan 0,5%, de bakkleur negatief
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wordt beïnvloed. Dit seizoen wordt nagegaan of de reconditioneerbaarheid van C 0 2
verzoeting overeenkomt met die van koude
verzoeting. Bovendien is in circa 20 bewaarplaatsen in de praktijk gedurende een
week het C0 2 -gehalte gemeten. Inveel gevallen zijn daarbij inderdaad te hoge gehalten aangetroffen. Deze inzichten zijn onder
andere via de vakpers intensief uitgedragen.
Omdat de aardappelen dit jaar vrij droog
binnenkwamen, heeft het onderzoek naar
een snelle droging na het inschuren nog
weinig opgeleverd. Interessant hierbij is de
mogelijkheid van een eenvoudige methode
omde matevandrogingte kunnenvolgen.
Daarnaast is onderzoek gestart waarbij
wordt nagegaan of bij nieuwe rassen voor
een goede bakkleur een hogere bewaartemperatuur dan 6°C gewenst is. Op dit
moment zijn er nog te weinig resultaten
voor eeneerste conclusie.
Het onderzoek naar de toepassing van carvon als kiemremmer in consumptie-aardappelen is afgesloten. De inzet van carvon
in pootaardappelen is verder beproefd in
samenwerking met ATO-DLO en Luxan. De
opkomst bleek wat trager naarmate de laatste behandeling later was uitgevoerd. Met
name vroege rassen bleken hiervoor gevoelig. Overigens lijkt carvon een gunstig
effect te hebben tegen enkele bewaarziekten.
Naar aanleiding van het optreden van
doorwas in 1994 is in het bewaarseizoen
1994/1995 onderzocht in hoeverre partijen
met veel glazige knollen bewaarbaar zijn.
Gebleken is dat knollen met een onderwatergewicht < 100 geheel of gedeeltelijk waterzakken worden in de eerste weken na
inschuren. Mede gezien het opnieuw voor-

komen van doorwas is deze informatie afgelopen oogstperiode intensief uitgedragen.
Er wordt gezocht naar aanknopingspunten
voor nieuw onderzoek naar methoden om
reeds bij de oogst de potentiële bakkwaliteit
na bewaring te kunnen voorspellen. Dit
heeft nog geen concrete punten opgeleverd. Samen met ATO-DLO wordt bekeken
of dit belangrijke aspect in het kader van
eenAKK-project kanworden opgepakt.
In enkele regioproeven krijgt de kwaliteit in
relatie tot de bemesting aandacht. Op ROC
't Kompas en ROC Kooijenburg wordt voor
een meer rasgericht teeltadvies de afstemming van de stikstofgift op het geplande oogsttijdstip bij nieuwe Pallida-resistente
rassen onderzocht. Op basis van de eerste
resultaten zijn de rassen ingedeeld naar
stikstofbehoefte. De invloed op de bewaarverliezen (oogst 1994) bleekgering.
Op ROC Vredepeel wordt samen met
Nestlé nagegaan of wijziging in de NPKverhouding (onder andere beperking drijfmest) effect heeft op de verwerkingskwaliteit en het nitraatgehalte. De eerste resultaten tonen aan dat een toenemende stikstof- en kaligift niet alleen een opbrengstverhoging geeft maar ook een hoger nitraatgehalte.

Onderzoek naar de gezondheidstoestand ensortering van pootaardappelen
In dit cluster is de aandacht vooral gericht
op de beheersing van knolziekten met name bacterieziekten en Rhizoctonia. Sinds
september vormt daarbij ook de bacterieziekte bruinrot een belangrijk aandachtspunt. Veel tijd is besteed aan initiatieven
voor en coördinatie van onderzoeksplannen
ter beheersing van deze bedreigende bruinrotziekte. Dit gebeurt in het kader van de
Werkgroep Onderzoek Knolziekten-bacte-

rieziekten (WOK) waarvan het PAGV het
voorzitterschap ensecretariaat vervult.
Betreffende Erwinia-bacterieziekten is in
december, vanuit de WOK, een beleidsnotitie over de stand van zaken en de onderzoeksprioriteiten geschreven. Het lopende
onderzoek over de inzet van antagonisten
tijdens het groenrooien (in samenwerking
met IPO-DLO en HLB) heeft daarbij prioriteit. Het IPO-DLO heeft een aantal veelbelovende antagonisten ontwikkeld. De eerste
praktijkbeproeving toonde evenwel aan dat
eerst verder basisonderzoek gewenst is. In
1996 worden nieuwe veldproeven aangelegd.
Het onderzoek over ontsmetting in combinatie met het wassen van pootaardappelen
is met verslaggeving afgerond. Calciumhypochloriet en proxitane geven in tegenstelling tot ozonering een goede bacteriedoding. Mogelijk kan dit ook bij de bruinrotbeheersing betekenis hebben. Wassen/ontsmetten kan de kwaliteit verbeteren, mits
snel gedroogd wordt. Sommige rassen,onder andere Agria, blijken echter gevoelig
voor wassen en beschadigen met risico
voor rotteknollen.
Het praktijkonderzoek naar bacterieziekten
wordt bemoeilijkt doordat de beschikbare
toetsmethodenzeertijdrovend zijn.
Rhizoctonia krijgt in verschillende projecten
aandacht. Het door het PAGV ontwikkelde
adviessysteem voor behandeling is nutwee
jaar getoetst in enkele studieclubs. Gebleken is dat dit adviesssysteem een goed
hulpmiddel voor de pootgoedteler is en dat
hiermee een besparing op de inzet van bestrijdingsmiddelen bereikt kan worden. Met
de ontwikkelde rassentoets is vastgesteld
dat er duidelijke rasverschillen zijn in vatbaarheid voor Rhizoctonia. Dit gegeven zou
in het adviessysteem moeten worden opgenomen. Vanwege de sterke bezuiniging
op het CGO-onderzoek kan deze rassentoetsing niet worden voortgezet. In het ge-
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bied waar zetmeelaardappelen worden geteeld en dit het sterkst speelt, kan dit mogelijkverder worden opgepakt.
Het onderzoek naar optimalisering van de
grondbehandeling met Moncereen toont
evenals in 1994 aan dat deling van de dosering via rijenbehandeling bij het poten en
tijdens het frezen/aanaarden geen voordeel
biedt. In deze regioproeven bleek het nieuwe middel Monarch even werkzaam te zijn
als Moncereen. Combinatie van een halve
dosering Moncereen bij het poten en een
kwart dosering tijdens het groenrooien,
bleek een goede bestrijding te geven; alleen een lage dosering tijdens het groenrooienwerkte onvoldoende.
Door AHOF en TNO is een methode voor
commerciële massakweek van de antagonist Verticilium biguttatum ontwikkeld. Samen met IPO-DLO, AHOF en TNO wordt
gewerkt aan toelating van deze antagonist.
In dat kader is een viertal formuleringen
getoetst, zowel bij groenrooien als bij inschuren. De resultaten waren vergelijkbaar
met die van een op laboratoriumschaal
vermeerderde 'verse' antagonist.
Het additioneel gefinancierde project over
optimalisering van de biologische (BD,
ECO) pootaardappelteelt, dat samen met
het Louis Bolk Instituut is uitgevoerd, is eind
1995 afgesloten. In dit project is veel informatie verkregen over de effecten van de
antagonist Verticiliumbiguttatum, mechanische loofvernietigingsmethoden en wortelsnijden op de aantasting door Rhizoctonia.
Snelle toelating van de antagonist is voor
de biologische teelt van groot belang. Opvallend was dat de lakschurftbezetting na
looftrekken niet minder was dan na klappen
(10 proeven). Uit proeven met loofbranden
is gebleken dat het loof volledig gedood
moet worden om Phytophthora te stoppen.
De resultaten van dit project zijn in een verslag weergegeven. Tevens is, mede op basis van het bedrijfsonderzoek, een teelt-
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handleiding voor biologische pootaardappelteelt gemaakt. Begin 1996 zullen de resultaten op een studiemiddag worden uitgedragen.
Het landelijk onderzoek naar beperking van
de vaak preventieve fungicideninzet tegen
bewaarziekten (met LBS, IKC, en handelshuizen) heeft dit jaar weinig nieuwe kennis
toegevoegd. Het onderzoek en de begeleidende voorlichtingsactiviteiten hebben tot
een duidelijke daling (30%) van de fungicideninzet geleid. Het project wordt nu afgesloten.
In enkele regioproeven zijn mogelijkheden
voor beperking van gewone schurft bekeken. Op ROC Kollumerwaard bleek dat
zwavelzure ammoniak bij het poten (110 N)
duidelijk minder schurft gaf, maar ook een
forse opbrengstderving. Op ROC Wijnandsrade kwamen duidelijke rasverschillen naar
voren enwerd enig effect van mangaan geconstateerd. Gezien het toenemende optredenvanschurft, inhetbijzonder vanpoederschurft en zilverschurft, zijn hierover
nieuwe projecten voorbereid. Tegen zilverschurft is een snelle indroging na rooien
van belang.Over deze droging vindt onderzoek plaats op ROC De Kandelaar. Op
ROC Kollumerwaard wordt in samenwerking met HLB de mogelijkheid van knolbehandelingsmiddelen onderzocht. Uit het onderzoek naar carvon als kiemremmer komen aanwijzingen dat carvon het optreden
vanzilverschurft kanbeperken.
In een proef op ROC De Waag werd evenals in 1994 gevonden dat bij groenrooien/onderdekken meer roodrot (Phytophthora erythroseptica) voorkomt. Toepassing
van fungiciden bij het groenrooien had weinig effect. Mede daardoor biedt groenrooien, in tegenstelling tot de gunstige ervaringen op zand- en dalgronden, voor de kleien zavelgronden voorlopig nog niet veel

perspectief.
Er is nagegaan of de werking van loofdodingsmiddelen Purivel enTrakefon versneld
kan worden door toevoeging van een uitvloeier al of niet met een plantaardige olie.
Het resultaat was onvoldoende; het onderzoek wordt niet voortgezet.
Voor rekening van Agrevo is onderzoek gedaan naar de eventuele neveneffecten van
Finale als doodspuitmiddel. Gezien de positieve resultaten is de kans reëel dat dit
loofdodingsmiddel terugkomt. Op ROC Kollumerwaard zijn opnieuw verschillende loofvernietigingsmethoden voor pootaardappelen vergeleken. Het nieuwe middel Enquik
lijkt wat tegen te vallen. Wortelsnijden versterkte de werking van looftrekken en loofklappen/spuiten.
In 1994en 1995 zijn op drie ROC's proeven
(bij twee rassen) aangelegd over de mogelijkheid de sortering gunstig te beïnvloeden
via fosfaat-bladbemesting tijdens de knolaanleg. Inde praktijk wordt dit door de handel gepromoot. In deze proeven is evenwel
geen positief effect gebleken op de sortering en de opbrengst. Het onderzoek wordt
dan ook niet voortgezet.

Verbetering van de kwaliteit en
oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad en kruiden
De graszaadteelt staat door overschotten
de laatste jaren onder druk. Versterking van
de concurrentiepositie door kwaliteitsverbetering, kostprijsverlaging en verbetering
van de oogstzekerheid is van groot belang.
Voorkomen van vermenging met grasachtige 'onkruiden' vormt een belangrijk kwaliteitsaspect. Een groot deel van de onderzoekscapaciteit voor graszaden is dan ook
gericht op onkruidbestrijding, mede omdat
door het wegvallen van een aantal herbiciden geen goede bestrijding van tarweopslag inveldbeemd mogelijk is. Deze teelt

dreigt daardoor teverdwijnen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
ziektebestrijding, onder andere gericht op
toelating van nieuwe in de graanteelt gebruikte fungiciden. Dit onderzoek is respectievelijk bij de clusters onkruidbestrijding en
bovengrondse schimmelziekten beschreven.
Inhet kader vanditcluster wordt een aantal
projecten afgesloten.
Van het onderzoek naar de geschiktheid
van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemdgras en roodzwenkgras is de verslaggeving door bovengenoemde verschuiving niet gereed gekomen. Het mede door
het NGC gefinancierde onderzoek naar optimalisatie van de zaadproductie bij rietzwenkgras wordt beëindigd. Het in de praktijk vaak slechte 'doorschieten' van het gras
maakt de teelt onvoldoende bedrijfszeker.
Een rijenafstand van 25 cm en een beperkte zaaidichtheid blijkt gunstig. Nu het
areaal rietzwenkgras weer toeneemt, zou
voortzetting gewenst zijn.
Ook het onderzoek naar de mogelijkheid
voor beweiding van overjarige graszaadpercelen door schapen wordt afgerond.
Hierover zijn zowel in Engels raaigras als
roodzwenkgras enkele jaren proeven gedaan. Uit de resultaten, die worden samengevat in een artikel in het PAGV-Jaarboek,
blijkt dat beweiding een goed alternatief is
voor maaien. Wel is een aangepaste stikstofbemesting in de herfst nodig. Overigens
is de groei van de schapen vanwege de lagevoederwaarde van het gras beperkt.
Verhakselen van stro op percelen bestemd
voor eentweede oogst staat gezien de lage
prijs voor graszaadstro in de belangstelling.
Bij Engels raaigras zijn hiermee goede resultaten bereikt, mits een aanvullende stikstofbemesting wordt gegeven. Voor roodzwenkgras tonen de eerste resultaten echter een negatief effect op de zaadopbrengst. Dit onderzoek krijgt een nieuwe
dimensie nu vanwege het ontbreken van
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residugegevens de toelating van nieuwe
herbiciden en fungiciden gekoppeld lijkt te
worden aan het niet mogen vervoederen
van hetstro.
In 1995 werd een nieuwe teelthandleiding
voor de graszaadteelt geschreven.
Bij kruiden is dit jaar gewerkt aan de eindrapportage van het omvangrijke onderzoek
over verbetering van de digoxine-opbrengst
bij Digitalis en over verbetering van de
teeltwijze van de wortelkruiden Angelica,
Valeriaan en Levisticum. Een belangrijk
knelpunt inde kruidenteelt vormt de geringe
opkomstzekerheid mede door de vaak matige zaaizaadkwaliteit. Hiertoe is onderzoek
gestart in Valeriaan en Levisticum naar mogelijkheden voor verbetering van de zaaizaadproductie (ziektebestrijding, oogsttijd)
en zaaizaadbehandeling (narijpen, drogen,
fractioneren). De eerste resultaten tonen
geen grote effecten van de behandelingen
op de zaadkwaliteit. Ook zaaizaadontsmetting had geen duidelijk effect op de opkomst.
Met de kruidendrogerijen is intensief gesproken over mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij aromatische kruiden
waarvoor een groeiende markt bestaat. Op
basis hiervan is een AKK-ketenproject tot
stand gekomen waarin het PAGV participeert. Onze inbreng richt zich allereerst op
toetsing van de beschikbare selecties van
een vijftal kruiden op kwaliteitseigenschappen.

met ID-DLO, TNO-voeding, ILOB-TNO en
Pluimveeproefstation is met medefinanciering vanuit 'kwaliteitsgelden' onderzoek gestart naar de kwaliteitscriteria voor dit doel
en hoe deze via rassenkeuze en teeltmaatregelen bereikt kunnen worden. In dat kader zijn ten behoeve van het voeder- en
verteringsonderzoek in veldproeven tarwepartijen (500 kg) en -monsters (80 kg) met
grote variatie in korrelkwaliteitseigenschappen gecreëerd. Op basis van de eerste resultaten van deze dierproeven wordt dit jaar
in enkele veldproeven de objectkeuze ingevuld. Met het Proefstation voor de Varkenshouderij wordt soortgelijk onderzoek voorbereid.
Bij de verwerkende industrie bestaat belangstelling voor tarwe met geel endosperm
voor de productie van pasta's en bakmelen.
Hierover is recent een AKK-ketenproject
met verwerkers, handelaren, kwekers en
TNO-Voeding opgezet waarin het PAGV
onderzoek zal doen naar teeltoptimalisatie
voor het bereikenvaneen kwaliteitsproduct.

Verbetering van de kwaliteit en
oogstzekerheid bijgranen,peulvruchten en voedergewassen
De verlaging van de graanprijzen heeft een
aanzienlijke verruiming van de afzet naar
de mengvoerindustrie tot gevolg gehad. Er
blijken echter tussen tarwepartijen grote
verschillen te bestaan in geschiktheid als
voertarwe voor pluimvee. In samenwerking
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Omdatindepraktijkeentelaageiwitgehalte
steedsvakereenprobleemis,wordtde noodzaakvaneenbijbemestingonderzocht.

Op ROC Rusthoeve is het onderzoek naar
de geschiktheid van tarwerassen voor het
Zeeuwse Vlegelbrood uitgevoerd. Op basis
hiervan kon het aantal rassen dat geschikt
isvoor ditconcept wordenverruimd.
Het brouwgerstonderzoek is de laatste jaren vooral gericht geweest op de teeltmogelijkheden in de niet-traditionele brouwgerstgebieden. Het onderzoek naar zeer
vroege zaai op zware klei in het Oldambt
wordt afgesloten. Dit jaar gaf zeer vroege
zaai (januari/februari) een beduidend hogere opbrengst en een lager eiwitpercentage.
Over de vier onderzoeksjaren blijkt vroege
zaai een positieve invloed te hebben opopbrengst en kwaliteit. Er is meegewerkt aan
activiteiten voor de opzet van een regionale
brouwgerstteelt inLimburg.
Gezien de belangstelling van de brouwerijsector voor biologisch geteelde gerst is enkele jaren het perspectief van onbespoten
gerst met betrekking tot opbrengst, kwaliteit
en saldo bestudeerd. Uit de resultaten blijkt
dat gezien de opbrengstderving een premie
van 2 tot 6 cent per kg nodig is om eenzelfde saldo te halen. De variatie hangt samen
met verschillen in optredende ziektedruk.
Dit onderzoek wordt met verslaggeving afgerond.
Een tweetal nieuwe projecten werden voorbereid, namelijk over de bestrijding van netvlekkenziekte en over bijsturing van het eiwitpercentage via een extra N-gift op basis
van het stikstofgehalte inhet gewas (chlorofylmeter). Dit laatste omdat in de praktijk
momenteeljuist eente laag eiwitpercentage
als kwaliteitsprobleem optreedt.
Het onderzoek over teeltoptimalisatie van
luzerne als eiwitrijk voedergewas op zandgronden heeft veel informatie opgeleverd
over beperking van de onkruidproblemen in
de beginperiode, de invloed van drijfmesttoepassing, het optimale maairegime en de
stikstofhuishouding na scheuren. Maaien

net voor de bloei blijkt voor de voederwaarde en opbrengst het best. De onkruiddruk
kan sterk beperkt worden door in te zaaien
na een valse zaaibedbereiding onder een
wintergraan als dekvrucht. De N-nawerking
van een luzernestoppel in maïs was laag. In
een pH-proef bleek de reactie beperkt; alleen beneden een pH 5,2 nam de opbrengst duidelijk af.
Bij snijmaïs is het verslag van het onderzoek over het effect van de delta-zaaimethode afgerond. Er blijkt volgens verwachting geen duidelijk effect op opbrengst en
voederwaarde te bestaan. Wel was er
sprake van standdichtheidseffecten samenhangend met het ras en de vochtvoorziening.
Het maïsonderzoek richt zich momenteel
vooral op verbetering van de nutriëntenbenutting, de waterbenutting en onkruidbestrijding met een geringere middeleninzet.
Eind 1995 zijn de resultaten van dit onderzoek, dat bij andere programma's beschrevenwordt, intweethemadagen over milieuvriendelijke maïsteelt uitgedragen. Daarbij
iseenthemaboekje uitgebracht.

Vollegrondsgroenten
De sector vollegrondsgroenten kenmerkt
zich door een groot aantal gewassen. De
veelheid van gewassen en teeltwijzen in
combinatie met de gewasspecifieke aspecten en complexiteit van het begrip kwaliteit
hebben tot gevolg dat een breed scala van
problemen wordt bestudeerd. Er worden
hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het
product en het productieproces. Het PAGV
levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van vollegrondsgroenten door het
doen van onderzoek en door het leveren
van expertise, zoals de MBT-richtlijnengroep,inhet project integrale ketenzorg witlof en in de werkgroep kwaliteitsonderzoek
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vollegrondsgroenten. Het PAGV is ook betrokken bij een project over gezondheidsbevorderende stoffen in groenten door product van een gedefinieerde herkomst te leveren. Het PAGV heeft een bijdrage geleverd aan smaakonderzoek bij stamslabonen en witlof door product van veldproeven
te leveren.
De vraag naar kennis neemt toe. Teeltbeslissingen zullen vaker afgestemd moeten
worden op perceelsniveau en op het marktsegment waarvoor geteeld wordt. De juiste
keuze en uitvoering van teeltmaatregelen
wordt daarom steeds belangrijker. Het onderzoekprogramma op het PAGV en de
ROC's is erop gericht om de kennis te verzamelen die nodig is voor een verdere optimalisatie van de teelt van vollegrondsgroenten.
Het onderzoek is ingedeeld in een viertal
clusters. Kwaliteitsaspecten samenhangend
met gewasbescherming en bemesting worden vanuit het betreffende speerpunt onderzocht. Ook vanuit het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wordt een belangrijke bijdrage tot kwaliteitsverbetering geleverd.

Optimalisatie van de teelttechniek
ten behoevevande oogstzekerheid, de planning van deoogst en
de kwaliteit vanvollegrondsgroenten
Het onderzoek in deze cluster is ingedeeld
indrie subthema's: verbetering van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, teeltoptimalisatie bij teelt onder bedekking en optimalisatie van teeltmaatregelen gericht op seizoensverlenging. Het onderzoek in deze
cluster wordt bijna volledig door de ROC's
uitgevoerd. Hieronder worden twee projecten uitdeze cluster nader besproken.
Op ROC 't Kompas in Valthermond is in
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1995 het perspectief van het gebruik van
kluitplanten bij de teelt van prei onderzocht.
Verwacht wordt dat kluitplanten na het uitplanten ongestoord doorgroeien, terwijl losse planten eerst enige tijd stilstaan in groei
en weer nieuwe wortels moeten vormen.
Kluitplanten zoudendaarom inde beginfase
minder gevoelig zijn voor tripsaantasting,
ziekten en andere plagen. Daar staat tegenover dat kluitplanten korter zijn en minder diep geplant kunnen worden. Om och
voldoende lengte witte schacht te kunnen
halen, zullen kluitplanten in de geulen geplant en/of aangeaard moeten worden. Bij
uitplanten zijn losse planten duidelijk
zwaarder dan kluitplanten. Uit de tussentijdse oogsten is gebleken dat de kluitplanten weliswaar sneller weggroeien, maar de
achterstand in gewicht die ze bij het uitplanten hebben, niet inlopen. De plantenkwekerijen zijn bezig om onder andere door
tussentijds afmaaien van het bovenste blad
tot zwaardere kluitplanten te komen. De hele opkweekmethode van preiplanten is volop in beweging. De onderzoeksresultaten
geven mede richting aandit proces.
Op ROC Kollumerwaard is in 1994 en 1995
onderzoek verricht naar het optimale plantgetal bij spruitkool voor de diepvriesindustrie,waarbij desortering 16-28 mm gewenst
wordt. Het plantgetal waarbij de hoogste
opbrengst aan spruiten in de gewenste
sortering werd bereikt, was in beide jaren
verschillend. In1994was ersprakevan een
hoog opbrengstniveau; mede daardoor
kwam het object met 44.000 planten per ha
toen als beste naar voren. In 1995 was dit
het object met 38.000 planten per ha.Wanneer de datum waarop een opbrengstniveau van 15 ton per ha werd bereikt als
criterium wordt gebruikt, zijn in beide jaren
de plantdichtheden van 38.000, 44.000 en
53.000 planten per ha respectievelijk 1, 8
en 20 dagen later dan het object met
33.000 planten perha.

Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstaIlevenvan vollegrondsgroenten
In deze cluster is door PAGV-onderzoekers
aan drie projecten gewerkt. Ook door ROC
Westmaas zijn enkele bewaarproeven met
witlofwortels en knolselderij uitgevoerd.
Van 1992 t/m 1995 zijn op het PAGV en op
ROC Westmaas zes proeven met zowel
peen als witlof uitgevoerd naar het effect
van drogen en helen direct na de oogst alvorens de bewaring start. Helen is een actief levensproces waarbij schimmeldodende
stoffen gevormd kunnen worden en er
wondweefsel gevormd wordt. Deze processen verlopen optimaal bij 10-12°C en bij
een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid.
Daarbij zijn factoren als wel en geen stikstofbemesting tijdens de teelt, dompeling
van de wortels in calciumchloride, droging
en verschil in duur van de helingsperiode
bestudeerd. Ter simulatie van natte oogstomstandigheden is in het onderzoek het
object natte wortelen na de oogst kunstmatig aangemaakt.

Gesealdebroccoliklaarvoortransport.

Uit het onderzoek met peen blijkt dat natte
peen die direct wordt ingekoeld, meer rot
geeft dan peendieeerst een helingsperiode
van een week krijgt. Als peen onder droge
omstandigheden wordt geoogst, blijken de
omstandigheden minder kritisch en is een
helingsperiode niet nodig. Door drogen of
helen kon een aantasting door een typische
bewaarziekte zoals zwarte vlekkenziekte
nietwordenvoorkomen.
Bij witlof is gebleken dat indragen van de
wortels tot opbrengst- en kwaliteitsverlies
van het lof leidt en dat ook na herbevochtigen van ingedroogde wortels het percentage lof van klasse I lager blijft. Helen van
droge witlofwortels is niet nodig, maar bij
nattewortels kan het positief zijn. Wel moet
erop gelet worden dat als gevolg van de
hogere temperatuur tijdens het helen de
kropvorming nog niet op gang wordt gebracht. Gelet op de kleine verschillen in
bewaarbaarheid tussen de objecten kan
gesteld worden dat witlofwortels tussen
rooien en bewaren zeer uiteenlopende omstandigheden kunnen verdragen mits ze
niet uitdrogen of kropvorming gaan vertonen.
In 1995 is onderzoek gestart naar het perspectief van bewaring van broccoli die inde
wintermaanden op de markt kan worden
gebracht. Broccoli, die in Lelystad en
Zwaagdijk was geteeld, is gedurende vijf en
acht weken bij 0°C, bij normale luchtsamenstelling en onder CA-condities bewaard. Bij het vers geoogste product was
de broccoli na vijf dagen uitstalleven bij
12°C nog acceptabel, na bewaring was het
uitstalleven één tot twee dagen korter. Na
vijf weken bewaring werd met het ras Marathon bij CA-bewaring 70% klasse I gescoord en bij normale luchtsamenstelling
50%. Inhet onderzoek is ook gekeken naar
het perspectief van de peak fresh-zak om
de houdbaarheid in de handelsfase te verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd in
nauw contact met het CBT. De kwaliteit van

27

de broccoli bleek in deze nieuwe verpakking beduidend beter dan in de gangbare
foliewaarin de broccoli gesealed wordt.
Ook met groenselderij is bewaaronderzoek
gestart. Het product, dat geteeld werd in
Lelystad en via proeftuin Noord-Brabant bij
eenteler indie omgeving, is wel en nietonder CA-condities bewaard. De kleur van de
selderij was na bewaring onder CA-condities beter dan die van de gewone bewaring; wel waren er bij het CA-object meer
rotte stronken. Voortzetting van dit onderzoek is afhankelijk van de resultaten.Alleen
bij duidelijk positieve resultaten zal het product vanuit de bewaring kunnen concurreren met verse import vanuit de MiddellandseZee-landen.

Fysiologische kwaliteitsproblemen
Binnen deze cluster worden projecten uitgevoerd die enerzijds tot doel hebben de
groei en ontwikkeling van gewassen zodanig te sturen dat in een groter deel van het
jaar beschikt kan worden over een kwaliteitsproduct en anderzijds het voorkómen
vanfysiologische afwijkingen. Ook bacterieonderzoek is indeze cluster ondergebracht,
omdat het niveau van bacterie-aantasting
sterk bepaald wordt door de fysiologische
toestand van het gewas.
In 1995 is onderzoek verricht aan watervellen in uien, rozeverkleuring in asperge,
seizoensverlenging inasperge, rand enbolrot in ijssla, roodverkleuring in witlof, ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels, beheersing van
natrot in witlof en onderzoek naar inwendig
zwart bijwitte kool.
Uit het onderzoek naar beperking van rozeverkleuring van asperge kwam naar voren
dat een geringe blootstelling aan het licht
van minder dan een half uur reedsvoldoen-
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de is om de verkleuring te induceren. Door
tenminste vier uur te wateren en vanaf de
oogst voor een gesloten koelketen te zorgen, kan de verkleuring beheerst worden.
Door de asperges één minuut in water van
50°C te houden, kan het proces van rozeverkleuring geblokkeerd worden zonder dat
dit tot ongewenste neveneffecten leidt. Dit
zal in 1996verder onderzocht worden.
Gebleken is dat de bepaling van de rasgevoeligheid voor rand bij ijssla in de naoogstfase ineen klimaatcel bij hoge temperatuur perspectief biedt.
Samen met het Provinciaal Onderzoek- en
Voorlichtingscentrum te Rumbeke (België)
is onderzoek verricht naar het effect van
een warmtestoot tijdens de bewaring van
witlofwortels en naar het effect van ontdooitemperatuur op het trekresultaat. Er zijn
wortels uitgewisseld en in beide landen is
dezelfde proef uitgevoerd. Een normale
wortelbewaring bij -1°C zonder warmtestoot
tijdens de bewaring en een ontdooitemperatuur van5°C gaf inhet algemeen in beide
landen de beste lofproductie. Het onderzoek wordt in het seizoen 1995/1996 herhaald.
Uit het natrotonderzoek bij witlof blijkt dat
de beste resultaten gehaaldworden door bij
de wortelteelt geen stikstofbemesting te geven en lage trektemperaturen aan te houden. Stikstofarme wortels kunnen ook bij
een hogere temperatuur geforceerd worden, maar dan is het gebruik van calciumchloride aantebevelen.
Bij het onderzoek naar inwendig zwart in
witte kool komen duidelijk rasverschillen in
gevoeligheid naar voren. Het hoogste percentage zwart wordt gevonden wanneer
een gevoelig ras vroeg wordt geplant en
met veel stikstof wordt bemest. In seizoen
1994/1995 nam het percentage zwart toe
van 2% bij de oogst tot 12% na de bewaring.

Onderzoek naar vermindering van
grondtarra en afvalwaterstromen
inde akkerbouw endeteelt van
vollegrondsgroenten
Het onderzoek in deze cluster blijft voornamelijk beperkt tot onderzoek gericht op hergebruik van proces- en afvalwater bij de
witloftrek. Ook zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om in verschillende bedrijfssituaties te komen tot reductie c.q. behande-

lingvan afvalwaterstromen.
Door een subcommissie (CUWVO) is in
1995 een rapport met aanbevelingen voor
de witlofsector opgesteld om de lozing van
afvalwater op het oppervlaktewater te reduceren. Op basis van de aanbevelingen ontwikkelt het PAGV een projectplan om samen met anderen tot een bruikbare ontsmetting en hergebruik van het water te
komen.
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CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK
Het PAGV is verantwoordelijk voor de uitvoeringvan het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan de akkerbouwgewassen,
grassen voor sportvelden en gazons en de
vollegrondsgroentegewassen. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de betreffende commissies voor de samenstelling van
de Rassenlijst. Het onderzoek wordt begeleid door diverse commissies voor rassenonderzoek. Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende organisaties van
(semi)overheid en bedrijfsleven en hebben
tot taak de inhoud en omvang van het onderzoeksprogramma aan te geven en het
PAGV-bestuur daarover te adviseren. Momenteel functioneren daartoe de volgende
commissies:
- commissie rassenonderzoek aardappelen
(CRA),
- commissie rassenonderzoek granen,
handelsgewassen
en
peulvruchten
(CRGP),
- commissie rassenonderzoek grassen en
(groen)voedergewassen (CRO),
- commissie rassenonderzoek suikerbieten
(CRS),
- commissie rassenonderzoek vollegrondsgroenten (CRVG).
De programmering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vindt dus in deze
commissies plaats. Daarnaast kent het
PAGV haar reguliere programmeringscircuit. Geconstateerd moet worden dat de
meningen betreffende zaken aangaande
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
in beide circuits niet altijd met elkaar sporen.
Hetjaar 1995stond in het kader van hetin-
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vullen van de door de overheidsfinancier
opgelegde bezuinigingen. Eerst via de door
de overheid uit het in 1994 verschenen
evaluatie-rapport getrokken conclusie dat
bezuinigingen mogelijk waren. Later, begin
april 1995, werd bekend gemaakt dat de
overheid zich per 1997 geheel zal terugtrekken als financier van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
Binnen alle commissies voor rassenonderzoek is dan ook in het eerste kwartaal hard
gewerkt om na te gaan hoe deze bezuinigingen zouden kunnen worden opgevangen. (Een uitzondering hierop vormde de
CRO die van invullen van bezuinigingen
niet wilde weten). De CRA, CRGP, CRS en
CRVG hadden begin mei plannen gereed
op basis waarvan de invulling van de bezuiniging zou kunnen plaats vinden. Hiervoor
was gedurende de zomer overleg nodig (en
gepland) om een en ander zo goed mogelijk in overleg met alle belanghebbenden te
doen verlopen. Vanuit het kwekersbedrijfsleven (NVZP) kwam echter het signaal af
dat men invullen van de bezuinigingen op
dat moment nietopportuun achtte; een door
hen ontworpen voorstel voor herstructurering van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek zou eerst met het Landbouwschap en het Ministerie besproken moeten
worden, waarbij 1996 en 1997 als door het
Ministerie medetefinancieren overgangsjaren werden gezien. Eind september werd
alsnog het groene licht gegeven voor overleg met het (kwekers)bedrijfsleven over invullingvandebezuinigingen 1996.
Inmiddels waren er op een aantal terreinen
reeds ad hoc beslissingen genomen - in
overleg tussen kwekers, telers en PAGV -

betreffende wintergranen en winterkoolzaad. Deze beslissingen waren in overeenstemming met de binnen de CRGP ontwikkelde ideeën over de invulling van de bezuinigingen. Het onderzoeksprogramma
voor 1996 kon zodoende weliswaar worden
ingevuld, maar duidelijkheid over de uit te
zetten koers was er ook aan het eind van
1995 nog niet. Een door het Ministerie
(DWK) ingehuurde externe adviseur heeft
van NVZP en LBS de opdracht gekregen
om na te gaan welke behoefte er is in de
productie- en handelskolom aan cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek en hoe dat het
best kan worden gestructureerd. Zijn rapport wordt met belangstelling tegemoet gezien.
Evenals in eerdere jaren is ook het afgelopen jaar gebleken dat in de praktijk de
scheiding van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden tussen PAGV en CPRODLO niet altijd even duidelijk is voor de
rechtstreeks betrokkenen. Het in werking
treden van de Wet Openbaarheid van Bestuur en het dientengevolge acteren van de
Rassenlijstcommissie als 'Zelfstandig Bestuurs Orgaan' hebben geleid tot het opstellen/aanscherpen van de procedure(s)
door het secretariaat van de Commissie
voor de Samenstelling van de Rassenlijst
voor Landbouwgewassen. Ook heeft de
concurrentiepositie waarin CPRO en PAGV
zich ten opzichte van elkaar bevinden zich
wat duidelijker gemanifesteerd.
Het bovenstaande, tezamen met een toenemende onduidelijkheid over de bezetting
en bereikbaarheid van de rekenkamer op
het CPRO, heeft geresulteerd in diverse
knelpuntsituaties ten aanzien vanopslag en
verwerking van gegevens. Samen met de
sectie informatica (PAGV) wordt gewerkt
aan een oplossing van de problemen door
middel van het ontwikkelen van een dataopslag- en -verwerkingssysteem. Naast een
goede archivering van proefresultaten wordt

efficiëntiewinst verwacht en neemt de afhankelijkheid van de programmatuur op het
CPRO af.

Akkerbouwgewassenen
grassen
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan akkerbouwgewassen ten behoeve van
deaanbeveling van rassen inde Rassenlijst
beslaat in principe drie jaren (groeiseizoenen). Ineen enkel geval zijn meer jaren
nodig om tot een verantwoorde beslissing
te kunnen komen. Zo neemt het onderzoek
aan de grassen in principe vier tot zes jaren
in beslag omdat zich eerst een goede grasmat moet vestigen en een belangrijke eigenschap als persistentie zich pas naenkelejaren goed laat beoordelen. Bij de groen(bemestings)gewassen is er altijd een 'vierde jaar', omdat op het moment van aanleg
van de proeven de Rassenlijstcommissie
noggeen uitspraak heeft kunnendoen.
Bij de beslissing over het al dan niet voortzettenvan het onderzoek aan de individuele
rassen spelen de zogenaamde 'kwekersbesprekingen'een zeer belangrijke rol.Op basis van de tot dan toe beschikbare onderzoeksresultaten worden, tezamen met vertegenwoordigers van het desbetreffende
kweekbedrijf, de kansen voor een opname
in de Rassenlijst ingeschat. Op grond daarvan wordt besloten of het onderzoek voortgezet danwelgestaakt zalworden.
Bij het rassenonderzoek waren tot november 1995 drie medewerkers betrokken die
rechtstreeks werden betaald door het bedrijfsleven (HPA). Het contract met één van
deze medewerkers liep per november af en
isvanwege de bezuinigingen nietverlengd.
In tabel 2 wordt het aantal rassen vermeld
dat in 1995inonderzoek heeft gelegen.Te-
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Tabel 2. Aantal in onderzoek zijnde rassen van akkerbouwgewassen en grassen verdeeld
over de diverse onderzoeksjaren (1995), alsmede het aantal nieuw op de Beschrijvende Rassenlijst 1996geplaatste rassen.

gewas

aantaljaren in onderzoek
3
4

2

17
6

13
6

2
5

32
17

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
rogge en triticale
erwten encapucijners
veldbonen

8
2
2
8
1
3
1
2

5
2
1
3
2
3

2

15
4
5
12
3
7
2
2

2

karwij (éénjarig)
karwij (tweejarig)
koolzaad
vezelvlas
olievlas
vezelhennep

1
2
1

3
4
2
1
6
8

.
-

1
2

2
2
1
1
1
6

Engels raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
diverse grassen

11
3
13
1

7
6
5
1

11
4
15
3

snijmaïs
korrelmaïs inclusief
CCM/MKS
voederbiet

50
9

10
6

-

gele mosterd
bladrammenas
facelia en rogge
bladkool
Italiaans- en Westerwolds raaigras

4
4

aardappelc
aardappel z

luzerne
cichorei
suikerbiet

32

-

-

5

>5

2
1

1
1

4

-

1
1

-

3

-

9
5

69
20

3
2

-

-

-

-

4
2
2

4

1

2

-

13
6
4

2
1
1

-

1

2

-

6

-

-

.
4
6

18
3
4

-

2
17

18
9
27

3
3

3

7
1

-

2
1
1
4

-

3

-

9
3
6
1

2

53
17
47
11

-

13

totaal

in 1995
opdeRassenlijstgeplaatst
2
1

1

2

-

-

vens is het aantal rassen genoemd dat in
1995op de Rassenlijst 1996 is geplaatst.
De effecten van het instellen van een Nationale Lijst op de uitvoering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan
akkerbouwgewassen vielen tot dusver mee.
Met uitzondering van aardappelen wordt
deze lijst toch meer als een uiterste mogelijkheid voor verkeerstoelating gezien en
beperkt de specifieke aanmelding van
nieuwe rassen voor de Nationale Lijst zich
tot enkele gevallen.

Aardappelen
Bij de aardappelen is de capaciteit in toenemende mate ingezet voor ziekteresistentie-onderzoek, terwijl de landbouwkundige
beproeving steeds meer door de kweekbedrijven wordt uitgevoerd. Bij Phytophthora
(loof en knol) envirus (bladrol,A, YenX) is
veel aandacht besteed aan het actualiseren
van de Rassenlijstcijfers. In 1995 is het onderzoek op de selecteerbaarheid van rassen op bladrol- en Y-virus voortgezet. Ook
de bewaarziekten (Phoma en Fusarium)
kregen opnieuw aandacht. In samenwerking met IPO-DLO is gekeken naar de expressievan Y°-enYc-virus naastYn-virus.
In het kader van de bezuinigingen zijn door
de CRA de volgende posterioriteiten aangegeven: Rhizoctonia-methodiekontwikkeling,frites- en chips-kwaliteit, nitraatgehalte,
bewaarbaarheid van zetmeelrassen enAMtolerantie. Het onderzoek op deze velden is
dus beëindigd. Daarnaast zullen zowel voor
de consumptie- als de zetmeelaardappelen
de rassenproeven voor de landbouwkundige kenmerken beperkt worden tot twee
kernlocaties. De gegevens van deze proeven worden aangevuld met die van de
kweekbedrijven. Bovendien wordt het onderzoek beperkt tot twee jaren, dus alleen
ten behoeve van opname in de Nationale

Lijst.

Granen, handelsgewassen en
peulvruchten
Bij deze groep gewassen kent men het zogenaamde
'voorbeproevingssysteem',
waarbij een groot aantal potentiële rassen
bij de kweekbedrijven in drievoud wordt onderzocht op tenminste twee proefplaatsen
(klei en zand) en op het PAGV wordt gescreend in twee proeven (klei en zand) in
enkelvoud. Hiermee wordt voorkomen dat
rassen die eigenlijk niet beproevenswaardig
zijn, worden meegenomen in de omvangrijke (en dus dure) officiële beproeving. Op
deze wijze wordt bijvoorbeeld het aantal
jaarlijks nieuw op te nemen rassen van
wintertarwe in de officiële beproeving gereduceerd van 40 tot 5 à 7. Dit systeem van
voorbeproeving is ter discussie gesteld in
het kadervandeopgelegde bezuinigingen.
Bij de granen is gekeken naar mogelijkheden om de opbrengsten van proeven met
en zonder ziektebestrijding afzonderlijk
weer te geven. Voor de wintertarwe is hiertoe inmiddels overgegaan zowel in het
Rassen Bulletin als inde Rassenlijst.
Een aantal specifieke proeven voor de
ziekteresistenties in wintertarwe zijn geëvalueerd. Op grond daarvan is de toetsing
op voetziekte (te geringe betekenis voor de
praktijk), Septoria tritici en Septoria nodorum (vanwege de geringe slagingskansen ) en meeldauw (te weinig additionele
informatie naast de reguliere proeven) gestopt. Eveneens is besloten de herbicidenproeven ende zaaitijdenproeven te stoppen
in verband met het ontbreken van voldoendefinanciële middelen.
De specifieke rassenproeven waarin de effecten van mechanische onkruidbestrijding,
verlaagde N-giften en verschillende niveaus
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van ziektebestrijding werden onderzocht,
zijn eveneens geëvalueerd. Mechanische
onkruidbestrijding en verlaagde N-giften
verhoogden de variatie binnen de proeven,
terwijl de rasvolgorde niet afweek van die in
de reguliere proeven. Verschillende niveaus
van ziektebestrijding zijn vanwege het beschikbaar komen van nieuwe, zeer effectieve middelen niet meer zo interessant als
enkelejaren geleden.

we, cichorei en vezelvlas uitvoeren
conform CRGP-lijn (proeven zoveel mogelijk op kweekbedrijven volgens duidelijke protocollen).
3. Onderzoek aan wintergerst, haver, erwten, capucijners, veldbonen, olievlas en
karwijstopzetten.
4. Omvang resistentie-onderzoek beperken en bepaling bakkwaliteit bij wintertarwe inkrimpen.

Er zijn veel wintertarwerassen in onderzoek
die bakkwaliteit bezitten. Voor de teler zijn
tot nu toe beschikbare baktarwerassen
echterweinig interessant; deopbrengst blijft
te veel achter bij de hoogopbrengende
voertarwerassen, terwijl dit niet gecompenseerdwordt door een hogereprijs.

Grassen,voedergewassen en
stoppelgewassen

Bij de beoordeling van rassen van zomergerst bleek de brouwkwaliteit steeds meer
van doorslaggevende betekenis te zijn. De
in onderzoek zijnde potentiële brouwgerstrassen bleken zowel in opbrengst als in
stevigheid en ziekteresistentie een verbeteringte zijn. Inde proeven trad de laatstejaren meer netvlekkenziekte en bladvlekkenziekte op. De rasverschillen zijn opgenomen in het Rassen Bulletin en de Rassenlijst.
De nieuwe rassen van vezelvlas laten vooral een verbetering zien in lintopbrengst. De
zaadopbrengst ligt duidelijk lager. Wat
ziekteresistenties betreft zijn de nieuwe
rassen wel een verbetering in Fusariumresistentie maar niet in brandresistentie.
Ten aanzien van de opgelegde bezuinigingen is, in overleg met het bedrijfsleven,
voor 1996voor devolgende opzetgekozen:
1. Het onderzoek aan winterkoolzaad,
wintertarwe, winterrogge en triticale alsmede vezelhennep uitvoeren zoals in
1995.
2. Onderzoek aan zomergerst, zomertar-
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De droogte van 1995 gaf de mogelijkheid
om bij de grassen goed de rasverschillen in
zomerkleur en droogtetolerantie vast te
stellen. Ook de omstandigheden voor het
optredenvan Fusarium warengunstig.
De nieuwere rassen van Engels raaigras
voor sportvelden bleken vooral verbeteringen te zijn in standvastigheid, wintervastheid en traagheid van de groei; de rassen
voor gazons vooral in een dichtere zode,
fijner blad, goede roestresistentie en traagheid van de groei. Bij veldbeemdgras proberen de kwekers de zaadopbrengst te verhogen met behoud van goede gazon- en
sportveldeigenschappen. De gazonkwaliteit
van de roodzwenkgrasrassen bevindt zich
in het algemeen op een goed tot zeer goed
niveau. Nog dichtere en fijnbladiger rassen
betekenen waarschijnlijk een hogere ziektegevoeligheid.
Voor de snijmaïs was 1995 door de extremeweersomstandigheden een moeilijk jaar,
zowel qua uitvoering van de proeven als
qua interpretatie van de cijfers. Veel onderzochte rassen bleken een vooruitgang in
opbrengst, verteerbaarheid ,stevigheiden/
of stengelrot te zijn. In 1995 is voor het derde jaar het zetmeelgehalte van de rassen
bepaald. De variatie in cijfers en de interpretatie naar de praktijk toe roepen echter

nogal wat vragen op. Hierover moet eerst
meer duidelijkheid komen voordat publicatie
van de gegevens verantwoord is.
In 1995 is voor het tweede jaar een proef
uitgevoerd waarin rassen bij een lage N-gift
vergeleken zijn. De rasvolgorde in vroegheid en opbrengst bleek nogal af te wijken
van die bij de huidige praktijkgift. Verdere
analyse van de cijfers, ook die van 1994,
moet eventuele conclusies ten aanzien van
de stikstofbenutting van de rassen opleveren.
Voor korrelmaïs is een aantal nieuwe rassen onderzocht die in vroegheid, opbrengst
en oogstbaarheid duidelijke verbeteringen
zijn. Voor de typische MKS-rassen ligt de
vooruitgang vooral op het gebied van de
VEM-opbrengst. Evenals in 1994 is een
aantal rassen onderzocht bij verschillende
plantaantallen. Uit de proeven kan worden
geconcludeerd dat het huidige plantdichtheidsadvies voor alle onderzochte rassen

gehandhaafd kan blijven. Een hoger plantgetal leidt bij alle rassen tot een lager drogestofgehalte en soms zelfs tot een lagere
opbrengst. Daarnaast nemen bij hogere
plantgetallen de oogstbaarheid en dorsbaarheid af, wat leidt tot hogere oogstverliezen.
Het onderzoek aan de stoppelgewassen en
groen(bemestings)gewassen richt zich met
name op de gewassen gele mosterd,
bladrammenas, Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras. Bij de cruciferen neemt
de toetsing van rassen op resistentie tegen
het bietecysteaaltje een belangrijke plaats
in. De opbrengst wordt visueel geschat in
plaats van door middel van (kostbare) drogestofbepalingen.
Ten aanzien van de invulling van de bezuinigingen, heeft de CRO geen beslissing
willen nemen. Het PAGV heeft daarom - na
ampel overwegen en in samenspraak met
LBSen NVZP -tot hetvolgende besloten:
Snijmaïs: Beproeving rassen als voorheen,
maar stopzetten legeringsproef, plantgetallenproef en proef met verschillende N-regimes.
Korrelmaïs: Beproeven als voorheen, maar
stopzetten legeringsproef en plantgetallenproef en geenbepalingverteerbaarheid korrel.
Luzerne: Stopzetten beproeving (momenteel zijn er vanuit de kwekers initiatieven
ontwikkeld om een deel van de beproeving
tochvoort tezetten op hun kosten).

Eenaantal nieuwekorrelmaïsrassen werdonderzocht.

Grassen: Geen betreding Lolium perenne
en éénjarige betreding Poa pratensis, kleinere veldjes roodzwenkgras, uitzaai nieuwe
rassen beperken tot drie jaar, stopzetten
vriesproeven en geen aanleg gazonproef
in1996.
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Grœnbemestingsgewassen. Stopzettenvanhet
onderzoek.

Suikerbieten
Bij de suikerbieten bestaat van oudsher een
zeer nauwe samenwerking met het 1RSte
Bergen op Zoom. Het PAGV legt per jaar
vier proeven aan met alle in onderzoek
zijnde rassen en de Rassenlijst-rassen. Het
1RS legt er ook vier aan, maar dan alleen
met detweede- enderdejaars rassen ende
Rassenlijst-rassen. Ook bijde keuzevande
over het gehele land verspreide proeven
vindt afstemming plaats met het1RS.
Het 1RSheeft sedert 1992 een aantal proeven aangelegd met verschillende condities
betreffende de besmettingsgraad voor Rhizomanie. Rassen met partiële resistentie
worden hierin getoetst, naast enkele nietresistente standaards. Rhizomanie werd in
de praktijk belangrijker. Uit het onderzoek
op het 1RS komen nu ook rassen die een
zeer goed niveau van partiële resistentie
bezitten en die tegelijkertijd ook een goed
opbrengstniveau hebben als er geen Rhizomanie optreedt.
Een groot aantal nieuwe rassen bleek in
opbrengst en/of suikergehalte en winbaarheid een verbetering ten opzichte van de
Rassenlijst-rassen. Tot nu toe ging een hogere interne kwaliteit gepaard aan een
slechtere externe kwaliteit: dieper in de
grond groeiend en veel tarra. Er zijn nu
echter ook rassen met een hoog suikergehalte in onderzoek gekomen die deze nadelen niet bezitten.
De bezuinigingen bij de suikerbieten worden gerealiseerd door minder monsteranalyses per veldje te verrichten, de proeven
op eindafstand te zaaien, het aantal proeven voor registratie-onderzoek te beperken
tot twee en de kosten daarvan door te be-
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rekenen aan hetCPRO.

Vollegrondsgroenten
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan vollegrondsgroenten ten behoeve van
deaanbeveling van rassen inde Rassenlijst
beslaat in principe twee jaren (groeiseizoenen). Het onderzoek is anders gestructureerd dan bij de akkerbouwgewassen. Ten
eerste is er geen bindende rassenlijst voor
groentegewassen. Verder is het aantal gewassen zo groot, met per gewas vaak
meerdere teeltwijzen, dat het ondoenlijk is
om alle gewassen ieder jaar te onderzoeken. Daarom wordt er gewerkt op basis van
een meerjarenplanning waarbinnen overigens ruimte moet zijn om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen zoals nieuwe
gewassen of resistenties tegen bepaalde
ziekten en plagen. Deze meerjarenplanning
wordt binnen de CRVG besproken; na accordering wordt deze voorgelegd aan het
PAGV-bestuur.
De resultaten van de proeven worden niet
rechtstreeks metde kwekers besproken. Bij
de vollegrondsgroenten kent men de zogenaamde 'beoordelingscommissies' waarin
deskundigen uitde praktijk (kwekers,telers,
CBT, DLV, verwerkende industrie, etc.) zitting hebben. Deze commissies beoordelen
de rassen te velde of 'in de kist' op een
aantal van belang geachte eigenschappen
en bespreken de resultaten van het onderzoek. Daarna adviseert men de Rassenlijstcommissie over het al dan niet voortzetten
van het onderzoek aan een bepaald ras of
over hetaldan nietaanbevelen.
Bij devollegrondsgroenten was in 1995 één
medewerker werkzaam die betaald wordt
uitde inschrijfgelden NVZP.

Reeds in het voorjaar van 1995 werd er
binnen de CRVG overeenstemming bereikt
over de invulling van de bezuinigingen in
1996. Het eerstejaars onderzoek zou, via
protocollen, worden uitgevoerd op de
kweekbedrijven, hettweedejaars onderzoek
op praktijkbedrijven. De in de herfst opgestelde protocollen voor het eerstejaars onderzoek vonden echter geen genade in de
ogen van de NVZR Wel was men bereid
om - per kweekbedrijf - een 'dossier' aan te
leveren. De bruikbaarheid daarvan voor onderlinge rasvergelijking en vergelijking over
de jaren werd vanuit het onderzoek ernstig
betwijfeld. Een en ander is begin 1996 aan
deCRVG gerapporteerd.
In 1995 werd gestart met de uitgave van
Rassen Bulletins voor de Vollegrondsgroenten. Er blijkt met name vanuit de praktijk
veel belangstelling te zijn voor deze snelle
wijze van publiceren. De methode van verspreiding en de opname in het PAGV-abonnementensysteem dient verder te worden
uitgewerkt.
Ten aanzien van ziektetoetsingen zijn vanaf
1991 tot 1995 rasverschillen en methoden
ter bepaling daarvan onderzocht of aangescherpt bij Mycosphaerella (witte kool en
spruitkool), witte roest (spruitkool), cavity
spot (peen), roest (prei) en papiervlekkenziekte (prei). De resultaten zijn weergegeven in een verslag en de ontwikkelde methoden zijn inmiddels ingepast in het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
Het uitstalleven-onderzoek is in 1995 aansluitend op het reguliere onderzoek op de
proefplaatsen Meterik en Westmaas uitgevoerd. De bepaling van het uitstalleven bij
spruitkool wordt vanaf 1994 standaard
meegenomen in het reguliere onderzoek.
Met name vanuit de handel is er veel belangstelling voor rasgegevens over eigenschappen in het uitstalleven. Op basis van

opgedane kennis kan bij de rasadvisering
worden aangegeven hoe bepaalde rassen
in de teelt moeten worden behandeld om
een geringere houdbaarheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de zomerteelt van zowel kropsla als ijssla is het uitstalleven in
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
ingepast. Vanwege prioriteitstelling is de afsluiting van het uitstallevenonderzoek
(verslaglegging) doorgeschoven naar 1996.
In tabel 3 wordt het aantal rassen vermeld
dat in 1995 inonderzoek heeft gelegen.Tevens is het aantal rassen genoemd dat in
1995 op de Rassenlijst is geplaatst. Deze
kolom kan niet gezien worden als het 'rendement' van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan de vollegrondsgroentegewassen omdat vaak de resultaten van
het onderzoek aan het begin van een volgend jaar worden besproken; er is dus
sprake van een na-ijI-effect. Tevens moet
opgemerkt worden dat de Rassenlijstcommissie in haar opnamebeleid zich minder
lijkt te richten op uitsluitend onderzoeksresultaten.

Blad-,stengel-en vruchtgroenten
Het onderzoek aan kropsla is semi-continu
van aard; er vindt elk jaar onderzoek plaats
in drie van de vijf teeltwijzen. Ook het onderzoek aan de ijsbergsla heeft de laatste
jaren een semi-continu karakter gekregen.
Het aanbevolen sortiment met volledig
meeldauwresistente rassen werd uitgebreid
zowelvoor kropsla als voor de ijsbergsla.
Prei wordt in een roulatiesysteem onderzocht. Het enejaar wordt begonnen met het
vooronderzoek in de zomer- of herfstteelten, het andere jaar met het vooronderzoek
in de herfstteelten en winterteelten. Bij prei
spelen ziekten als roest en bladvlekken een
belangrijke rol in de rasbeoordeling. Bij de
vroege en late herfstteelt zijn rassen be-
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Tabel 3. Aantal in onderzoek zijnde rassen van vollegrondsgroenten, verdeeld over de diverse onderzoeksjaren en het aantal in 1995 nieuw opde Beschrijvende Rassenlijst 1996 geplaatste
rassen.
aantal jaren in onderzoek
>4

gewas
asperge
-wit
- groen
courgette
spinazie
- voorjaar
- zomer
- herfst
groenselderij
kropsla
- vroeg
- zomer
- herfst
ijsbergsla
- vroeg
- zomer
- herfst
radicchio rosso
- vroeg
- zomer
- herfst
prei
- vroege herfst
- late herfst
- vroege winter
- late winter
witlof
- vroeg
- midden vroeg
-laat
suikermaïs
bloemkool
-vroege herfst
- weeuwen
- late herfst
-zeer laat
- winter
boerenkool
- herfst
- winter
broccoli
- vroeg
- zomer
- herfst
spitskool
- winter
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-

-

-

9
9

13
12

totaal

in 1995 op de
Rassenlijst geplaatst

13
12

-

9
9
13

2
4

-

-

-

9
10
10

4
3
1

13
13
8

4
2

8
6
9

2
2
1

10
8
10

1

-

-

-

-

10
11

10
11
18
18

3
3

7
8
1

2
1

10
9
8

.
5
1

19

23

1

4

5
19

5
23

3
1

10
11
7

-

10
11
7

1
1
1

-

-

13

18
18

-

4
5
1

3
3

-

-

10

-

-

9

8
6
4

-

-

-

2
2

-

-

rode kool
- vroeg
- zomer
- herfst/bewaar
- industrie
- nateelt
spruitkool
- vroeg
- midden
-laat
witte kool
- vroeg
- zomer
- herfst
- bewaar
- zuurkool
Chinese kool
- vroeg
- zomer
- herfst
- bewaar
peen
- AB-peen
- B-peen
- CD-peen
doperwt
tuinboon
stamslaboon
knolvenkel
- vroeg
- zomer
- herfst
zaaiuien
- directe levering
en bewaring
plantuien tweedejaars
sjalotten

-

-

-

-

3
1
3

2
1
3

5
2
6

2
2
1

10
14
11

1

-

15

10
14
11
15

1
1
1
1

-

-

-

-

4

18

22

11

10
5

10
16

3
1
3

1

6
8
7

6
8
8

2
6
5

6

7

8

-

-

schikbaar gekomen met een betere kleur
en verminderde gevoeligheid voor slijtage.
Tevens werden betrouwbare rasverschillen
in schoonbaarheid en resistentie tegen
roest en papiervlekkenziekte gevonden.
Oriënterend onderzoek naar houdbaarheid
leverde nauwelijks rasverschillen op.
In 1995 is zowel bij de witte als bij de groene asperge voor het eerst op alle proeven
eenvolledige oogst uitgevoerd.
Bij spinazie voor de verse markt werd een
aantal rassen met resistentie tegenfysio1

6

4

23

2

1

2

3

1

t/m 4 van wolf onderzocht. Verschillende
fysio 4-resistente rassen waren teeltkundig
minstens gelijkwaardig aan de fysio 3resistente rassen.
Bij witlof heeft uitstalleven als raseigenschap een grotere invloed gekregen bij de
aanbeveling van rassen. Nieuwe rassen
moeten in dit opzicht gelijkwaardig of beter
zijn dan de standaardrassen. Bij de wortelteelt werd meer inzicht verkregen in de reactie van rassen op N-bemesting. Hierdoor
kan er een gerichtere afstemming van de
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rassen op percelen plaatsvinden.
Het onderzoek aan knolvenkel is afgerond
(vroege-, zomer- en herfstteelt). Enkele rassen zijn wat betreft vorm, kleur en uniformiteit een verbetering van het sortiment. Dit
geldt echter niet voor de houdbaarheid van
het product nade oogst.

Koolgewassen en peulvruchten
Het zwaartepunt bij het onderzoek aan
broccoli lag vooral op de geschiktheid voor
de teelt van crown-broccoli. In dit opzicht
lijken er duidelijke verbeteringen ten opzichte van het meest gebruikte ras Maraton
te zijn.
Het onderzoek aan de weeuwenteelt bij
bloemkool werd afgerond. Er was weinig
verbetering of aanvulling van het bestaande
sortiment. Het onderzoek aan de vroege
herfstteelt, de late herfstteelt endezeer late

herfstteelt werd gestart. Bij deze teelten is
de gevoeligheid voor gele onderkanten een
probleem. De onderzochte rassen verschillen in gevoeligheid hiervoor. Het onderzoek
bij de winterteelt wordt vanwege de ontwikkelingen in het sortiment de laatste jaren
continu uitgevoerd.
Het onderzoek bij de herfstteelt boerenkool
is afgerond. Voor de winterteelt wordt het
onderzoek in 1996afgesloten. Met name op
winterhardheid kongoedworden getoetst.
Het onderzoek aan rode kool voor de lange
bewaring werd gestart. Evenals bij witte
kool worden de mogelijkheden van een
versnelde bewaartoets onderzocht.
In 1995 werd er in samenwerking met de
studieclub midden Zuid-Holland een praktijk-rassenproef spruitkool gestart. De ervaringen met deze proef zijn zeer positief. In
aansluiting op veilingeisen en praktijkproblemen werden alle rassen beoordeeld op
rond, glad, en grauw. Veilingen en tuinders
maken duidelijk gebruik van deze rasinformatie. Met name vanuit de handel is er belangstelling voor de gegevens over het uitstallevenvanderassen.
Het onderzoek aan de industrieteelt witte
kool werd afgerond. Enkele rassen zijn wat
betreft productie een aanvulling op het bestaande rassensortiment. Het onderzoek bij
de zomerteelt werd vanwege onvoldoende
aanvulling/verbetering van het bestaande
sortiment na één jaar afgesloten. Er wordt
onderzocht of door middel van een versnelde bewaartoets sneller inzicht is te verkrijgenindebewaarbaarheid vanderassen.
Het onderzoek bij tuinbonen voor de industriewerdafgesloten. Een aantal nieuwe rassen kan de vergelijking met het bestaande
sortiment doorstaan.

Demogelijkhedenvaneenversneldebewaartoets
bijwittekoolwordenonderzocht.
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De nieuwere rassen van stamslabonen
hebben een meer uniforme sorteerverhouding. In Nederland maken extra fijnpeulige
rassen nogweinig opgang.Sinds 1994worden er ook proeven gedaan op een zandlocatie (Vredepeel) waardoor er een beter inzicht in een aantal sterke en zwakke raseigenschappen wordt verkregen. Met name
de plukbaarheid is nu goedtebeoordelen.

Knol-, bol-en wortelgewassen
De ontwikkelingen in het rassensortiment
vinden voornamelijk plaats in de B-peen. Er
is veel belangstelling voor de resultaten van
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
bij deze teelt. De afronding van het onderzoek aan de C/D-peen is door personeels

mutatie doorgeschoven naar 1996.

Uien
Bij de plantuien werd één nieuwe hybride
aanbevolen; bij de zaaiuien werden drie
nieuwe hybride rassen voor directe afzet en
bewaring aanbevolen. De resultatenvan het
uitgevoerde onderzoek onder BD-omstandigheden werden samengevat in een project-eindverslag. Erwerd geconcludeerd dat
er tussen de gangbare en BD-omstandigheden nauwelijks of geen interactie optrad met betrekking tot de waargenomen
eigenschappen. Dit betekent dat de eigenschappen die onder gangbare omstandigheden zijn vastgesteld ook bruikbaar zijn
voordeteelt onder BD-omstandigheden.
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INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE PRODUCTIE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Inleiding
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt staat de rentabiliteit en de inkomensvorming de laatste jaren behoorlijk onder
druk. Wijzigingen in prijsverhoudingen van
producten (onder andere door een onvoldoende koopkrachtige vraag), verslechtering
van de marges tussen opbrengsten en kosten en een verscherpte regelgeving hebben
aanzienlijke consequenties voor de bedrijfsvoering en ook voor de bedrijfsorganisatie
vanakkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven. Inhetonderzoek staanvooralde kosten
van de productie centraal. Met andere woorden: hoe kan door een beperking van de
kosten het bedrijfsresultaat worden verbeterd?

Ontwikkelingsmogelijkhe-denvan
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Samen met het LEI-detachement is een bedrijfsmodel voor akkerbouwbedrijven ontwikkeld, het LP-model akkerbouw. Met dit bedrijfsmodel kan de onderlinge afstemming
worden geoptimaliseerd van bouwplan,
grond, mechanisatie, arbeid en gebouwen.
Daarbij wordt rekening gehouden met beperkingen ten aanzien van vruchtwisseling,
bemesting, milieuwetgeving, enzovoort. Het
LP-model akkerbouw wordt inhet praktijkonderzoek met name gebruikt bij de zogenaamde perspectievenstudies, zowel op het
gebied van bedrijfsontwikkeling als voor
duurzame landbouwsystemen.
Voor de vollegrondsgroentesector is een
dergelijk optimaliseringsmodel helaas niet
voorhanden.Gezienandere prioriteiten inhet
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onderzoek is hiervoor ook geen ruimte geweest. Samen met het LBO te Lisse zijnopnieuw pogingen ondernomen om additionele
middelen te verkrijgen voor de ontwikkeling
van een LP-model voor bedrijfsinrichting en
vermindering van arbeidspieken op vollegrondsgroenteteelt- en bloembollenbedrijven.
Naast het LP-model akkerbouw wordt ook
gebruik gemaakt van simulatiemodellen, zoals het model voor begrotingssimulatie BEA
en het model voor simulatie van de werkorganisatie ORSPEL. In 1995 heeft een integrale verslaglegging van de drie modellen
plaatsgevonden.
Er zijn wederom diverse inleidingen gehouden over de resultaten van het onderzoek
naar de perspectieven van akkerbouwbedrijven in het noordelijk kleigebied. Voor de drie
deelgebieden Oldambt, Friese Bouwstreek
en Hogeland zijn representatieve bedrijfsopzetten uitgewerkt en vervolgens is voor verschillende bedrijfsgroottes een aantal ontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht
en doorgerekend. Zo zijn de mogelijkheden
verkend van bedrijfsvergroting, schaalvergroting door landhuur, teelt van vollegrondsgroenten en tulpen en investering in een
dierlijketakophetakkerbouwbedrijf. Bijdeze
verkenningen is met name aandacht geschonken aan de inpasbaarheid binnen de
mogelijkheden van het bedrijf, gelet op arbeid,vruchtwisseling enanderefactoren.
Aansluitend hierop is in de loop van 1995
begonnen met een soortgelijke studie voor
het zuidwestelijk kleigebied. Samen met de
DLV,het CL,de Rabobank en een groep akkerbouwers uit het gebied zijn de uitgangspunten geformuleerd. Ook is in deze klank-

bordgroep zeer kritisch gekeken naar de
verschillende bedrijfstypen en ontwikkelingsmogelijkheden waaropdestudiezichzal
concentreren. Helaas moest dit onderzoek
door vertrek van medewerkers worden opgeschort, na een zeer enthousiaste start en
betrokkenheid vanuit het gebied. Hopelijk
kan er inde loopvan 1996weer een vervolg
aanwordengegeven.
Het LEI-detachement was betrokken bij
twee takoverschrijdende toekomststudies,
namelijk de gevolgen van het overheidsbeleid voor de landbouwproductie in NoordNederland en de takverkenning voor de
opengrondsteelten. Uit de studie voor
Noord-Nederland blijkt dat het milieubeleid
zal leiden tot extensivering van het grondgebruik. Daarnaast zal het ruimtelijke beleid
een beduidende onttrekking van de landbouwgrond tot gevolg hebben. Voor de akkerbouwsector heeft de onttrekking van
grond een productie-effect, maar dat is niet
zodanig dat daardoor in 2000 een daling
van de regionale productie van granen, suikerbieten en aardappelen behoeft te worden verwacht. Alleen bij fabrieksaardappelen behoort een kleine teruggang van de
productie tot de mogelijkheden.
De takverkenning 'Eenjarige Open Teelten'
verschijnt in 1996. Hierin wordt een schets
van de verwachte toekomstige ontwikkelingen gegeven van de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt en de bloembollenteelt.
In deze takverkenning zijn drie hoofdaspecten beschreven, te weten de economische gang van zaken, de bedrijfsstructuur enduurzaamheid.

Bedrijfseconomische betekenis
van actuele ontwikkelingen in de
teelt en bewaring
Vanuit het onderzoek komen regelmatig
nieuwe technische ontwikkelingen op het
gebiedvandeteelt, mechanisatie, bewerking
enbewaringbeschikbaar.Veelalgrijpendeze
ontwikkelingen tevens in op andere onderdelen binnen de bedrijfsvoering. De bijdrage
van deze ontwikkelingen aan het rendement
van de bedrijven is - zonder aanvullende
economische analyses - veelal onduidelijk.
Het merendeelvan dit onderzoek betreft dan
ook het uitvoeren van bedrijfseconomische
evaluaties van technisch onderzoek. Resultaten van proeven worden doorgerekend op
het niveau van saldo-, arbeids- en eventueel
bedrijfsbegrotingen. Daarbij wordt met name
gekeken naar de mate waarin wordt bijgedragen aan verbetering van het bedrijfsresultaat.
Debijdragendievanuit het praktijkonderzoek
zijn verleend aan de totstandkoming van het
Kaderprogramma Arbeid hebben nog niet
geleid tot meer samenwerking tussen DLO
en proefstations op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en ondernemerschap. De inventarisatie van knelpunten in de arbeidsvoorziening en arbeidsomstandigheden voordegewassenasperge,
bloemkool, bospeen, prei, sla en witlof zal in
1996 worden verslagen. Samen met een
groep sluitkooltelers en een mechanisatiebedrijf is inhet kadervande bijdrageregeling
Arboprojecten een voorstel uitgewerkt voor
de ontwikkeling van een prototype oogstmachine. De financiering hiervoor is nog niet
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rond.
De bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het vruchtwisselingsonderzoek
in de Veenkoloniën (AGM600) kon worden
afgerond. De bouwplansaldi van de intensieve rotaties waren hoger dan die van de extensievere rotaties. Of dat ook in de toekomst kan worden gerealiseerd met behulp
van minder grondontsmetting en een juiste
rassenkeuze kon uit dit onderzoek niet wordenafgeleid.
Het rendement van de teelt van AMresistente consumptie-aardappelrassen is
vergeleken met dat van Bintje. Informatie
over opbrengsten, prijzen en de sorteringen
is niet breed beschikbaar; dit bemoeilijkt het
vergelijken van verschillende rassen.Gebleken is dat het rendement van de teelt van
AM-resistente consumptierassen voor frites
duidelijk hoger isdandatvan Bintje. Bijafzet
als tafelaardappel ligt het rendement op vrijwelhetzelfdeniveau.
Indestudie naar de perspectieven vanberegening in de Veenkoloniën wordt gebruik
gemaakt van modellen die op het Staring
Centrum zijn ontwikkeld. De perspectieven
van beregening in de Veenkoloniën worden
afgezet tegen de noodzakelijke investeringen,deveranderingen inde arbeidsbehoefte
en saldi van gewassen voor verschillende
bedrijfsopzetten.

Economischonderzoektenbehoevevangeïntegreerdebedrijfssystemen
Op diverse proeflocaties wordt onderzoek
verricht naar de ontwikkeling en introductie
van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Het
onderzoek vindt plaats in bedrijfsverband op
semi-praktijkschaal. De consequenties van
het onderzoek en de perspectieven voor ak-
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kerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
kunnen niet rechtstreeks uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid,wegens dekleinschaligheid en het modelmatige karakter van
de meeste proeflocaties. De technische resultaten uit het bedrijfssystemen-onderzoek
worden met behulp van bedrijfsmodellen
getoetst op hun waarde voor de praktijk.
Daarbij wordt met name aandacht wordt besteed aan de onderlinge afstemming van
bedrijfsgrootte, bouwplan, arbeid, mechanisatieenoverigebedrijfsuitrusting.
De ontwikkelde methodiek voor bedrijfseconomische evaluatie en perspectievenstudies
van duurzame bedrijfssystemen ondervindt
ook internationaal veel belangstelling. In het
EU-onderzoek "RiseAnalysis ..."ishetPAGV
gevraagd om de bedrijfseconomische analyse uit te voeren van de geïntegreerde bedrijfssystemen van Long Ashton Research
Centre (UK).Tevenswordensamen metSCDLO de bedrijfseconomische consequenties
nagegaanvaneenaantal mogelijkheden van
verminderingvan N-emissies.
De bedrijfseconomische evaluatie van de
eerste periode van vijf jaar van het bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold enVredepeel is afgesloten. De resultaten van Borgerswold zijn in 1995 gepubliceerd, die van
ROC Vredepeel zullen in 1996 worden verslagen. De financiële resultaten van het geintegreerde bedrijf te Borgerswold warenongeveer 25% lager dan die van het gangbare
bedrijf. Dit kwam vooral door de bouwplanextensivering en detegenvallende resultaten
van de vervangende gewassen. Bij een intensiever bouwplan lijkt de geïntegreerde
strategiewelperspectiefvol.
Op ROC Vredepeel zijn de resultaten zodanig vertekend door Meloïdogyne chitwoodi,
dat geenvergelijking tussen definanciële resultaten van de systemen kon worden gemaakt. Door de besparing op kosten voor
gewasbescherming enbemesting kunnen de

opbrengsten op het geïntegreerde bedrijf lager zijn dan gangbaar bij een gelijk netto bedrijfsresultaat. Uit de vertaling van de resultaten naar de praktijksituatie blijkt dat definanciële resultaten tussen de beide systemen nietveel hoeventeverschillen.
Heteconomischonderzoek naardeperspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt heeft forse vertraging opgelopen. Het
noodzakelijke basiswerk aan de wijze van
verzameling en vastlegging van gegevens is
grotendeels afgerond. In 1996 en 1997 zullen de economische analyses moeten worden uitgevoerd van de vier BSO-vollegrondsgroentelocaties.
Het onderzoek naarde perspectieven vande

biologische vollegrondsgroenteteelt is gebaseerd op teelt- en bedrijfsgegevens van 15
BD/EKO-studiebedrijven. Vandeze bedrijven
wordt gedurende vier jaar een bedrijfseconomische boekhouding bijgehouden. Om inzicht te krijgen in de spreiding van de resultaten uit de bedrijfseconomische boekhouding alsmede om de resultaten te kunnen
interpreteren van de gehanteerde teeltstrategieën en bedrijfsvoering worden aanvullende
gegevens verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op arbeidsbehoefte, teelttechnische gegevens en achterliggende beslissingsmotieven van de ondernemers. Inmiddels zijn de resultaten van twee boekjaren beschikbaar.
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BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenteteelt is er behoefte aan nieuwe producten voor nieuwe markten, die tevens het intensieve bouwplan kunnen ontlasten. Daartoe is sinds 1986 veel onderzoek gedaan aan nieuwe gewassen, nieuwe bestemmingen van bestaande gewassen en in de groenteteelt aan verlenging
van de aanbodsperiode. De laatste jaren is
de onderzoeksinzet beperkt nu blijkt dat op
dit punt de mogelijkheden voor de praktijk
voorlopig minder groot zijn dan aanvankelijk
werd verwacht.

teractie tussen zaai- en oogsttijd was geen
sprake. In het kader van dit project zijn talrijke teeltaspecten, onder andere zaaitijd,
plantgetal, bemesting, vlakvelds/ruggenteelt, oogsttijd en bewaarverliezen, onderzocht. Er wordt gewerkt aan een eindverslag.
Met de toenemende afzet van inuline is ook
het areaal uitgebreid. Van belang is evenwel een verbetering van de verwerkingskwaliteit, onder andere winbaarheid, ketenlengte inuline. Samen met Benuline wordt
daartoe een nieuw project gestart.

Akkerbouw

Voor de carvonproductie wordt naast karwij
ook het eenjarige gewas dille onderzocht,
dat de laatste jaren getoond heeft een interessant alternatief te zijn. Dit jaar werd
evenals in 1994 gevonden dat bij schermenoogst (twee tot drie weken voor de
zaadoogst) en aansluitend verse destillatie
ruim 20% meer olie-opbrengst werd bereikt
dan bij oogst en destillatie van rijp zaad.
Voor de mechanisatie van deze schermenoogst zijn enkele werktuigen beproefd.
Deze hogere olie-opbrengst is zowel bij dille
als karwij verkregen. De resultaten van de
vergelijking van 12 dille-selecties bij beide
oogstwijzen zijn nog niet bekend. Dit aspect
zal in 1996 samen met Cebeco meer praktijkmatig wordenbeproefd.
Daarnaast wordt bij karwij onderzoek gedaan naar een betere sturing van het plantbestand om voor de winter voldoende planten met de gewenste worteldikte te bereiken. Daarbij is er een duidelijk verband tussen de plantdichtheid na de dekvruchtoogst
en de worteldikte voor de winter vastgesteld. Ook de onkruidbestrijding bij de inzaaiondertarwe krijgt aandacht.
Bij dille is tevens onderzoek gedaan aan
ziektebestrijding en stikstofbemesting.Zaai-

In de akkerbouw is de aandacht vooral op
agrificatie gericht. Sinds 1986zijn de meest
perspectiefvolle gewassen voor agrificatie
onderzocht. Meestal gebeurt dit in het kader
van landelijke of EG-programma's waarbij
de hele gewasketen betrokken is. Het praktijkonderzoek wordt dan ook samen met instituten en bedrijfsleven uitgevoerd en is
vooral gericht op de potentiële productie
van de gewenste inhoudstof, het opsporen
en oplossen van teeltknelpunten en de inpassing in het bouwplan. De projecten worden hoofdzakelijk met additionele financieringuitgevoerd.
De laatste jaren zijn vrijwel geen nieuwe
projecten gestart.

Perspectievenvoor 'nieuwegewassen' indeakkerbouw
Het onderzoek over teeltoptimalisatie bij cichorei is dit jaar met een laatste zaaitijden/oogsttijdenproef afgesloten. Evenals
vorige jaren werd het hoogste inulinegetal
eind oktober bereikt. Van een duidelijke in46

zaadontsmetting had een duidelijk betere
opkomst tot gevolg;een fungicidebespuiting
in het gewas had mede door de lage ziektedruk geen effect. Uit de eerste resultaten
blijkt dat dille niet sterk reageert op stikstof.
Nu duidelijk is dat het opgezette AKKproject voor carvonproductie is afgewezen,
zal het onderzoek in 1996 grotendeels wordenafgesloten.
Sinds 1993 is samen met VNK en Cebeco
de teelt van nieuwe kruiden als kamille,
goudsbloem en pepermunt beproefd. Het
kamille-onderzoek is uitgevoerd op ROC
Ebelsheerd, omdat het gewas vanwege de
opslagbestrijding het best in een graanbouwplan past.
De continuteelt via zaadopslag van 1994
slaagde prima integenstelling tot een nieuw
ingezaaide proef over oogstregimes. Door
de aanhoudende neerslag rond de eerste
oogst kon het gewas niet tijdig worden geoogst, waardoor de kwaliteit van de bloemknoppen matig was en de hergroei te wensen overliet. In 1993 is gebleken dat kamille
hier een hoge opbrengst met een uitstekende kwaliteit kan leveren. Het weerrisico
is echter groot; vooral als de eerste oogst
niet tijdig kan geschieden, laten de opbrengst en de kwaliteit te wensen over. Dit
is ook bevestigd in de oogstregime-proeven. De opslagbestrijding levert weinig problemen op. Gezien dit weerrisico heeft VNK
nog niet besloten over de opzet van een
praktijkteelt.
Bij goudsbloem zijn opnieuw goede resultaten verkregen met de dual-purposeteelt
waarbij na enkele bloemoogsten (voor drogerij) nog een zaadoogst (voor oliewinning)
plaatsvindt. Deze bloemoogst stimuleert de
zaadopbrengst.
Bij pepermunt zijn de proeven over selecties, plantmethoden en oogsttijdstippen geslaagd. De opbrengsten en gehalten zijn
veelbelovend.
Het onderzoek aan goudsbloem en peper-

munt zal samen met Cebeco op praktijkmatige schaalworden voortgezet.
De meerjarige proefvelden met miscanthus
in Lelystad, Valthermond en Wijnandsrade
zijn voor het derde jaar geoogst. Ondanks
de matige opbrengst in 1994 (uitwintering,
droogte) waren de groei ende opbrengst dit
jaar zeer goed. Een matige stikstofgift lijkt
voldoende te zijn. Tevens zijn enkele aangrijpingspunten gevonden voor een betere
aanslag van rhizomen, als goedkoop plantgoed. Om een duidelijker inzicht te krijgen
inde productiemogelijkheden bij meerjarige
teelt worden de proeven met EGmedefinanciering nogeenjaar voortgezet.
Samen met AVEBE, CPRO-DLO en NIKO
worden de teeltmogelijkheden van gierstmelde voor de zetmeelindustrie onderzocht
in een project dat door EG, LNV en ISP
wordt gefinancierd. Het PAGV richt zich
daarbij op verschillende teeltknelpunten in
relatie tot de verwerkingskwaliteit. Afgezien
van het eerste jaar (ruim 5 ton) blijft de opbrengst ook dit jaar (3-3,5 ton) te laag ondanks een goede gewasontwikkeling. Ziekten en plagen spelen vrijwel geen rol. De
onkruidbestrijding vormt wel een knelpunt;
chemische bestrijding blijkt niet mogelijk en
ook eggen in het gewas biedt geen oplossing. Omdat een ruime rijenafstand tot 50
cm nauwelijks opbrengstderving geeft, biedt
schoffelen mogelijk perspectief. Daarnaast
is aandacht besteed aan selectievergelijking, stikstofbemesting, zaaitechniek, opkomst, luisbestrijding en oogstwijze. Door
de toenemende belangstelling voor consumptiedoelen wordt vooral gewerkt aan en
met saponinevrije selecties. Dit project loop
in 1996af.
De resultaten van het onderzoek naar de
mogelijkheid van korrelmaïs voor de zetmeelindustrie (samen met AVEBE, NIKO,
SIO) zijn in een eindverslag (PAGV-verslag
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nr. 208) verwerkt. Voor deze bestemming
blijkt goedkope natte bewaring geschikt te
zijn. Teeltvervroegingsmaatregelen (uitplanten, foliebedekking) bleken economisch niet
aantrekkelijk.
Het onderzoek over mengteelt populieren
met maïs, bieten en gras is samengevat in
IBN-rapport nr.181.

Vollegrondsgroenten
Onderzoek naar productverbreding vollegrondsgroenten
In 1995 is door het PAGV en de ROC's onderzoek uitgevoerd met groene asperges,
rabarber, stamloze broccoli, Chinese kool,
roodlof, radicchio rosso enknolvenkel.
Aanaarden van groene asperges in de naoogstfase om omvallen van de stengels tegente gaan,blijkt zowel in de proef te Lelystad als in die op ROC Westmaas positief
te werken. Bovendien werd in Lelystad
vastgesteld dat in de aangeaarde objecten
een lagere Fusarium-aantasting naar voren
komt. Om structuurbederf van de grond tegen te gaan, is op ROC Kollumerwaard
strobedekking van de paden beproefd,
maar dit leidttot eenduidelijke verlating van
de oogst entot lagere opbrengsten. Het ras
Gijnlim gaf ook in 1995 hogere opbrengsten
dan Horlim. Als gevolg van de reorganisatie
en bezuinigingen in het onderzoek wordt
het asperge-onderzoek vervroegd afgesloten.
Bewaarresultaten van Chinese kool kunnen
in de praktijk sterk van elkaar verschillen.
Verondersteld wordt dat bewaring van een
nat product tot meer verlies leidt. In hetonderzoek is vastgesteld dat twee dagen
droogventileren bij een nat product betrouwbaar meer groen product oplevert.
In het onderzoek naar productieverhoging
van de roodlof is in 1994/1995 op ROC De
Waag voor het tweede jaar onderzoek uit-
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gevoerd naar het effect van vervroeging
van de wortelteelt. Ditjaar is het onderzoek
uitgevoerd met de rassen Caria en Roelof
en is het effect van een hogere stikstofgift
beproefd. Ondanks een hogere opbrengst
door vroege zaai en afdekking met folie
blijft de lofopbrengst van roodlof beduidend
achter bij die van witlof. De hoogste opbrengst werd gehaald in de middenvroege
trek met 12 kg per 100 opgezette wortels.
Het ras Carla heeft eenslecht uitstalleven.
In het onderzoek naar het effect van beregenen op het beperken van bruine randjes
bij knolvenkel zijn in 1995 minder duidelijke
resultaten behaald. In de kasproef op ROC
Zwaagdijk kwam het verschijnsel niet naar
voren en in de veldproef in Lelystad in mindere mate. De resultaten komen wel overeen met dievan 1994.

Invloedvan diepe grondbewerkingopvochthuishouding, beworteling en productie vangewassen
In dit cluster zijn enkele projecten opgenomen die zijn gericht op verbreding van de
gewaskeuze/teeltmogelijkheden door aanpassing van het bodemprofiel. Daarnaast
wordt inenkele projecten aandacht besteed
aan de vochtvoorziening van gewassen.
Het onderzoek naar profielverbetering betreft een drietal regioprojecten. In regio
Zuidwest is het proefveld over het losmakenvan de ondergrond op kleiplaatgronden
afgesloten met een verslag in het PAGVJaarboek. Op ROC De Waag is de meerjarige proef met verschillende wijzen van
losmaken van de ondergrond voortgezet.
De eerste jaren heeft dit duidelijk niet tot
verbetering van de opbrengst en oogstzekerheid geleid. Op ROC De Kandelaar
wordt nagegaan of door het lichter maken
van de bouwvoor de gewaskeuze (groenten, bollen) verruimd kan worden. De resultaten zijn positief; in de praktijk bestaat

hiervoor veel belangstelling. Vanwege de
herstructurering van het praktijkonderzoek
zullen deze proefvelden in 1996waarschijnlijkworden beëindigd.
Samen met AB-DLO, SC-DLO en PR wordt
met financiële steun van de Provincies Brabant en Limburg onderzoek gedaan naar de
keuze en de teelt van voedergewassen bij
beperking van de beregeningsmogelijkheden op droogtegevoelige grond. Evenals in
1994 kwam in de veldproeven grote droogteschade voor. Maïs blijkt sterk van droogte
te leiden tijdens de korrelzetting. Uit begeleidende bakkenproeven blijkt verder dat
maïs het meest positief reageert (drogestofproductie per mm water) op extra water
bij droogte. Beregening van maïs is dan
ook efficiënter dan van andere voedergewassen. Triticale geoogst in het melkrijpe

stadium voor silage leed de minste droogteschade, omdat de grootste productie voor
de zomerdroogte plaatsvindt. De veldproeven dienen mede ter validatie van de modellen waarmee verdere verkenningen zullenworden uitgevoerd.
Op ROC 't Kompas en ROC Kooijenburg
worden beregeningsproeven in zetmeelaardappelen uitgevoerd om inzicht te krijgen in opbrengsteffecten van beperkingen
van vochtvoorziening. Op ROC Noord-Limburg is onderzoek gestart naar vermindering van de waterbehoefte door toepassing
vandruppelirrigatie bijasperge.
De verdrogingsproblematiek en de beregeningsbeperkingen maken onderzoek naar
een efficiënter watergebruik gewenst. Hiervoor zal een nieuw onderzoeksprogramma
worden opgezet.
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VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Inleiding
Zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet
dermate intensief, dat in toenemende mate
problemen zijn ontstaan en zullen ontstaan
met bodemgebonden ziekten en plagen. In
de akkerbouw zijn door regionale specialisatie, grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren de problemen van verschillende aard. In het veenkoloniale bouwplan gaat het vooral om aardappelcysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en enkele bodemschimmels. In de zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes en rhizomanie een rol, terwijl in het zuidoostelijk
zandgebied gele en witte bietecysteaaltjes,
wortelknobbelaaltjes en bodemgebonden
schimmelziekten van betekenis zijn. Op
licht marine zandgronden kent men tevens
vrijlevende aaltjes als probleem, onder
andere als overbrenger van het ratelvirus.
Een vruchtwisseling die alle problemen kan
voorkomen, is bij de huidige teeltfrequenties veelal niet voorhanden. Een verruiming
van het bouwplan met andere gewassen
(met name granen en grassen) is uit bedrijfseconomisch oogpunt vaak weinig perspectiefvol. Ook in de vollegrondsgroentesector nemen de problemen met bodemgebonden ziekten en plagen toe. Ook hier
heeft gebieds- en bedrijfsafhankelijk een
sterke specialisatie in één of enkele gewassen plaatsgevonden.
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Deinvloed van de intensiteit van
het bouwplan op het gewas en op
de bodem
In dit cluster werden projecten uitgevoerd
die betrekking hadden op het meer
generieke vruchtwisselingsonderzoek. Dit
onderzoek was er in hoofdzaak op gericht
om naast de gevolgen van verschillende
bouwplannen op gewas en bodem ook de
oorzaken van deze gevolgen te achterhalen. De meeste vruchtwisselingsproeven
die hiervoor zijn aangelegd, zijn inmiddels
beëindigd. Al met al kan gezegd worden,
dat het vruchtwisselingsonderzoek ons veel
geleerd heeft over de mogelijkheden en
beperkingen van bouw- en teeltplan indelingen.
Op ROC De Waag worden in een bouwplannenproef drie bouwplannen vergeleken,
die meer of minder intensief zijn. Deze
vergelijking heeft de afgelopen negen jaar
wat de poot-aardappelen betreft nog geen
grote verschillen opgeleverd. Waspeen
reageert het laatstejaar licht positief op een
minder intensief bouwplan. In natte jaren is
de reactie van tulpen duidelijk positief. In
het intensieve bouwplan is de structuur
slechter, wat merkbaar is aan het voorkomenvan meer grondtarra.Voor de akkerbouw in het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied wordt intwee proeven op ROC
't Kompas en ROC Kooijenburg vruchtwisselingsvraagstukken onderzocht. Na het
aanloopjaar 1990 lag de proef op beide
locaties voor hetvijfdejaar.

Beheersing van plantparasitaire
nematoden inhet bouwplan
Het overgrote deel van het onderzoek
binnen dit cluster heeft betrekking op het
aardappelcysteaaltje, de wortelknobbelaaltjes en 'het vrijlevende wortelaaltje'. Per
groep wordt onderstaand de stand van
zaken kortweergegeven.
Veel onderzoek aan het aardappelcysteaaltje is in 1995 in een afrondende fase terecht gekomen:
• intensieve bemonstering in samenwerking met IPO-DLO, NAK, HLBenPD;
• de resistentie en tolerantie van consumptierassen;
• aardappel als vanggewas;
• rijentoepassing van granulaten bij de
teelt vanconsumptie-aardappelen;
• aanpassing van de rassenkeuzetoets en
verbetering vitaliteitsbepaling voor aardappelmoeheidsonderzoek in samenwerking tussen PAGV, HLB en bemonsterende instanties;
• de ontwikkeling van een biochemische
pathotype-toets voor aardappelmoeheid
insamenwerking metde LUW.
Voor een deel van het onderzoek vindt nog
verwerking in het laboratorium plaats, terwijl
voor een ander deel al is begonnen met de
verwerking van de vele gegevens en de
rapportage.
Voor de vierde maal heeft er in Baexem
een proefveld gelegen ten behoeve van het
Meloidogyne chitwoodi-ouderzoek. Het is
inmiddels duidelijk geworden, dat het hier
gaat om een andere soort wortelknobbelaaltjes namelijk Meloidogyne fallax. Dit
proefveld dat wordt beheerd vanuit ROC
Vredepeel, heeft veel informatie opgeleverd
betreffende de waardplantgeschiktheid van
akkerbouwgewassen en groenbemestingsgewassen en hun schadegevoeligheid voor
het maïswortelknobbelaaltje.
Het herstructureringsproject waar dit onderzoek onder valt, loopt in maart 1996 ten

einde. Dit onderzoek zal worden voortgezet
om naast Meloidogyne fallax ook vergelijkbare informatie over Meloidogyne chitwoodi voor de praktijk beschikbaar te krijgen.
De bouwplanproeven op de ROC's De
Waag en de van Bemmelenhoeve gericht
op de beheersing van het vrijlevend
wortelaaltje (Paratrichodorus teres) hebben
al de nodige resultaten opgeleverd. Op deze proeflocaties wordt duidelijk dat met de
huidige teeltmethoden zonder natte grondontsmetting Paratrichodorus teresvoor grote problemen kan zorgen. Gras heeft duidelijk nadelige invloeden bij een Paratrichodorus feres-besmetting. Uit de proeven
komt naar voren dat bladrammenas beter
inzetbaar is als groenbemestingsgewas.
Het bouwplanonderzoek kende in 1995
haar laatste veldjaar. In verband met een
mogelijk vervolgonderzoek zullen deze
velden in 1996nogworden aangehouden.
De veldproeven gericht op de bestrijding
van Paratrichodorus door middel van intensieve grondbewerking zijn in 1995 voor het
laatst uitgevoerd; in 1996 zal een eindrapportageverschijnen.

Beheersing van bodemziektenin
devruchtwisseling bijvollegrondsgroenten en akkerbouw
Het onderzoek naar de geïntegreerde bestrijding van aspergemoeheid (Fusarium
oxysporum f.sp. asparagi} werd in samenwerking met de LUW-vakgroep Fytopathologie en met ROC Noord-Limburg uitgevoerd.
Op ROC 't Kompas inValthermondwerd op
schone (verse) grond getracht Fusariumvrije planten te kweken. Er bleek toch een
zeer lichte besmetting vande planten te zijn
opgetreden. De bestrijding van Fusarium
oxysporum f.sp. asparagi op aangetast
plantmateriaal heeft in drie proeven geen
resultaat opgeleverd.
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De ontwikkeling van de biotoets voor Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is door de
NAKG ter hand genomen. Samenwerking
tussen NAKG en PAGV richt zich op het
verbeteren van de techniek van monsterneming en het testen van de toets op betrouwbaarheid. Deze samenwerking is momenteel nog een punt van gesprek met de
NAKG.
Het veldonderzoek naar het vaststellen van
de schaderelatie van Fusarium oxysporum
f.sp. asparagi is in 1993 door het LUW gestart met de aanleg van vijf besmettingsniveaus en met het planten van de asperges
hierop. De eerste oogsten zijn uitgevoerd
met nog geen grote verschillen tussen de
objecten. De wortelstelsels zijn in verschillende mate aangetast, ook naar grotere
diepte. De komende jaren zullen de verschillen inopbrengst wellicht groterworden.
In het onderzoek naar de mogelijkheden
van de toepassing van anaerobie is in 1995
een tweede veldproef op ROC Noord-Limburg te Meterik uitgevoerd. In 1994 was bij
potproeven en een eerste veldproef reeds
opgevallen, dat Fusarium oxysporum f.sp.
asparagi inderdaad zeer gevoelig is voor
anaerobe omstandigheden in de grond. Het
idee, ontwikkeld door het PAGV in samenwerking met de LUW-vakgroep Fytopathologie, bestaat uit het vroegtijdig laten groeien van een groenbemestingsgewas (of gewasresten), deze in de zomer diep inwerken, intensief bevochtigen en afdekken met
luchtdicht plastic. De resultaten van 1995
zijn nog niet allemaal verwerkt, maar de
bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp.
asparagi en Verticilliumdahliae leek dit jaar
minder goed te zijn geweest dan vorig jaar,
terwijl Rhizoctonia solani wederom goed
werd bestreden. Diverse aaltjessoorten
werden in 1995 goed bestreden, in tegenstelling tot 1994. Afgelopen jaar zijn twee
nieuwe projecten gehonoreerd, die zich
richten op behandeling van besmette grond
door middelvan anaerobevertering vange-
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wasresten. Eén project zal op de LUW in
samenwerking met het AB-DLO worden
aangepakt en de theoretische en procesmatige kanten van anaerobie beschrijven.
Het andere project is een door de Stichting
Levenswetenschappen gefinancierd project
bij de LUW, waarbij de praktische aspecten
van anaerobie worden uitgezocht met betrekking tot Fusariumoxysporum f.sp.asparagi in de vollegrondsgroenteteelt, Verticillium dahliae in de boomteelt en Rhizoctonia
tuliparuminde bollenteelt.
In 1995 is het onderzoek gestart naar de
ontwikkeling van een biotoets en de inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in
tolerantie voor Fusarium-rot (Fusarium
oxysporum f.sp. cepae). In het laboratorium
en de kas is een aantal proeven uitgevoerd
voor de ontwikkeling van een biotoets en
een pathogeniteitstoets. De ontwikkeling
moet nogvoortgezet worden. Meer en meer
aanwijzingen worden verkregen, dat naast
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi ook
Fusarium avenaceumpathogeenis.
Een veldproef naar de mogelijkheden om
de bodembesmetting met Verticilliumdahliae te verlagen, is in 1993 aangelegd in Lelystad. Hierbij is gestart bij een laag besmettingsniveau om na te gaan of met looftrekken de opbouw van Verticilliumdahliae
onderdrukt kan worden. In het derde jaar
(1995) leek nog geen groot verschil te zijn
ontstaan onder invloed van het looftrekken.
Wel waren er grote verschillen onder invloed van de teeltfrequentie van aardappelen. Naast Verticillium dahliae werd vooral
in het gewas en ook in de bodem veelVerticillium tricorpus vastgesteld. De betekenis
hiervan wordt op de LUW momenteel in
potproeven uitgezocht. De proef op het
PAGVwordt voortgezet, maar het komende
jaar zullen geen aardappelen geteeld worden. Verwacht wordt, dat het jaar daarna
meer bekendzalzijnover de mogelijkheden
van een nieuw chemisch bestrijdingsmiddel
envaneen antagonist.
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Deaantasting van hetwortelstelsel door Fusarium oxysporune f. sp. asparagi
kenmerkt zich door lesies (bruine vlekjes) op de wortels en een verminderd
haarwortelvolume.
In kader van het onderzoek naar de bestrijding van Sclerotinia is in 1990 een meerjarige proef gestart door het IPO om het effect van de toepassing van Coniothyrium
minitans op Sclerotinia sclerotiorum in vier
gewassen te onderzoeken. Gebleken is, dat
toepassing van deze mycoparasiet op een
ziek gewas de resulterende bodembesmetting met Sclerotien van Sclerotinia sclerotiorum met 90 % doet afnemen en een
meetbare reductie van de ziekte geeft in
een vatbaar gewas als bonen. In 1995 kon-

den nog verschillen in bodembesmetting
gevonden worden in het volggewas aardappelen.
Het onderzoek naar de bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum met Coniothyrium minitans en Rhizoctonia solani met Verticillium
biguttatum in sla is in 1995 voor het tweede
jaar uitgevoerd. Er lijkt er een effect op te
treden van Verticillium biguttatum op de
Rhizoctonia-aantasting. Het object met chemische bestrijding had geen effect.
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BEDRIJFSSYSTEMEN
Inleiding
Het onderzoek aan bedrijfssystemen is bij
uitstek synthetiserend van karakter. Door
integratie van nieuwe en bestaande kennis
worden bedrijfssystemen ontwikkeld die
gericht zijn op het halen van meervoudige
doelstellingen op het gebied van economie,
ecologie/milieu en teelttechniek. Binnen gestelde randvoorwaarden wordt gestreefd
naar maximale duurzaamheid van de te
ontwikkelen bedrijfssystemen.

Ontwikkelingvanbedrijfssystemenvoordeakkerbouw
Het doel van dit onderzoek is het op semipraktijkschaal ontwikkelen en zonodig vergelijken van bedrijfssystemen voor de akkerbouw. Het onderzoek wordt op de volgende locaties uitgevoerd: Nagele, OBS
(sinds 1979), Borgerswold (sinds 1987) en
Vredepeel (sinds 1989).
Het onderzoek in Nagele (OBS) is op dezelfde wijze voortgezet als in 1994. Het
deelonderzoek in het EXP-systeem was
minder omvangrijk dan in 1994. Desamenwerking met het AB-DLO en het SC-DLO
met betrekking tot de N-uitspoeling is gecontinueerd. Ook de twee EU-projecten zijn
volgens plan uitgevoerd. Eén project betreft
het onderzoek aan de efficiëntie van N-bemesting in relatie tot N-verliezen, waarin
onder andere een vergelijking wordt gemaakt tussen langjarige effecten van drijfmest versus kunstmest. Het andere project
richt zich op de N-uitspoeling, de economische evaluatie en risicostudies in samenwerking met hetSC-DLO.
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Het project in Borgerswold kende in 1995
haar laatste veldseizoen. De systemen zijn
ook hier volgens plan uitgevoerd. Daarbij
zijn evenals in 1994 metingen aan de N-uitspoeling verricht door het SC-DLO in kader
van het hierboven genoemde EU-project.
Te Vredepeel zijn de systemen eveneens
conform de aanpak in 1994 uitgevoerd.Ook
hier zijn in kader van bovengenoemd EUproject door het SC-DLO metingen verricht
aan de N-uitspoeling. Eind 1995 is er vanuit
de provincie Limburg extra geld beschikbaar gesteld voor het onderzoek aan het
biologische systeem.
Met betrekking tot de geïntegreerde teelt
van maïs op kleigrond zijn zowel op gebied
van bedrijfssystemen- als detailonderzoek
veel minder ervaringen opgedaan dan op
zandgrond. Daarom wordt sinds 1994 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
geïntegreerde teeltsystemen voor maïs op
kleigrond. Het onderzoek vindt plaats op
zowel de Waiboerhoeve (PR) als het PAGV.
Zowel de voorjaarstoediening van drijfmest
als de onkruidbestrijding verliepen in 1995
naar wens. De onkruidbestrijding vond
plaats door een aantal keren voor opkomst
te eggen gevolgd door een volveldsbespuiting met een lage dosering (1/4 - 1/2). Bemestingsproeven wezen uit dat er bij maïs
geteeld na gescheurd grasland sprake was
van een aanzienlijke nawerking van de ondergewerkte zode. Zowel in het eerste als
het tweede jaar na scheuren was er vrijwel
geen respons op N- en P-bemesting. Zelfs
bij het achterwege laten van N-bemesting
bleef nog veel N onbenut inde bodem achter.

Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
Voor het verkrijgen van een goed inzicht in
de mogelijkheden van een geïntegreerde
benadering van de intensieve vollegrondsgroenteteelt ten aanzien van teelttechniek,
economie en ecologie, zijn meerdere bedrijfsopzetten ontwikkeld en met elkaar vergeleken.
In de eerste drie jaar (1991-1993) van het
onderzoek heeft vooral de geïntegreerde
teelttechniek centraal gestaan. Er is getracht
per gewas de ter beschikking staande geïntegreerde strategieën zo goed mogelijk te
vertalen naar nieuwe en/of aangepaste
teeltmaatregelen met behulp waarvan de
teelttechnische en ecologische doelstellingen
kunnenworden bereikt.
In de resterende onderzoeksjaren van het
project zijn niet meer alle systemen in dezelfde mate benut voor experimenteel verkennend teelttechnisch onderzoek. Op basis
van de ontwikkelde kennis zijn nu op een
meer verantwoorde wijze grotere verschillen
tussen de systemen aangebracht. Nadat bij
de bemesting de nate streven gewenste bodemvruchtbaarheidsniveaus (streeftrajecten)
zijnvastgesteld,tewetenvoorfosfaat Pw2550,voor kali op zand K-getal 10-19,voor kali
op klei K-getal20-29 envoor magnesium op
zand MgO-getal 100-124, blijkt uit de saldi
van de opgestelde mineralenbalansen dat
binnen de streeftrajecten de gewenste
evenwichtsbemesting veelal bereikt kan
worden.
De op de afvoer gebaseerde giften zijn aanmerkelijk lager dan het gangbare advies. Afhankelijk van de gewascombinaties bedraagt
de vermindering op systeemniveau bij fosfaat 100-200 kg per ha perjaar, bij kali circa
70 kg en bij magnesium circa 80 kg ha per
jaar.
De veronderstelde effecten van de bemestingsstrategie op de ontwikkeling van de bo-

demvruchtbaarheidsgetallen zijn wel grotendeels, maar niet geheel gerealiseerd. Nog
langere toepassingen moeten duidelijk maken of en zoja welk (bedrijfseconomisch) risico hierbijgenomenwordt.
Door aanpassing en/of vervanging van het
bestaande stikstofadvies is de stikstofgift op
gewasniveau bij de meeste gewassen lager
geweest dan de opname. Dit betekent dat
naast een schijnbare 100%-benuttingvan de
kunstmeststikstof ook een deel van de stikstof uitmineralisatie(vanuit de bodem) benut
is.Op heteindvandeteeltwas inde laag060cm hetstikstofniveau inBreda,Meterik en
Westmaas laag. Alleen bij de bladgewassen
ijssla, kropsla en spinazie lag het stikstofniveau boven de50 kg N per ha. In Zwaagdijk
is door de sterke mineralisatie en de daarop
aangepaste strategie destikstofinzet zelfs lagerdande gewasafvoer.
Op de drie eerstgenoemde locaties lag het
stikstofniveau in november beneden 70 kg
per ha. InZwaagdijk is dit gewenste november-niveau door de sterke mineralisatie, ondanks het telen van groenbemestingsgewassen,nognietbereikt.
Bij de uitvoering van de gewasbescherming
zijndestrategische elementen per gewas en
per teeltwijze zo goed mogelijk benut en
vertaald naar bruikbare toepassingen en
teeltmaatregelen. Gezien de korte duur van
de beschouwde periode is het niet altijd mogelijk geweest om goed te kunnen beoordelen of de toegepaste strategie technisch
en/of economisch haalbaar is. De gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen zijn gekwantificeerd en vergeleken met de volume-doelstelling voor het jaar 2000, zoals aangegeven in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Op alle locaties wordt deze
volume-doelstelling gehaald, berekend als
totaal-inzet van alle middelencategorieën. Dit
geldt niet altijd voor de afzonderlijke categorieën en/of systeemgemiddelen. De gemiddelde herbicideninzet in de periode 19911993voldoet opalle locaties aan devolume-
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doelstelling2000.
Bij het insecticidengebruik voldoet Westmaas nog niet aan doelstelling 2000. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het hoge gebruik bij de luisbestrijding in ijssla. Hetfungicidengebruik is op alle locaties lager dan de
hoeveelheid die volgens het MJP-G in 2000
nog gebruikt zou mogen worden. Nematicidenzijnnog nietgebruikt.
De gerealiseerde opbrengst- en kwaliteitsniveaus zijn vergelijkbaar met wat de praktijk
gemiddeld realiseert. Daar waar de praktijk
grote problemen heeft om met de huidige
toegelaten middelen een goed product te leveren,geldtditookbinnenhetBSO.
Eind 1995 zijn de voorbereidingen gestart
van het additionele project 'Verbreding BSO
vollegrondsgroenten' (1997-1999).

Introductie van geïntegreerde
productie naar de praktijk
In 1995 zijn alle projecten binnen dit cluster
afgesloten, of in de verslagfase gekomen.
Het project "Experimentele introductie geintegreerde akkerbouw" (39.8.23) is door
middel van een technische verslaggeving
afgesloten. Alleen in het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld, wordt op
twee bedrijven in een waterwingebied van
de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) de introductie van geïntegreerde akkerbouw voortgezet. Deze voortzetting
wordt gefinancierd door de provincie Drente
en de WMD. Vanuit het onderzoek richt de
aandacht indezezichopde beheersing van
de nematoden.

Erosiebeperkende teeltsystemen
Watererosie op de hellingen van Zuid-Limburg vormt een probleem. Hetzelfde geldt
voor winderosie op de zand- en veenkolo-

56

niale gronden. Binnen dit cluster wordt nagegaan in hoeverre via aangepaste teelten bedrijfssystemen onder andere met een
gewas en/of een dode mulch in winter en
voorjaar deze erosiegevoeligheid verminderd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar aanpassingen op het gebied van
onkruid-,ziekte-en plaagbeheersing.
In Zuid-Limburg (ROC Wijnandsrade) werd
in nauwe samenwerking met de Universiteit
van Amsterdam gekeken naar de
effectiviteit van de ontwikkelde systemen op
de afspoeling van grond en water. Dit
onderzoek zal in 1996 met een verslag
worden afgesloten. Dit geldt ook voor het
onderzoek naar effecten van groenbemestingsgewassen op het volggewas en het
onderzoek naar de mogelijkheden van
onkruidbestrijding in de bodembedekkende
teelten. Ook het onderzoek naar erosiebeperking door minimale grondbewerking zal
in 1996 met verslaggeving worden afgesloten.
In 1995 zijn demonstraties georganiseerd
om de resultaten uit bovengenoemd onderzoek uit te dragen naar de praktijk. In 1996
zaldit met medewerking van de LLTBende
provincie Limburgworden voortgezet.
De systemen om door middel van een bodembedekker winderosie tegen te gaan,
hebben zich uitgekristalliseerd. Najaarszaai
van een bodembedekker heeft de voorkeur,
omdat hiermee ook de erosie tijdens de
winter en het vroege voorjaar kan worden
voorkomen. Een eventuele extra bewerking
en het doodspuiten ervan vormen de
nadelen van deze methode. Voorjaarsinzaai
geeft een gedeelte van de voor erosie
kwetsbare periode te weinig bescherming,
maar vraagt geen extra werk en inzet van
herbiciden. Een en ander zal in de
veenkoloniën in een verordening vanuit het
Landbouwschap geregeldworden.

BEPERKING VANGEBRUIK EN EMISSIE VAN
CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Inleiding
In het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de oplossingsrichtingen
voor het behalen van de doelstellingen min
of meer uitgewerkt indesectorplannen.Deze plannen bezitten een relatief groot
draagvlak binnen het landbouwkundig bedrijfsleven, alsmede binnen voorlichting en
onderzoek. De mate waarin deze plannen
slagen, is ook sterk afhankelijk van de vorderingen, die onderzoek en voorlichting
daarvoor moeten maken. Niet al het onderzoek ten behoeve van een reductie van het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelenvindt plaats binnen dit programma, want
ook binnen 'vruchtwisseling en bodempathogenen' en 'bedrijfssystemen' is veel van
het onderzoek gericht op deze problematiek.

Onkruidbestrijding
Binnen dit cluster wordt al het onderzoek
betreffende de onkruidbestrijding binnen het
PAGV en de ROC's uitgevoerd. Het is de
bedoeling om te komen tot systemen die
bijdragen aan de reductie van het herbicidengebruik met behoud of zelfs verbetering
van de teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel
elementen van de onkruidbestrijding alsook
geïntegreerde aanpak op teelt- of bedrijfsniveau.
Geïntegreerde onkruidbestrijdingin teelt-en
bedrijfsverband

De tot nu toe onderzochte mogelijkheden
voor een meer duurzame onkruidbestrijding
in teeltverband in aardappelen, granen,
graszaad, maïs, peulvruchten, suikerbieten
en witlof werden gepresenteerd op diverse
bijeenkomsten en in diverse publicaties. De
technisch haalbare strategieën bleken in
een bedrijfseconomische analyse voor verschillende typen bedrijven ook arbeidstechnisch haalbaar en vaak zelfs economisch
aantrekkelijk te zijn. De eventuele risico's
en de economische en technische haalbaarheid van (andere) strategieën werd nog
verder onderbouwd dan welverbeterd.Voor
de meeste gewassen en locaties was 1995
het voorlopig laatste onderzoeksjaar. Vooralsnog zal alleen in maïs, graszaad en
aardappelen in de Veenkoloniën het onderzoek in 1996nog niet afgeslotenworden.
Het onderzoek in de aardappelen op de
kleigrond kan beëindigd worden met de
conclusie dat er meerdere min of meer
duurzame
onkruidbestrijdingsstrategieën
mogelijk zijn.Aan de basis van aldezestrategieën staat het uitstellen van het aanaarden tot uiterlijk rond de opkomst. Een vervolg is mogelijk door eggen en opnieuw
aanaarden, danwei bespuitingen met lage
doseringen op onkruid-kiemplanten of bij
weinig en/of laat opkomend onkruid een
éénmalige onderbladbespuiting met een
intermediaire dosering.
Inde Veenkoloniën worden de aardappelen
niet eerder danvlak voor sluiten aangeaard.
In 1995 werd opnieuw geconstateerd dat
aanaarden het nachtvorstrisico verminderdeendat eerder aanaarden een belangrijke
bijdrage aan de onkruidbestrijding kan ge-
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ven.
Op het PAGV kon in 1995 het onkruid inde
zomergerst mechanisch slechts voor 80%
bestreden worden vanwege de zeer grofkluiterige structuur van de grond. Op het
ROC 't Kompas daarentegen werd met drie
keer eggen na opkomst meer dan 95%van
het onkruid bestreden. Inde wintertarwe op
ROC Kollumerwaard kon ook dit jaar pas
laat met het eggen in het voorjaar begonnen worden. Bij vroege zaai kon met alleen
eggen het onkruid slechts voor 50%bestreden worden, bij een latere zaai liep dit op
naar slechts 70%. Indien in het voorjaar
vóór heteggeneersteen lage dosering-herbicide werd gespoten, was het resultaat bij
alle zaaidata voldoende. In tegenstelling tot
andere jaren werd de opbrengst van de
granen in 1995 in sommige gevallen wel
door het eggen beïnvloed. Met name het
eggen bij een slechtere grondstructuur en
een jong gewas met kluiten bedekken gaf
opbrengstreductie. Ook de rijsporen herstelden zich in 1995 mindergoed.
Uit de proeven op ROC Kollumerwaard
blijkt dat mechanische onkruidbestrijding in
Westerwolds raaigras veelal makkelijker is
dan in Engels raaigras. Niet alleen wordt
Westerwolds raaigras pas in het voorjaar
gezaaid en is het meer concurrentiekrachtig, ook kan het beter tegen verruiming van
de rijenafstand. Met combinaties van eggen
en schoffelen werden ook in 1995 in dit gewas goede resultaten behaald. In Engels
raaigras op kleigrond resteerde teveel duist
na alleen mechanische bewerkingen in najaar en voorjaar. Na chemische bestrijding
in het najaar, kon in 1995 wel een voorjaarsbespuiting bespaard worden door in
het voorjaar een eg of schoffel in te zetten.
Opbrengstgegevens van 1995 zijn nog niet
bekend. In 1994 gaf verruiming van de rijenafstand tot 50 cm bij Engels raaigras op
zandgrond wel enige opbrengstreductie; de
mechanische bewerkingen hadden geen
opbrengstconsequenties.
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In 1995 werd op de proefbedrijven van
Aver-Heino en Cranendonk gestart met een
meerjarig experiment naar de duurzaamheid van verschillende onkruidbestrijdingsstrategieën in de maïs op de langere termijn. De hoogste opbrengsten en het minste onkruid werd gevonden na een relatief
vroege bespuiting met een kwart dosering
wel of niet gecombineerd met voor opkomst
eggen of een achtste dosering met een
aanvullende mechanische bestrijding. De
praktijkbespuiting met eenvolle dosering op
groter afgehard onkruid gaf een slechter
resultaat.
In de stamslabonen was het mogelijk om
vanaf het eerste echte blad-stadium de afgelopen jaren zonder schade te eggen. In
1995 bleek echter het belang van herhaling
onder verschillende omstandigheden. Een
nieuwe belangrijke kanttekening kwam naar
voren: bij voor stamslabonen koud weer
met nauwelijks groei en relatief veel vocht
kunnen de bonen niet alleen in het kromme
nek-stadium maar ook in het eerste bladstadium erg 'gespannen' en 'knapperig' zijn.
Dit leidde er in 1995 op ROC Vredepeel toe
dat een deel van de bonen bij eggen onder
de grond afknapte. Deze desastreuze egbewerking veroorzaakte 17 % opbrengstreductie.Overigens zijnstamslabonen erggevoelig voor onkruidconcurrentie. Het te laat
handmatig verwijderen van ontsnapt onkruid kostte 25%vande opbrengst.
Op ROC de van Bemmelenhoeve en ROC
De Kandelaar werd geprobeerd om de uien
die inverschillende plantverbanden gezaaid
waren te eggen. Voor opkomst eggen kostte slechts een gering aantal planten maar
was lang niet zo effectief als voor opkomst
chemisch afbranden. Door verslemping was
het op ROC de van Bemmelenhoeve in het
geheel niet mogelijk om na opkomst te eggen en op ROC De Kandelaar pas nadat
het voornaamste onkruid (kleefkruid) al te
groot was om alleen met eggen te bestrijden. Eggen heeft onder deze omstandighe-

den meer kwaad dan goed gedaan. Na opkomst eggen leek bij een dubbele rij op 50
cm meer planten te kosten (15%) dan bij
een enkele rij (2%). Het op een enkele rij
zaaien met minder zaad om voldoende dikke uien te krijgen, kostte echter wel 20%
van de opbrengst vergeleken bij 27 cm rijenafstand. Met gelijke zaaihoeveelheden
als bij 27 cm op 50 cm in een dubbelrij
zaaien, leidde toch tot een lager aantal
planten per hectare en een 10% lagere opbrengst.
Het onkruid inde suikerbieten kwam ditjaar
snel en vooral in de beginperiode op, terwijl
de bieten zich in het begin slechts langzaam ontwikkelden. Daardoor moest geëgd
worden in plaats van spuiten met lage doseringen; vanaf het 4-6 blad-stadium konden relatief minder bespuitingen achterwege blijven dan in andere jaren. Eggen vanaf
het 4-6 blad-stadium op het OBS-bedrijf
leek de wiedtijd te verminderen met 15%
ten opzichte van praktijk. Rijenspuiten en
schoffelen gaf daar overigens een beter
bestrijdingsresultaat dan volvelds spuiten
met lage doseringen in combinatie met
schoffelen. Op ROC Vredepeel konden
door eggentwee lage doseringen-bespuitingen achterwege blijven.
Aanpassing herbicide doseringen en lage
doseringssystemen
Bespuiten met een aangepaste herbicidedosering of herhaalde malen spuiten met
een lage dosering, kunnen essentieel zijn
om een meer duurzame onkruidbestrijding
betrouwbaarder, flexibeler en/of economischer te maken. Door het optimaal inzetten
van chemische bestrijdingsmiddelen kan
bovendien vaak ook zonder combinaties
met andere technieken een beter resultaat
behaald worden dan wel het middelengebruik gereduceerdworden.
In 1995 werd in granen een start gemaakt
met een door de EEG gefinancierde concerted action op dit terrein. Op ROC West-

maas enop ROC Kollumerwaard werd indit
kaderonderzocht of dedosering vanAlly en
Starane verlaagd kan worden in wintertarwe. Op beide locaties was het effect van
een kwart dosering Ally (in combinatie met
Starane) nog verrassend goed. Kamille
werd nog altijd voor 99% bestreden. De
werking van lagere doseringen Starane
hing van de toepassingsomstandigheden
af. Aangezien dit het eerste onderzoeksjaar
betreft, zijn nog meer experimenten nodig
voordat kritische doseringsadviezen gegeven kunnen worden. Met verschillende doseringen Verigal met Starane werd op ROC
Ebelsheerd voor het derde jaar ervaring
opgedaan. Kleefkruid kon in alle drie jaren
steeds voor meer dan 95% bestreden worden met een kwart van de advies-dosering.
Diverse andere soorten werden ook uitstekend met een kwart dosering bestreden.
Ereprijs bleek echter de meest beperkende
soort. Onder goede omstandigheden (niet
afgehard) gaf een kwart dosering meer dan
95% bestrijding. Bij minder goede omstandigheden werd dit effect zelfs met de volle
dosering niet bereikt. Op de ROC Rusthoeve en op ROC Ebelsheerd werd voor het
tweede jaar ervaring opgedaan met lagere
doseringen isoproturon die gedurende de
winter of in het vroege voorjaar op kleinonkruid werden toegepast. Ook in 1995 was
de werking van isoproturon in lagere doseringen met nametegen kamillegoed.
De omgevingsomstandigheden en de gevoelige jeugdfase van sommige gewassen
kunnen het noodzakelijk maken om een periode met behulp van herbiciden te overbruggen. Daartoe werd in 1995 het onderzoek voortgezet naar lage dosering-systemen in kool. Het lage doserings-systeem
met Butisan (metazachloor) en Semeron
(desmetryn) bleek ook in het laatste proefjaar op ROC 't Kompas en op ROCZwaagdijk betrouwbaar.
In 1995 werd onderzocht in hoeverre lagere
doseringen van herbiciden tegen breedbla-
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dige onkruiden in de maïs verder bijgesteld
kunnen worden indien Titus (rimsulfuron)
toegevoegd wordt voor de bestrijding van
hanepoot. Titus bleek de werking van lagere doseringen (tot 1/8 van advies) van onder andere atrazin en Lentagran (pyridaat)
verder te versterken. Lagere doseringen
waarin ook het product bromoxynil was opgenomen, verbeterden de bestrijding van
veelknopigen zoals perzikkruid en zwaluwtong. De werking van mengsels in een lage
dosering met Titus tegen hanepoot na opkomst was vergelijkbaar met het effect van
eenvolle dosering Dual (metolachloor) voor
opkomst.
Screening herbiciden voor specifieke problemen
Mechanische onkruidbestrijding is niet onder alle omstandigheden mogelijk en effectief. Daarom is het belangrijk om ook de
beschikking te hebben over effectieve herbiciden. Het ontberen van effectieve herbiciden kan een teelt zonder illegaal gebruik
economisch dan wel organisatorisch onuitvoerbaar maken. Inopen gewassen kan het
benodigde aantal uren dat nodig is voor
handwieden wel oplopen tot 250 als geen
gebruik wordt gemaakt van chemische
middelen. Het onderzoek dat hiernaar in
1995 is uitgevoerd, concentreert zich in het
graszaad (extern gefinancierd) en in de witlof/cichorei. Deugdelijkheidsonderzoek ten
behoeve van een betere tarwe-, kamille-,
straatgras- en duistbestrijding in graszaad
en composietonkruidbestrijding in witlof en
cichorei met laag gedoseerde nieuwe herbiciden wordt in samenwerking met de betreffende firma's uitgevoerd. Een tweetal
moderne graminiciden lijkt in een lage dosering perspectief te bieden voor bestrijding
van tarwe-opslag in veldbeemd. De eerste
aanvraag voor een verbetering van de
duistbestrijding in het graszaad wordt in
1996 ingediend.
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Bovengrondse schimmelziekten
indeakkerbouw
Het doel van het onderzoek binnen dit
cluster is om te komen tot systemen die bijdragen aan behoud en/of verbetering van
de opbrengst en kwaliteit alsmede aan reductie van het fungicidengebruik met behoud of zelfs verbetering van de teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van
bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin
past onderzoek aan zowel elementen van
de bestrijding van schimmelziekten en aan
een geïntegreerde aanpak op teelt- of bedrijfsniveau.
In 1995 werden twee veldproeven in wintertarwe uitgevoerd op ROC Wijnandsrade
en ROC Ebelsheerd. Van een aantal bestrijdingsstrategieën, waarin minder fungiciden gebruikt werden dan in de praktijk,
werden de ziektebestrijding en opbrengst
bepaald. Deze strategieën werden getoetst
ineen gevoelig (Ritmo) en een resistent ras
(Trawler, Bercy). Op ROC Wijnandsrade
was Septoria de belangrijkste ziekte. Trawler bleek voor meeldauw en Septoria inderdaad resistenter te zijn dan Ritmo. De
meeropbrengst van de strategieën ten opzichte van onbehandeld was 116-135%
voor Ritmo en 106-11% voor Trawler. De
meeropbrengsten voor Trawler vallen tegen
doordat dit relatief late ras door de hete
zomer snel moest afrijpen. Op ROC Ebelsheerd was er net als in 1994 gedurende
een lange tijd bijna geen aantasting aanwezig. In dit seizoen was door de regen in de
tweede helft van mei en begin juni Septoria
de belangrijkste schadeveroorzaker. Bij de
strategieën waar rondom het kritieke tijdstip
voor Septoria voldoende fungicide aanwezig was, werd ondanks de reductie in werkzame stof, definanciële meeropbrengst van
de praktijkbespuiting gerealiseerd.
In 1995 zijn veldproeven uitgevoerd op
ROC Ebelsheerd enop het PAGV inLely-

stad waarin de versterkende werking van
urean bij een gecombineerde toepassing
met een herbicide of een fungicide is nagegaan. Op ROC Ebelsheerd trad bij de gecombineerde bespuitingen met een fungicide zware bladverbranding op. De omstandigheden waaronder de urean werd toegepast, waren dan ook bijzonder ongunstig
voor het gewas. In Lelystad waren de toepassingsomstandigheden gunstig, maar
toch trad ook daar enige verbranding op.
Deze werd echter niet veroorzaakt door de
urean of fungicide sec, maar door de combinatie van beide. Op ROC Ebelsheerd
werd de duistbestrijding licht verbeterd door
isoproturon te combineren met urean. In
Lelystad bleek een kwart dosering Ally +
Starane reeds een volledige bestrijding van
de aanwezige muur en het kleefkruid te geven; met urean kon dit (vanzelf-sprekend)
nietwordenverbeterd.
In 1995 werd gestart met het uitvoeren van
deugdelijkheidsonderzoek met enkele 'nieuwe' reeds ingranentoegelaten fungiciden in
de gewassen veldbeemdgras en roodzwenkgras. Als gevolg van de aanhoudende onzekerheid ten aanzien van het residuonderzoek dat eventueel aanvullend voor
graszaadgewassen zou moeten worden uitgevoerd, waren slechts twee toelatingshouders bereid medewerking te verlenen aan
dit onderzoek. Ten opzichte van de oude
reeds toegelaten middelen bleken enkele
'nieuwe' producten minder effectief maar
ook enkele producten meer effectief.
In 1995 zijn drie proeven in aardappellen
tegen Phytophthora aangelegd op de
ROC's Kollumerwaard, Rusthoeve en 't
Kompas. Daarbij is de relatie nagegaan
tussen de vatbaarheid van ras en dosering
bij drie rassen en drie doseringen (100%,
75% en 50%). Daarnaast isvolgens Prophy
(Phytophthora-waarschuwingssysteem) gespoten.
Op ROC Rusthoeve kwam geen aantasting
van betekenis voor. Op de ROC's Kollu-

merwaard en 't Kompas ontwikkelde de
ziekte zich vooral aan het einde van het
seizoen. Ook dit jaar bleek de 75% dosering nauwelijks onder te doenvoor de 100%
dosering; de 50% dosering leek bij de vatbare rassen onvoldoende. Alleen bij de resistente rassenTexla(ROC Kollumerwaard)
en Kartel (ROC 't Kompas) met een resistentiecijfer van8,5 gaf ook de 50%dosering voldoende bescherming. Verder bleek
een wekelijkse bespuiting met 25% dosering tot half augustus en vervolgens 50%
dosering bijKartel eveneens voldoende.
Bij Prophy werd in natte perioden vaker en
in droge perioden wat minder vaak gespoten dan wekelijks. Dit leidde tot een gelijke,
zo niet betere, bescherming dan de 100%
wekelijks. Bij Bintje leidde dit op ROC Kollumerwaard niet tot een besparing op het
aantal bespuitingen, maar op ROC Rusthoeve gaf dit een besparing van vier bespuitingen. Bij Texla werd op de ROC's
Kollumerwaard en Rusthoeve respectievelijk drie en zes maal en bij Agria één en vijf
maal minder gespoten. Op ROC 't Kompas
betekende dit bij Elkana vier bespuitingen
minder ten opzicht van 16 wekelijkse en bij
Astarte en Kartel werd vijf maal minder gespoten. Onder de omstandigheden van dit
jaar lijkt het aantal bespuitingen van Prophy
nog verder te beperken. De indruk bestaat
dat Prophy te snel adviseert om te spuiten
en bovendien te snel een cymoxanilhoudend middel adviseert.
Het oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem
voor Phytohthora inaardappelen is in maart
1995 afgesloten met het publiceren van
PAGV-verslag nr. 195, getiteld "Inventarisatie naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor Phytophthora infestansinaardappelen".
In 1995 iseenveldproef uitgevoerd op ROC
De Waag, waarin het effect van een drietal
fungiciden (maneb/tin, Shirlan en Tattoo C)
op de productie van sporen, sporendoding
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en knolaantasting is onderzocht. Nadat het
loof kunstmatig was besmet, werden de
fungiciden optwee tijdstippen toegepast:
1. Op het moment dat er wel lesies waren
maar nog geensporulatie.
2. Op het moment dat de aanwezige lesies
welsporuleerden.
De bespuiting op het eerste tijdstip resulteerde bij Tattoo C in een significant lagere
sporenproductie en daarna ook significant
minder aangetaste knollen. De bespuiting
op het tweede tijdstip resulteerde bij alle
drie fungiciden in een significant lager aantal aangetaste knollen in vergelijking met
onbehandeld.
In 1995 zijn op het PAGV een potproef en
een veldproef uitgevoerd om de regenvastheid van Shirlan en maneb/tin vast te stellen. Evenals in 1994 bleek maneb/tin kort
na toepassing van het fungicide gevoeliger
voor regen dan Shirlan. Inde veldproef bleken beide fungiciden af te spoelen na een
onweersbui van bijna 50 mm die vijf dagen
na toepassing viel. Maneb/tin spoelde meer
af danShirlan.
In het kader van project "Optimalisering van
de biologische pootaardappelteelt" is dit
jaar een tweetal biologische bestrijdingsmiddelentegen Phytophthorabeproefd.Van
geen van beide middelen kon een effect
worden aangetoond. Dit project is eind
1995afgeloten meteen eindrapport.

Bovengrondse schimmelziekten
indevollegrondsgroenteteelt
De invloed van schimmelziekten op dekwaliteit van het product, alsmede het gebrek
aan specifieke kennis van de waardplantparasiet-relaties in groentegewassen zal
betekenen dat mogelijkheden als geleide
bestrijding op korte termijn geen al te grote
vlucht zullen nemen.Toch moetvoor schimmels die veeleer een opbrengst- dan een
kwaliteitsverlagend effect hebben en die
zich via de lucht verspreiden, onderzoek
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worden verricht naar de samenhang tussen
weersfactoren en aanwezigheid van de
schimmel. Via empirisch onderzoek kunnen
dan wellicht toch mogelijkheden ontstaan
voor geleide bestrijding.
In de proef met witte roest in spruitkool te
Lelystad zijn in het totaal vijf verschillende
fungiciden beproefd. Eind september is iets
witte roest waargenomen op het groene
blad, maar de spruiten waren nog schoon.
In november was er wat bladaantasting betreft niet veel verschil waarneembaar tussendeobjecten.
In een drietal proeven op de ROC's Breda
en Zwaagdijk en op het PAGV is in groenselderij een aantal bestrijdingsstrategieën
getoetst. Defungiciden Daconilen een niettoegelaten middel werden zowel preventief
als curatief ingezet. Naast een schema
waarin elke twee weken werd gespoten,
werd in een tweetal strategieën het spuittijdstip bepaald aan de hand van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in het
gewas. Beide fungiciden konden in een
twee-wekelijks preventief schema de ziekte
goedbestrijden.
In 1995 zijn twee veldproeven uitgevoerd
met zaaiuien waarin het effect van diverse
middelen op valse meeldauw is nagegaan.
Bovendien zijn in deze proeven waarnemingen verricht aan het microklimaat en de
ziekte-ontwikkeling op basis waarvan een
systeem voor geleide bestrijding (DOWNCAST) getoetst kan worden. Pas in augustus werden de omstandigheden voor de
schimmel weer gunstig, maar toen bleek
het gewas op één van de veldproeven
reeds te ver afgestorven. Op de andere
veldproef kon belangrijke informatie verzameld worden op basis waarvan DOWNCAST is bijgesteld. Het middelenonderzoek
in de betreffende proef heeft uitgewezen
dat drie middelen(combinaties) de ziekte
goed onder controle kunnen houden. Eén
van deze combinaties was maneb/zineb,
datvoor dit doelook istoegelaten.

met drie praktijktoepassingen tegen Botrytis
en/of Stemphylium in asperge. In deze
proeven zijn uitstekende resultaten geboekt
met twee niet-toegelaten fungiciden. Toepassingen met de fungiciden mancozeb en
iprodion gaven een matig tot voldoende resultaat.

Plagen

Valsemeeldauwinuien,eengevaarlijkeziektedie
aandachtvraagt.
In 1995 is het onderzoek naar beperking
van schermrot bij broccoli voortgezet in Lelystad, Zwaagdijk, Valthermond en Kollumerwaard. De resultaten van het onderzoek
in 1992, 1993 en 1995 tonen aan dat de
bescherming die de waslaag op de kelkblaadjes biedt, een hoofdrol speelt in de
rasgevoeligheid voor schermrot, meer nog
dan de vorm van het scherm en andere eigenschappen. In 1995 zijn diverse bespuitingen uitgevoerd met meststoffen op het
gebied van magnesium, mangaan en calcium. Hieruit bleek dat door calcium de vorming van een waslaag op het scherm werd
bevorderd, waardoor er minder schermrot
optrad. Door het gesteentemeel Silkaben
werd met een wekelijkse bespuiting het
percentage schermrot ongeveer gehalveerd, terwijl door calciumchloride met een
wekelijkse bespuiting het percentage met
een derde verminderde ten opzichte van
onbehandeld.
Op drie praktijkpercelen is een proef uitgevoerd metvier niet-toegelatenfungiciden en

Het doel van het onderzoek binnen deze
cluster is om te komen tot systemen die bijdragen aan behoud en/of verbetering van
de opbrengst, de kwaliteit en de reductie
van het insecticidengebruik met behoud of
zelfs verbetering van de teelttechnische
duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel elementen van de bestrijding van plagen alsook aan een geïntegreerde aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
Onderzoek naar slakkenbestrijding in de
teelt van bieten, direct gezaaid in een
doodgespoten bodembedekker, heeft geleid
tot devolgende aanpak:
a biologische bestrijding, door toediening
van molluscofage-nematoden (300.000
per m2 oppervlakte-zaaivoor);
b chemische bestrijding, door tijdens het
zaaien 2 kg slakkenkorrels per ha zaaivoor, in de zaaivoor aan te brengen
(onderzoek wordt in 1996afgesloten).
Bescherming van wintergranen door middel
van zaadbehandeling met mollusciciden
geeft tegen slakken een betere bescherming dan enkele malen slakkenkorrels
strooien. Met externe financiering wordt
deugdelijkheidsonderzoek in wintertarwe
uitgevoerd, om in 1996 een toelating te
kunnen aanvragen. Een zaadbehandeling
van Engels raaigras met een molluscicide
lijkt in het veld ook een afdoende bescherming tegen slakken te geven. Dit zal waarschijnlijk ook leiden tot uitgebreide deugdelijkheidsproeven in1996.
Inde spruitkoolproeven met chemische- en
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biologische middelen bleef de aantasting op
een te laag niveau om enige conclusies te
kunnen trekken; dit was het gevolg van de
droge oktobermaand.
De verborgen leefwijze van de trips in prei
is veelal de oorzaak van het matige bestrijdingseffect. In het voorjaar van 1995 heeft
een studente een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden
van lokstoffen. Gebleken is dat bij de tabakstrips geen lokstoffen bekend zijn.
In diverse proeven werd onderzocht wat de
perspectieven zijn van verschillende methoden van chemische tripsbestrijding in
prei, onder andere zaadcoating, aangieten
en gewasbehandelingen (op zaaibed en
productieveld). In het onderzoek werd gewerkt met toegelaten en niet-toegelaten
middelen. Tevens is de tray-plant vergeleken met de losse plant, maar vanwege de
slechte weggroei van de tray-plant was een
betrouwbare vergelijking niet mogelijk. De
zaadcoating was effectief tot enkele weken
na uitplanten. Het aangieten van planten
met een insecticide werkte wisselend. Een
gewasbehandeling met Undeen, Decis of
Parathion was onvoldoende. De combinatie
van zaadcoating met aanvullende gewasbehandelingen op het productieveld wordt
nogverder onderzocht.
Ook werd bij zes preitelers een veldproef
(zaaibed en productieveld) aangelegd,
waarbij met insecticide gecoat zaad werd
gebruikt. Op het zaaibed werd een volledige
bescherming bereikt, maar vijf weken na
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het uitplanten schoot de zaadcoating te
kort. Deze zes veldproeven werden door
derdengefinancierd.

Toedieningvanchemischegewasbeschermingsmiddelen
Het doelvan dit cluster is om binnen enkele
jaren te komen tot meer inzicht en kennis
aangaande de relatie tussen spuittechniek,
depositie, dosis en effect van chemische
bestrijding, alsmede de effecten op de
emissies naar de omgeving. In 1991 is in
het kader vanadditionele financiering vanuit
het onderzoeksprogramma MJP-G gestart
met een samenwerkingsprogramma waarin
de proefstations, IMAG-DLO, SC-DLO en
CABO-DLO vertegenwoordigd zijn.
In 1995 is gewerkt aan afronding van de
projecten in dit cluster door middel van
verslaggeving. De verslaggeving is een gezamenlijke aktiviteit van PAGV en IMAGDLO. De verslaggeving van het PAGV-deel
isgereed gekomen,maar het wachten isop
afronding door het IMAG.
Op korte termijn zijn geen grote ontwikkelingenop het gebiedvan de spuittechniek te
verwachten, waarvoor praktijkonderzoek
nodig is. Desalniettemin staat de spuittechniek voortdurend inde belangstelling. Zowel
ten aanzien van de effectiviteit van de toediening als de problematiek van de driftemissies (belasting oppervlaktewater e.d.)
levener inde praktijk veelvragen.

OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN VERMINDERING VAN EMISSIES VAN NUTRIËNTEN
Inleiding
In de afgelopen periode is duidelijk geworden, dat de hoeveelheden en wijzen van
toediening van meststoffen in de praktijk
kunnen leiden tot ongewenste emissies
naar het milieu (grond, water, lucht). Dit
geldt vooralsnog in duidelijke mate voor de
elementen stikstof en fosfaat. Voor andere
nutriënten, zoals kalium, zijn nog geen grote knelpunten vastgesteld, afgezien van de
verontreinigingen die met de verschillende
meststoffen in bepaalde gevallen meegegeven worden (met name zware metalen).
De grootste problemen met nutriëntenemissies treden onmiskenbaar op bij de
veehouderij. Daarnaast kennen we ook binnen de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in een aantal gevallen problemen met de optimale benutting van meststoffen en de emissies van de nutriënten
naar hetmilieu.

Toepassing van dierlijke mest in
de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Dierlijke mest is de laatste jaren een steeds
goedkopere meststof geworden voor veel
akkerbouwers. Om het gebruik van de
goedkope meststof inde akkerbouw op een
verantwoorde wijze plaats te latenvinden,is
daarom onderzoek gewenst naar verhoging
van de benutting van stikstof uit mest. Op
zware gronden betekent dit dat zal moeten
worden nagegaan of door een voorjaarstoediening de efficiëntie kan worden verhoogd. Ook op zandgronden waar de mest

veelal in hetvoorjaar wordt toegediend, blijft
de benutting van nutriënten uit mest de nodige aandacht verdienen. Met name bij gewassen met een trage wortelontwikkeling
(onder andere maïs) kunnen zich tijdelijk
tekorten voordoen wanneer de mest diep
wordttoegediend.
In het gedeeltelijk door de FOMA gefinancierde onderzoek naar een verliesarme toedieningvandierlijke mest op zware gronden
vindt eenvergelijking plaats van najaars- en
voorjaarstoediening van dierlijke mest op
kleigrond. In 1995 zijn de toetsgewassen
snijmaïs (locatie Randwijk) en aardappelen
(locatie Lelystad) gebruikt. In tegenstelling
tot 1994 leidde in snijmaïs een voorjaarstoediening in 1995 wel tot een betere Nbenutting dan een najaarstoediening. In
beide jaren werd de hoogste opbrengst
echter behaald met een volledige kunstmestbemesting. Uit de tot nu toe bekende
resultaten in aardappelen in 1995 blijkt dat
voorjaarstoediening van dierlijke mest tot
een beter resultaat heeft geleid dan najaarstoediening. In tegenstelling tot de situatie bij maïs werden bij combinaties van
dierlijke mest en kunstmest vergelijkbare of
zelfs hogere opbrengsten behaald dan bij
volledige kunstmestbemesting.
In 1995 zijn twee proeven uitgevoerd met
najaars- en/of voorjaarsbemesting met dierlijke mest in graszaad in vergelijking met
kunstmest. Eén proef is uitgevoerd intweedejaars Engels raaigras, de andere proef in
tweedejaars veldbeemdgras. Er zijn nog
geen opbrengstgegevens bekend. Uit de
proef in veldbeemdgras konden geen verschillen inopbrengst wordenvastgesteld.
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In het demonstratieproject emissie-arme
mesttoediening op kleigrond is naar voren
gekomen dat, mits onder de juiste omstandigheden uitgevoerd, er goede mogelijkheden zijn om bij de tweede N-gift in wintertarwe kunstmest te vervangen door dierlijke
mest. Bij aardappelen blijken er ook goede
mogelijkheden te zijn, zowel vóór als na het
poten.
In een langjarige proef (sinds 1933) te
Noord-Holland worden jaarlijks verschillende vormen van organische bemesting toegepast waaronder stalmest. In 1995 werd
als toetsgewas aardappelen geteeld. De
opbrengsten namen volgens verwachting af
in de volgorde van stalmest, rioolslib, compost, anorganische bemesting in combinatie met een groenbemestingsgewas, wisselbouw enstro.
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden
van voorjaarstoediening van dierlijke mest
in granen op klei zijn in 1995 drie proeven
uitgevoerd (twee in wintertarwe en één in
zomergerst). In alle proeven is gebruik gemaakt van varkensdrijfmest. Geconcludeerd kan worden dat in wintertarwe bij de
tweede gift kunstmest goed kan worden
vervangen door drijfmest wanneer deze tijdig en onder goede omstandigheden kan
worden toegediend. In zomergerst kan de
volledige N-gift worden gedekt door drijfmest wanneer deze voor het zaaien wordt
toegediend.
In het onderzoek naar de ondiepe toediening van dierlijke mest op maïsland zijn op
een zandgrond zijn vier inwerktechnieken
vergeleken: onderploegen (referentie), diepe injectie voor ploegen,ondiepe injectie na
ploegen en incultivateren na bovengronds
uitrijden.Ondiepetoediening van mest inde
vorm van ondiepe injectie na het ploegenof
diepe injectie vóór het ploegen leidde tot
een extra opbrengst van 3-4 %. Van negatieve berijdingseffecten bij toediening van
mest na het ploegen was dit jaar geen
sprake.
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Optimalisering van defosfaat- en
kalibemesting en andere bemestingsaspecten
In dit cluster worden projecten uitgevoerd,
dietot doel hebben om de benutting van kali en fosfaat en eventuele andere meststoffenteoptimaliseren.
De proefvelden met P- en K-toestanden te
Lelystad zijn beteeld met gerst. Bemonstering van de grond na de oogst gaf een variatie in Pw-getallen van 15 tot 88 in de Pproef; inde K-proef varieerde K-HCIvan 10
tot 31.Deze proeven worden de komende
jaren benut voor onderzoek naar de mogelijke aanpassing van bemestingsadviezen.
De belangrijkste conclusie van een literatuurstudie naar de fosfaatwerking van dierlijke mest (FOMA-project 3.49) is dat de
normen voor de P-werking van dierlijke
mest zwak zijn onderbouwd. Aan een op
deze studie gebaseerd voorstel is eerste
prioriteittoegekend.
In1995 is een inventarisatie uitgevoerd van
onderzoeksvragen betreffende de kalivoorziening van vollegrondsgroentegewassen.
De belangrijkste conclusie is dat de adviesgiften voor kali erg ruim zijn in vergelijking
met de adviezen in de akkerbouw-adviesbasis.
Uit de ditjaar uitgevoerde twee proeven gericht op de optimalisering van de N- en Kbemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen is de conclusie dat het ras een significante invloed heeft op de opname van
stikstof, op de gehalten van stikstof en kali
in de knollen en op de N-mineraal-rest en
K-toestand na de oogst. Verder werd onder
andere vastgesteld dat het stikstofaanbod
invloed heeft opde kali-opname.
In samenwerking met het NMI zijn te Meterik en Breda proeven uitgevoerd om inzicht
te verkrijgen in de mogelijkheid van een Kbijmestsysteem voor prei op zandgrond.
Resultaten zijn op het moment van schrijven nog nietbekend.

In het onderzoek ter toetsing van de landbouwkundige waarde van gft-compost is de
veldperiode van de proeven in 1995 afgesloten. In 1996zal deverslaggeving worden
gerealiseerd.

Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van denitraatuitspoeling en verbetering
van de productkwaliteit
In dit cluster worden projecten uitgevoerd
met het doel de N-benutting te verhogen,
de N-verliezen te verminderen en de productkwaliteit teverbeteren.
Bij de bemesting van pootaardappelen volgens het nitraat-bladsteeltjesonderzoek zijn
twee rassen (Bintje en Lutetia) met elkaar
vergeleken. Het bleek dat binnen de rassen
de verschillen in opbrengst en sortering
tussen de objecten heel gering waren en
statistisch niet betrouwbaar waren.
Om de mogelijkheid van toediening van
vloeibare stikstofmeststoffen op aardappelen na te gaan, zijn veldproeven aangelegd
in pootaardappelen (KW), consumptieaardappelen (BEM, KL, VP, WS en PAGV)
en zetmeelaardappelen (KP). Het is gebleken dat gewasbespuitingen met 20 kg N
per ha in de vorm van urean op goed afgeharde gewassen geen of slechts geringe
bladverbranding geven. Kort na regen kan
wel sprake zijn vanflinke gewasschade. De
opbrengstgegevens wijzen enigszins in de
richting van een wat minder goede werking
van de vloeibare stikstof in vergelijking met
de korrelvormige meststof.
In 1995 is onderzoek uitgevoerd naar de
optimale bemesting van consumptieaardappelen (op slempgevoelige grond) in
zuidwest-Nederland. Ineentweetal proeven
met stikstoftrappen zijn alle waarnemingen
gedaan (inclusief denitrificatiemetingen)die
nodig zijnom eenvolledige stikstofbalans te
kunnen maken. Dit biedt de mogelijkheid
om -zo nodig - opbrengstreacties te verkla-

ren. Als gevolg van droogte lag de opbrengst bij beide proeven op een vrij laag
niveau. Het gewas heeft slechts in beperkte
mate op de N-bemesting gereageerd. Dit
doet vermoeden dat er ook nog andere opbrengstbeperkende factoren in het geding
zijn.
Voor het tweede jaar zijn vijf najaarsbehandelingen bij een graszaadstoppel als
voorvrucht voor aardappelen uitgevoerd.
Het betrof hier de volgende vier objecten:
niets doen,frezen,frezen enwikke inzaaien
alsmede frezen, 35 m3 varkensdrijfmest
toedienen en bladrammenas inzaaien.
Daarna zijn de objecten geploegd waarbij
bij één object vooraf gefreesd werd.Om de
nawerking te toetsen, zijn de volgende drie
stikstoftrappen aangelegd: standaard advies, advies +30%en advies -30%. Deobjecten met inzaai van een groenbemestingsgewas gaven een duidelijk hogere
opbrengst, waarbij het object met 35 m3
varkensdrijfmest met een 30% verlaagde
N-bemesting een hogere opbrengst gaf dan
de andere objecten bij de adviesgift. Verlaging van de N-gift gaf steeds een lagere
opbrengst terwijl een hogere N-gift geen
effecthad.
Begin 1995 werd een literatuurstudie uitgevoerd naar de minimale stikstofbemesting
in relatie tot de rassenkeuze van suikerbieten. Tevens werden in samenwerking met
het CGO de resultaten van de rassenproeven van de afgelopen zes jaren op de verschillende grondsoorten met bekende stikstofrijkdom nader geanalyseerd. Er bleek
een grote variatie in cijfers en weinig materiaal te zijn rond suikerbietenrassen geteeld
onder stikstofrijke situaties. Er kon derhalve
geen betrouwbare relatie tussen rassen en
de optimale N-bemesting worden vastgesteld.
Op de humusrijke, sterk mineraliserende
gronden in Zuidelijk Flevoland laat de kwaliteit van suikerbieten (sapzuiverheid) vaak
te wensen over. Mogelijk kan de rassen-
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keuze hierop van invloed zijn. Om dit na te
gaan is in 1995 op een perceel in Zuidelijk
Flevoland gestart met een onderzoek waarbij enkele rassen en stikstoftrappen met elkaar worden vergeleken. Hierbij bleek dat
bij geen stikstof de opbrengst wordt gedrukt
en de kwaliteit niet noemenswaardig wordt
verbeterd. Bij alle rassen was het kaligehalte in het product te hoog waardoor de
kwaliteit (winbaarheidsindex) werd verlaagd.
Uit het onderzoek naar de introductie en
evaluatie van potentiële stikstofvanggewassen bleek dat de huidige vanggewassen, zoals momenteel in de praktijk in gebruik, als beste naarvoren kwamen.
In 1994 en 1995 is in het kader van het
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek een
rassenvergelijking (tien rassen) uitgevoerd
bij een lage en een hoge N-bemesting. Uit
de resultaten van 1994 kwam naar voren
dat er bij sommige rassen sprake was van
significante interactie met het N-bemestingsniveau; de rasverschillen veranderden
duidelijk bij een sterk verlaagde N-gift. De
resultaten van 1995zijn op het moment van
schrijven nog niet uitgewerkt.
In 1995 leidde het op het veld achterlaten
van korrelmaïsstro tot hogere opbrengsten
van het volggewas bij de lagere N-giften. Er
is hier echter meer sprake van een tendens
met cumulatie van de effecten in de loop
derjaren.
In 1995 was er sprake van een aanzienlijke
N-nawerking van gescheurd grasland bij het
toetsgewas maïs. Dit had tot gevolg dat,
ongeacht de leeftijd van de zode, reeds bij
onbemeste maïs de optimale opbrengst
werd bereikt. Door het achterwege laten
van N-bemesting werd een groot deel van
de vrijgekomen stikstof door de maïs opge-
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nomen waardoor er weinig stikstof in de
bodem achterbleef bij maïs geteeld nagras.
Bij vergroting van de plantafstand van
radicchio rosso op dalgrond van 25 x 30
naar 40 x 30 cm, nam het kropgewicht
duidelijk toe. Daarna was er geen toename
meer, maar bij 45 x 30 en 50 x 30 cm was
de grondbedekking bij de oogst geen
100%. Het NBS-systeemvoldeed goed mits
er in de beginperiode (zes weken) voldoende stikstof aanwezig was om genoeg ombladteproduceren.
In een spinazieproef, waarin de stikstof op
basis van vensters werd toegediend, bleek
de waarschuwende werking van deze venstersgering.
In verband met de productie en kwaliteit
van uien wordt geadviseerd de stikstofbemesting te beperken en niet te laat aan te
wenden. Inde proeven worden goede ervaringen gemeld met een deling van de stikstof op hybride-rassen. Ter toetsing van deze ervaringen is in de afgelopen jaren op
ROC De Kandelaar op enkele rassen zaaiuien (normaal en hybride) een aantal stikstofvarianten aangelegd. Hoewel nog niet
alle gegevens zijn uitgewerkt, bestaat de
indruk dat de invloed van een stikstofdeling
op de opbrengst bij de normale en hybriderassenongeveer gelijk is.
Twee veldproeven gericht op de ontwikkeling van een N-bijmestsysteem voor bloemkool werden in 1995 uitgevoerd. De veldproef op ROC Zwaagdijk leverde geen duidelijke gegevens op in verband met het hoge natuurlijke bodemvruchtbaarheidsniveau
op dit ROC. De proef op het PAGV toonde
aan dat het huidige stikstofbemestingsadvies vooralsnog beter voldoet dan een bijmestsysteem.

DETOEPASSINGVANINFORMATICA
Inleiding
De afgelopen jaren is veel energie gestoken
in de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen en adviesmodellen. Het onderzoek
naar de ontwikkeling van adviessystemen
voor de beheersing van bodempathogenen
is nagenoeg afgerond. De introductie van
geautomatiseerde begeleidingssystemen in
de praktijk verloopt echter nog zeer moeizaam.Aan de ontwikkeling van nieuwe informatica-toepassingen wordt daarom vrijwel
geen onderzoek meer verricht, tenzij er concrete vragen zijn vanuit de markt en partijen
ook bereid zijn om in de ontwikkeling bij te
dragen. Het onderzoek binnen dit programma is aanzienlijk ingekrompen en geleidelijk
aan verschoven van informatica-toepassingen naarmanagement-onderzoek.

Voorbeeldprogramma voor de
beheersing van aardappelmoeheid
De ontwikkeling van het prototype TERRA een samenwerkingsproject van PAGV, HLB
en LEI-DLO - is afgerond. Daarmee is een
uniek voorbeeldprogramma voor de beheersing van aardappelmoeheid beschikbaar gekomen. Gebaseerd op de plaatsspecifieke registratie van gegevens kent het
systeem twee adviesonderdelen. Het rassenkeuze-advies geeft op basis van de beschikbare gegevens van de bemonsteringsuitslagen een rassenbeoordeling, waarbij
rekening wordt gehouden met de overige
teeltmaatregelen zoals grondontsmetting en
teeltfrequentie. Het zogenaamde scenarioadvies geeft de teler inzicht in de consequenties van teeltmaatregelen op de te verwachten populatie-ontwikkeling van aaltjes

en de daarmee samenhangende schade in
detoekomst.
Omeen indruk te krijgen hoe de praktijk het
ontwikkelde prototype beoordeelt, is een
aantal workshops georganiseerd. Er is een
duidelijke belangstelling zowel bij telers als
bij enkele bemonsteringsinstanties voor het
prototype, vooral voor de plaatsspecifieke
registratie evenals voor het onderdeel rassenkeuze. Hoewel er regelmatig vragen
komen vanuit de voorlichting en bemonsterende instanties, is het jammer dat marktpartijen de resultaten van dit onderzoek
(nog) nietoppakken.

Beheersing vanvaste kosten
Door vergelijking van geregistreerde bedrijfsgegevens kunnen ondernemers hun
kosten verlagen. Hoewel de vaste kosten
per definitie voor langere tijd vastliggen, is
ook een kritische beschouwing van deze
kosten zeer gewenst. Het probleem daarbij
is dat de vergelijking van vaste kosten tussen bedrijven moeilijk is en daardoor onvoldoende handvatten biedt aan de ondernemer om deze kosten te kunnen beheersen.
Daarvoor is het nodig dat de vaste kosten
zo veel mogelijk in verband worden gebracht met de gewassen die op het bedrijf
worden geteeld of in zijn algemeenheid met
de productie-activiteiten die op het bedrijf
plaatsvinden. Afgelopen jaar is samen met
het LEI-DLO gewerkt aan het toerekenen
vandevaste kosten op gewasniveau. Daarbij zijn verschillende kostprijsmethoden beoordeeld. Komend jaar wordt hiermee verder gewerkt, waarna een methode ontwikkeld zal worden voor de beoordeling en
vergelijking van de vaste kosten van individuelebedrijven.
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Akkerrandenbeheer
Onlangs zijn verkennende kosten/batenanalyses uitgevoerd van teelt- en spuitvrije
zones op akkerbouwbedrijven. Teelt- en
spuitvrije zones zijneen mogelijkheid omde
emissie van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen te beperken Spuitvrije zones
zullen echter in sommige gewassen (bijvoorbeeld aardappelen) nauwelijks mogelijk
zijn en in de praktijk dan noodgedwongen
resulteren in een teeltvrije zone. De kosten
kunnen soms behoorlijk oplopen, afhankelijk van bouwplan en verkavelingssituatie.
Het zodanig aanpassen van het bouwplan
dat akkerranden worden beteeld met graan
biedt wellicht een mogelijkheid om de kostente beperken.
Naast teeltmogelijkheden om de emissie te
beperken, zijn er ook technische mogelijkheden. Het is dan ook zinvol om in een vervolgstudie de verschillende mogelijkheden
voor emissiebeperking bijeen te brengen en
te vergelijken op basis van bijdragen tot oplossing van de emissieproblematiek, inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en financiële
consequenties.

Telenvoor agro-milieukeur
Bij hettelen vanaardappelen, uienentarwe
volgens de normen van agro-milieukeur zijn
de knelpunten en de kosten op een rij gezet. Voor tarwe mogen de nieuwe fungiciden niet worden gebruikt; dit kost wellicht
enige opbrengst. Bovendien is van de oude
middelen meer werkzame stof nodig, waardoor het weer moeilijker wordt om binnen
de toegestane hoeveelheidsnorm van 2 kg
actieve stof per ha te blijven. Wanneer in
consumptie-aardappelen curatieve middelen (moeten) worden gebruikt tegen Phytophthora,wordt het moeilijk om nog binnen
de norm te blijven, omdat van deze middelen relatief meer actieve stof nodig is. Voor
uien is het wachten op een goed systeem
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voor geleide bestrijding van valse meeldauw dat het vaste spuitschema kan vervangen. Bij de analyse van de kosten voor
het telen volgens de milieukeurnormen zijn
het vooral de jaarlijks terugkerende controlekosten die opvallen. Duidelijk aantoonbare financiële baten via afzetgaranties en/of
hogere prijzenzijner nog niet.

Risicoen risicobeleving bij overschakeling naar duurzame landbouw
Het praktijkonderzoek is betrokken bij een
promotie-onderzoek van de LUW naar de
kwantificering van risico's en risicobeleving
van akkerbouwers bij overschakeling van
de bedrijfsvoering naar geïntegreerde productiemethoden. Er wordt onderzoek verricht om meer inzicht te krijgen in het niveau van risico's van verschillende teeltstrategieën ten aanzien van inkomen, arbeid en milieu. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen risico's op gewasniveau en
die op bedrijfsniveau. Voor de ontwikkeling
van een methodiek voor het kwantificeren
van risico's opgewasniveau zijnalscase de
verschillende methoden voor onkruidbestrijding in suikerbietenteelt uitgewerkt. Met
de in deze fase ontwikkelde methode wordt
verder gewerkt aan de kwantificering van
risico's bij de bestrijding van Phytophthora
infestans in de aardappelteelt en aan een
risico-analyse op bedrijfsniveau. Dit onderzoek wordt door middel van extra financieringdoor DWK uitgevoerd door de vakgroepen Agrarische Bedrijfseconomie en Voorlichtingskunde van de LUW, het LEI-DLO
en het PAGV.

Ontwikkeling van groeimodellen
Indeze cluster is in 1995 nog aan één project gewerkt; de andere projecten waren
reedsafgerond.
In 1995 is getracht om met behulp van de

gegevens van drie veldproeven met spruitkool, waarin de groei en ontwikkeling van
het gewas nauwgezet is gevolgd, een dynamisch simulatiemodel voor de groei en
ontwikkeling van spruitkool te ontwikkelen.
Het 'intercommodel' is hiervoor als basis
gebruikt. Het model is gebaseerd op de gegevens van twee proeven en is getest met

gegevens vande derde proef uit deze serie.
Het blijkt dat de groei niet correct gesimuleerd wordt. De groei en ontwikkeling van
laat in het seizoen geplante spruitkool verloopt anders dan die van vroeg geplante
spruitkool. Het is niet gelukt om het begin
vandespruitzetting tevoorspellen.
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PROEFBEDRIJF 1995
Het boeiende van de land- en tuinbouw in
het algemeen, maar van een proefbedrijf in
die sector in het bijzonder is dat er niet één
jaar gelijk is. Afhankelijk van de gekoesterde verwachtingen zal daardoor het aantal
meevallers groter of kleiner zijn dan de tegenvallers. Voor het proefbedrijf viel 1995
positief uit: deweersomstandigheden waren
in het algemeen gunstig voor voortgang van
de werkzaamheden, de opbrengsten vielen
in het algemeen mee, terwijl de prijzen van
de producten zich vaker positief dan negatief ontwikkelden. Dit laatste had tot gevolg
dat eind 1995 toch nog enige aanschaffingen gedaan konden worden, die aanvankelijk waren uitgesteld tot 1996. Zo was er in
eerste instantie - afgezien van wat kleinere
aanschaffingen - alleen geld voor de vervanging van een boxenvuller, de aanschaf
van een dompelbak voor witlofwortels ende
aanschaf van een zestal roltafels in twee
kascompartimenten. Aan het eind van het
jaar kon daarnaast ook een trekker, een
bestelauto, een stortbak voor aardappelen
en een kipwagen worden vervangen. Nieuw
aangeschaft werden een schijveneg, een
voorraaddoseerbunker voor groenteproeven en een rugspuit voor proefdoeleinden.
Ook kon de opdracht worden gegeven voor
de ombouw van de weegbrug naar electronische uitlezing. Al met al een positieve afsluiting van hetjaar.

Het weer
De meeste mensen zullen zich 1995 herinneren als een warm en droog jaar. Hoewel
dit voor een deel van het jaar ook voor het
proefbedrijf geldt, zijn de gemiddelde waarden minder extreem dan menigeen zal
vermoeden. Tot en met juni is de hoeveelheid neerslag per maand in het algemeen
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ruim boven het gemiddelde (met uitzonderingvan april, zie ook figuur 1).Alleen in de
maanden augustus en oktober tot en met
december viel er duidelijk minder regen dan
gemiddeld. De totale hoeveelheid neerslag
over 1995 bedroeg 728 mm en lag daarmee 15 mm boven het gemiddelde van
1972 tot en met 1994. Wat de gemiddelde
temperatuur betreft waren vooral februari,
juli, augustus en oktober warmer dan normaal, maar juni en vooral december waren
nogal wat kouder. Het aantal zomerse dagen (temperatuur >25°C) dat in 1995 werd
waargenomen, bedroeg 36; daarvan waren
acht dagen tropisch (temperatuur >30°C).
De verdeling hiervan over de maanden
was: april 1, mei 3, juni 5, juli 13 (waarvan
vier tropisch) en augustus 14 (waarvan vier
tropisch). Vorst van betekenis kwam alleen
voor inde eerste week vanjanuari engedurende de hele maand december. Door de
langdurige koudeperiode van december
kwam niet alleen de gemiddelde temperatuur van deze maand 5°C lager uit dan het
gemiddelde van 1972 tot en met 1994,
maar werd ook de gemiddelde jaartemperatuurweer wat naar beneden bijgesteld.

De praktijkgewassen
Op de praktijkpercelen zijn ook dit jaar de
gewassen weer geteeld volgens de normen
van Akkerbouw 2000, een project waarin
ook het praktijkgedeelte van het proefbedrijf
meedoet. Er wordt echter geen gebruik
gemaakt vandierlijke organische mest.
Om een indruk te geven van het mineralenen gewasbeschermingsmiddelengebruik op
het proefbedrijf, zijn de gegevens van de
laatste vijf jaren op een rijtje gezet. De gemiddelde cijfers voor het hele bedrijf zijn
weergegeven intabel4.

Tabel 4. Gebruik van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen op het proefbedrijf van
1991tot en met 1995.
bemesting
jaar
1991
1992
1993
1994
1995
gem.

opp.
in ha
164.2
166.8
167.2
166.6
165.2
165.8

N
167
155
190
184
210
181

aanvoer
P
65
59
55
48
72
60

gewasbeschermingsmiddelen
jaar
opp. in ha
1991
164.2
1992
166.8
167.2
1993
1994
166.6
1995
165.2
gem.
166.0

K
115
149
147
149
160
144

N
111
124
121
117
133
121

herbiciden
1.81
1.89
2.39
2.23
2.18
2.10

Dat de aanvoer bij de bemesting wat hoger
is dan in andere jaren wordt met name veroorzaakt door het grotere areaal consumptie-aardappelen inhet bouwplan.Om diereden is ook het fungicidengebruik weer wat
toegenomen.
Wat de bemestingscijfers betreft moet opgemerkt worden dat de proefpercelen buiten beschouwing zijn gebleven, zowel wat
aanvoer als wat afvoer betreft. Dit veroorzaakt een enigszins vertekend beeld,omdat
voor de Pen de K uitgegaan wordt van een
bouwplanbemesting, waarbij het percentage proefpercelen dat een bemesting krijgt
groter is dan het percentage praktijkpercelen.
Verder is rekening gehouden met een depositie van N-P-K respectievelijk 35 kg,2kg
en 5kg per ha. Ook zijn de N-giften aan
groenbemestingsgewassen in de herfst
volledig meegerekend voor de gewassen in
het volgende jaar.
Degewasbeschermingsmiddelen zijnopge-

afvoer
P
52
59
59
56
61
57

K
111
136
137
97
136
123

insecticiden
0.09
0.19
0.21
0.11
0.16
0.15

N
56
31
69
67
77
61

verschil
P
13
0
-4
-8
11
2

K
4
13
10
52
24
21

fungiciden
2.92
1.67
1.89
0.79
1.53
1.76

geven in kg actieve stof per ha en hebben
eveneens betrekking op de praktijkpercelen. Eventuele bespuitingen in de stoppel of
groenbemestingsgewassen zijn hierin meegenomen.
Op veel percelen werden in het voorjaar
weer N-mineraalmonsters genomen. Hieruit
kwam naarvoren dat erweinig stikstof inde
grondwas achtergebleven (tussen 11en 43
kg).
Intabel 5 wordt een overzicht gegeven van
de praktijkgewassen met hun opbrengsten,
waarbij de volgende opmerkingen kunnen
worden gemaakt:

Wintertarwe
De wintertarwe werd gezaaid tussen 18
oktober en29 november onder overwegend
gunstige omstandigheden. De zaaizaadhoeveelheid varieerde van 135tot 152kg
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Tabel5.GegevensvandepraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf in1995.

gewas
wintertarwe

zomergerst

graszaad
crambe
pootaardappelen

cons.aardappelen

suikerbieten

cichorei
zaaiuien
doperwten

perceel
A
6
A
14
B
15
B
10
B
11
B
12
C
9
A
16
A
20
B
3
C
8
D
2
D
3
A
3
A
2
C
1

A
A
B
B
B
C
D
A
A
A
A
B
B
C
C
C
A
B
A

4
7
4
5
6
6
4
8
10
13
19
1
7
5
7
2
1
2
5

oppervlakte
6,9
6,6
5,2
4,3
4,3
4,3
4,6,3
3,6
4,2
4,2
1,4
7,2
6,6,4,2

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

ras
Ritmo
Vivant
Vivant
Herzog
Herzog
Herzog
Ritmo
Reggea
Reggea
Reggea
Prisma
Prisma
Prisma
Koket
diverse
TurboE
TurboA
Accent
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
Univers
Evita
Evita
Evita
Fiona
Evita
Evita
Fiona
Orchies
Hyfield
Hyfast
Novaroy

per ha, waarbij gebruik werd gemaakt van
precisiezaad. De stikstofbemesting liep uiteen van 198 tot 222 kg N en werd in drie
keer gegeven. Er werd éénmaal een chemische onkruidbestrijding toegepast, be-
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nettoopbrengst
in kg/ha
9820kg
8500kg
7685kg
8105kg
8775kg
8665kg
9000kg
6750kg
6925kg
5930kg
6380kg
6525kg
6525kg
645kg
2300/2700kg
40200kg
38500kg
40200kg
43000kg
65520kg
62190kg
64000kg
64000kg
58730kg
54040kg
79400kg
60600kg
56650kg
76700kg
70600kg
73500kg
66350kg
72300kg
54000kg
47550kg
45850kg
6120kg

voorvrucht
aardappelproeven
zaaiuien
olievlas
zaaiuien
suikerbieten
suikerbieten
witlof
cons, aardappelen
doperwten
koolproevenengras
pootaardappelen
zomergerst
goudsbloem endille
wintertarwe
cons.aardappelen
graanproeven
graanproeven
graanproeven
suikerbieten
graanproeven
gras (braakgewas)
stamslabonen
zomertarwe
wintertarwe
zomergerst
graszaad/diverse proeven
zomergerst
graszaad
zomertarwe
groenteproeven
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
suikerbietenproeven
suikerbieten
groenteproeven
maïsproeven

staande uit Starane en/of MCPA/mecoprop
in variabele hoeveelheden. Perceel A6 is
eind mei in zijn geheel gespoten tegen gele
roest met 200 gram Tilt per ha,terwijl dit bij
perceel C 9 op één plek moest gebeuren.

Alle percelen werden inde eerste of tweede
week van juni tegen afrijpingsziekten gespoten met 1liter Matador of 1liter Sportak
+ 0,5 liter Alto, terwijl eind juni de percelen
A 6, A 14, A 15 en B 12 gespoten zijn met
0,1 kg Pirimor tegen luis. De afrijping verliep door het warme weer in juli erg snel,
hetgeen op de meeste percelen toch wat
opbrengst heeft gekost. De oogst verliep
dank zij het droge, warme weer bijzonder
vlot; het vochtgehalte varieerde van 12,5%
tot 15,8%. Het stro is bij het dorsen gelijktijdig verhakseld, behalve op perceel A 6,
waar graszaad als ondervrucht was ingezaaid. Het ras Herzog werd als baktarwe
afgezet met een eiwitgehalte van 13,26%
eneenvalgetalvan270.

Zomergerst
Het eerste perceel (C 8) werd op 14 maart
ingezaaid. Als voorvrucht waren daar pootaardappelen geteeld, waarna alleen nog
maar gecultivatord was (om de verliesknollen te laten bevriezen). Direct na het ploegen werd er gezaaid (vergelijkbaar met
wintertarwezaai). Dat vroegere zaai niet altijd leidt tot de hoogste opbrengst, blijkt uit
het feit dat de andere percelen in het algemeen wat meer opbrachten en toch later
waren ingezaaid. Voor perceel B 3 was dit
23 maart, voor perceel A 20 en D 2 24
maart, voor perceel D 3 4 april en A 16 5
april. De zaaizaadhoeveelheid liep uiteen
van 106tot 116 kg.De N-bemesting werd in
één keer gegeven, kort na het zaaien, in de
vorm van kalkammonsalpeter en varieerde
van 46tot 93 kg N. De kwaliteitskenmerken
waren als volgt:
Prisma

percentagevolgerst
percentageeiwit

88
10,5

Reggae

83
10,1

Graszaad
Het soort graszaad dat werd geteeld, was
roodzwenkgras. Het werd op 18 en 19 november 1993 gezaaid gelijktijdig met de
dekvrucht wintertarwe. Erwerd gezaaid met
een zaaimachine met een dubbele bak,
waarbij het graszaad in rijen tussen de rijen
wintertarwe werd gebracht. De zaaizaadhoeveelheid bedroeg 10,8 kg en de rijenafstand was 25 cm. Na de oogst van de wintertarwe en de afvoer van het stro in augustus 1994, werd op 22 augustus een bemesting van 320 kg kas gegeven. Op 24
september werd tegen breedbladige onkruiden gespoten met 3 liter 2-4D + 2 liter
mecoprop, op 10 oktober gevolgd door een
bespuiting met 3 liter Focus Plus tegen tarwe-opslagen kweek.
In het voorjaar van 1995 (13 maart) werd
nog een bemesting uitgevoerd met 435 kg
kas. De ontwikkeling van het gewas was
maar matig, hetgeen ook in de zaadopbrengst tot uitdrukking kwam. Er werd van
stam gedorst, onder goede omstandigheden. Na een korte droogperiode in aardappelkisten, werd het product afgeleverd met
een vochtgehalte van 13,1%en een afvalpercentage van32,8.

Crambe
Op de praktijkpercelen van het proefbedrijf
was dit een nieuw gewas dat werd geteeld
in het kader van de braakregeling als nonfoodgewas. In overleg met de contracterende firma (Cebeco-Handelsraad) werden
een vijftal verschillende variëteiten gezaaid,
om te bekijken of hiertussen ook nog verschillen van betekenis waren te zien. Omdat na de voorvrucht consumptie-aardappelen geen kerende grondbewerking was
uitgevoerd, (om bevriezing van de verliesknollen te bewerkstelligen) was er vóór het
zaaien nogal wat onkruid aanwezig. Op 6
april werd daarom het perceel gespoten
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met een mengsel van Touch Down en glyfosaat, in een hoeveelheid van 2,2 liter per
ha. Op dezelfde datum werd ook een Nbemesting gegeven in de vorm van 350 kg
kas. Op 13 april werden de verschillende
variëteiten in banen van 12 meter gezaaid,
waarbij de zaaizaadhoeveelheid varieerde
van 7,3 tot 8 kg per ha. Omdat er (nog)
geen chemische middelen zijn toegelaten,
is er na het zaaien niet meer gespoten tegen ziekten, plagen of onkruiden. Alleen
plaatselijk zijn detoch nog aanwezige aardappelopslagplanten bestreden met het glyfosaat-spuitje, terwijl de verdere onkruidbestrijding met de hak werd uitgevoerd. Het
gewas bleef op het oog aardig schoon, alleen bij de oogst bleken plaatselijk toch
nogal wat ganzevoetachtigen voor te komen. Er werd - na een paar vergeefse pogingen - onder gunstige omstandigheden
van stam gedorst, waarbij bleek dat ook het
stro voldoende rijp moet zijn om goed te
kunnendorsen.

datum was 24 april, terwijl op 8 en 10 mei
de ruggen werden gefreesd. De Accentaardappelen zijn zes keer tegen Phytophthora gespoten en de Turbo-aardappelen
zeven keer. Ook is er zeven keer gespoten
met 4 liter minerale olie +0,2 liter Sumicidin
om besmetting met virus door bladluizen te
voorkómen. Op 19 juli zijn de aardappelen
van het ras Accent doodgespoten,op20juli
die van Turbo Een op 24juli die van Turbo
A,telkens met5 liter diquat.
De sorteerverhoudingen zijn vermeld in onderstaand schema.

Consumptie-aardappelen
Dit jaar bestond het grootste deel van het
areaal consumptie-aardappelen uit het ras
Turbo, een consumptieras met AM resistentie ABC. Hoewel er tot op heden geen
problemen met aardappelmoeheid zijn, is
hiermee toch gekozen voor een voorzichtig
beleid. Vandaar dat het ras Bintje nog maar
een beperkte rol speelt op het proefbedrijf.
De kunstmest werd voor het poten gestrooid, tussen 13 en 24 april. Op de percelen B4tot en met B6 indevormvan615
kg 26-14-0, op perceel A 4 705 kg 23-23-0,
op perceel A 7 530 kg tripelsuper en 605
kg kas en op de percelen C 6 en D 4 respectievelijk 555 kg kas en 610 kg kas. De
soorten en hoeveelheden zijn gebaseerd op
de P- en K-bemonsteringen die éénmaal in
de vier jaar worden uitgevoerd en de Nmineraalcijfers die in het voorjaar worden
bepaald. Op 28 juni hebben alle percelen
een overbemesting gehad met 180 kg à
190kg kas perha.
Als chemische onkruidbestrijding na het
aanruggen is op de percelen A 4, A 9 en C

Pootaardappelen
Dit gewas wordt vooral geteeld om indeeigen pootgoedbehoefte te kunnen voorzien,
waarbij het tevens een belangrijke overweging is om daarmee de mogelijke insleep
van ziekten te beperken. Dit jaar werd voor
het eerst Accent geteeld, met het doel om
dit ras in 1996 in te zetten voor de consumptieteelt. Op 5 april werd op het hele
perceel 740 kg tripelsuper gestrooid en op
13 april -ook op het hele perceel- 315 kg
kas. Na het poten kregen de Turbo's nog
een overbemesting van 100 kg kas, terwijl
aan de Accent-aardappelen dezelfde hoeveelheid op 22juni werd gegeven. De pootras
TurboA
Turbo E
Accent A
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-

18,0%
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2,5 %

27,0 %
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6 2,25 liter Patoran gespoten, op perceel A
7 1,5liter Patoran +4 liter Boxer en opperceel D 4 2,5 liter Patoran en 1,5 liter Linuron. Op de percelen B4 tot en met B6 zijn
alleen de kopakkers met 1,5liter Patoran en 4 liter Boxer gespoten; op de rest
van deze percelen is geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Tegen luis is op
de meeste percelen twee keer gespoten,
één keer op 29 juni met 0,3 kg Pirimor en
één keer op 19juli met 1 kg Undeen tegen
de vuilboomluis. Tegen Phytophthora is afhankelijk van de rooidatum 9 tot 12 keer
gespoten met overwegend 0,3 liter Shirlan.
Op de percelen B 4 tot en met B 6 is twee
keer een bespuiting met 2,5 kg Turbat uitgevoerd in plaats van met Shirlan. Er is
nergens Phytophthora van betekenis geconstateerd.
Omdat de afnemer al tijdig Turbo-aardappelen nodig had, is er in drie etappes loof
vernietigd en geoogst. De eerste keer gebeurde dit op 15 augustus, toen werd het
loof geklapt van perceel A4 en alle kopakkers van de overige Turbo-percelen, de
tweede keer gebeurde dit op 22 augustus
op perceel B 4. Op 28 augustus werd het
loof van de percelen B 5 en B 6 doodgespoten met 3 liter Reglone en op 31 augustus datvan de percelen A 7,C6en D4.
De opbrengst van perceel A 4 werd nadelig
beïnvloed door de gelijktijdige oogst van de
kopakkers, terwijl de opbrengst van perceel
D 4 de nadelige effecten ondervond van
een proefveld met voorjaarstoediening dierlijke mest. De sortering van de partijen zijn
vermeld inonderstaand schema.

eerste levering
tweede levering
derde levering
vierde levering

Suikerbieten
De bieten werden niet echt vroeg gezaaid,
maar wel zonder onderbreking tussen 11en
14 april. De zaai-afstand in de rij was 19,5
cm. Gelijktijdig met het zaaien werd een rijenbespuiting uitgevoerd met 1kg Goltix per
ha. De bemesting werd voor het zaaien
aangewend en varieerde in hoeveelheid en
samenstelling. Op de percelen A 8, A 13 en
B 1werd 560 kg 23-23-0 gestrooid, op perceel C 5 520 kg 23-23-0, op perceel C 7
525 kg 26-14-0 en op de overige percelen
480 kg kas. De meeste percelen werden in
mei één keer gespoten tegen onkruid met
een lage dosering BetanalTandem + Goltix
+ olie in een hoeveelheid van 1,25 + 0,5 +
0,5 liter/kg per ha. Alleen op perceel C 7 is
wegens het vóórkomen van kweekplekken
nog een bespuiting met 2,2 liter Gallant uitgevoerd.Verder zijnde percelentwee àdrie
keer geschoffeld, waarvan één keer in
combinatie met een onkruideg. Omdat op
de percelen C 5 en C 7 mangaangebrek
optrad, zijn deze percelen één keer gespoten met 1literMantrac perha.
Met het rooien van de bieten werd op 22
september een begin gemaakt op perceel
A13, het perceel waar de wintergraanproeven ingezaaid moesten worden. Hierdoor is
op dit perceel de kg-opbrengst lager, maar
met een suikergehalte van 17,2% was de
suikeropbrengst nog heel behoorlijk. Verder
verliep de oogst voorspoedig en steeds onder gunstigeweersomstandigheden. Degemiddelde tarra was 15,1%, het gemiddelde
suikergehalte 17,05% en de gemiddelde
winbaarheidsindex 89,8.

<35 mm

35/40 mm

40/50 mm

>50 mm

voer

OWG

5,3%
3,8%

10,2%
8,4%
7,9%

51,1%
46,3%
44,8%

33,4%

2,2%
2,3%
1,7%

373
380
375

4,3%

35,7%

1,9%

396

3,7%
2,2%

41,5%
43,6%
57,8%
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Cichorei
Dit gewas kon na een jaar afwezigheid
weer worden geteeld. Doordat de animo in
de regio om in 1994 cichorei te telen te
klein was, kwam ook het PAGV niet in aanmerking voor praktijkteelt van dit gewas.
Hoewel ook in 1995 de belangstelling beperkt was, ontstond nu wel de mogelijkheid
om het gewas te telen.Op 6 april werd een
bemesting uitgevoerd met 580 kg 15-15-15,
terwijl op 12 april de ruggen werden gefreesd op 50 cm afstand. Op 21 april werd
op deze ruggen gezaaid met de Miniair-precisiezaaimachine, waarbij een afstand in de
rij werd aangehouden van 10 cm. Als chemische onkruidbestrijding werd daags na
het zaaien gespoten met een mengsel van
Legurame + Asulox + chloor-IPC in een
hoeveelheid van 4 + 1,8+ 2 liter per ha.Op
22 mei werd nog een keer gespoten met 1
liter chloor-IPC. Op 24 mei zijn de ruggen
geschoffeld en op 27 juni nog een keer
aangeaard. Verder is er nog beperkt met de
hakgewied.
De oogst werd uitgevoerd met een Timbietenrooier waarbij met name de reinigingszonnen moesten worden aangepast
om grote verliezen te voorkomen. De hoeveelheid tarra bedroeg 8%, terwijl het inulinegetal op 16,7uitkwam.

Zaaiuien
Op 6 april werd op perceel A 1een bemesting gegeven van 425 kg 26-14-0 en een
dag later op perceel B2een bemesting van
515 kg 23-23-0. De zaaidatum was 12 april
en de zaaizaadhoeveelheid 4,4 eenheden
Neerslaghoeveelhedenpermaand
I
gemiddeldoverdeperiode1972l/m1994enin1995 ^ ^ _

120

11995

op perceel A 1en 4,2 eenheden op perceel
B 2.Juist voor opkomst werd op 28 april op
perceel A 1 gespoten met 2 liter Touch
Down per ha.Op perceel B2 kwamen toen
de uienal boven,zodat hier gekozen isvoor
een bespuiting met 2 liter Reglone. Verder
werd het onkruid op beide percelen in de
eerste week van mei nog een keer chemisch bestreden met Lironion + propachloor + Exell in een hoeveelheid van 0,5 +
2 + 0,3 kg/liter per ha. Deze bespuiting
werd op perceel B 2 op 22 mei herhaald,
terwijl toen op perceel A 1 gespoten werd
met 2 liter propachloor + 0,25 liter Actril.
Beide percelen zijn twee maal geschoffeld
en er is vier maal gespoten tegen bladvlekkenziekte en valse meeldauw. Perceel A 1
is op 14 augustus behandeld met 10 liter
MH 30 + 0,25 liter Agral, terwijl perceel B 2
al op 4 augustus was gespoten. De oogst
verliepdankzijhetfraaieweer voorspoedig,
maar deopbrengst vieltegen.

Doperwten
Op 25 april werd er 375 kg tripel gestrooid
en daarna voorbewerkt met de triltandcultivator. Op 22 mei zijn de erwten door de
loonwerker met een precisiezaaimachine
gezaaid op een rijenafstand van 15 cm. De
chemische onkruidbestrijding bestond uit
twee maal spuiten met 0,4 liter Basagran +
0,25 liter Citowett. Omdat op een gedeelte
van het perceel nogal wat ereprijs voorkwam, heeft dat gedeelte nog een derde
bespuiting gekregen met dezelfde middelen
enconcentratie.
Op 1augustus is er geoogst, waarbij de TM
waarden varieerden van 105tot 132.
Overzichtvandegemiddeldemaximum-enminimumtemperatuur
over1972t/m1994invergelijking met1995
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PROEFBEDRIJF OBSTENAGELE
Algemeen

ervolop beregend moestworden.

Voorjaar 1995 was vrij laat. Vanaf de derde
week in maart konden de zomergranen gezaaid worden; de bieten en uien vanaf half
april en de aardappelen niet eerder dan de
tweede helft van april. Er kon vlot achter elkaar worden doorgewerkt. De structuur was
minder mooi zodat bij de fijnzadige gewassen twee keer een grondbewerking moest
worden uitgevoerd om een voldoende fijn
zaaibed te verkrijgen. De temperatuur was
half april nog erg laag, zodat besloten werd
de bd-uien later te zaaien (op 24 april). Helaas was de opkomst onregelmatig en vertraagd, doordat het na het zaaien een tijd
lang droog bleef. De opbrengst van de uien
is uiteindelijk meegevallen vanwege een
latereafrijping.

De slechte structuur en het frequente beregenen heeft geleidtot problemen met rot in
de witlof (Erwinia en Phytophthora). Het beregenen gebeurt door middel van het volpompen van de kavelsloot. Begin septemberwas opeenzevental rijenprecies boven
een drain tot halverwege het perceel, het
merendeel van de pennen rot. Dit wijst duidelijk op een samenhang met het langdurig
vol staan met water van de kavelsloot,
waardoor dewitlof met zijn penwortel boven
de drain te lang in een te natte omgeving
staat.

Het lage dosering-systeem (LDS) in uien en
bieten zonder toepassing van herbiciden
voor opkomst vereiste weer veel aandacht
in het voorjaar. Zo was op de helft van het
geïntegreerde bietenperceel de druk van
varkensgras hoger dan verwacht, waardoor
de eerste bespuiting ongeveer twee dagen
te laat werd uitgevoerd. De 'ontsnappers'
konden later niet meer afdoende worden
bestreden, zodat ze uiteindelijk met de hak
moesten worden verwijderd.
Het weekeinde rond Hemelvaartsdag was
zeer nat; er viel ongeveer 70 mm neerslag.
De peen- en witlofruggen stonden hier en
daar geruime tijd tot aan de bovenkant in
het water. Ook op het uien- en bietenland
stonden hier en daar tijdelijk grote plassen
met water, zodat de grond daar verslempte.
Door de zeer droge en warme zomer die
daarop volgde, hadden de gewassen extra
te lijden van de slechte structuur, waardoor

Inde suikerbieten is dit jaar met succes de
wiedeg ingezet. Eerst werden de bieten drie
keer behandeld met een rijenspuit volgens
het lage dosering-systeem. Door de natte
periode eind mei, kwamen er echter nog
enkele nakiemers. Doordat de bieten in het
zes tot acht blad-stadium waren, was een
chemische bestrijding niet meer zo zinvol
(paraplu-effect bieten) en de grond te zeer
verslempt om goed te kunnen aanaarden.
Met de wiedeg kon de grond mooi worden
losgemaakt op het moment dat hij net weer
begon te drogen (grijsverkleuring) en tevens het onkruid inde rijworden bestreden.
Debietentoonden nauwelijks schade.
Van de bd-peen moest eind juni het ras
Kamaran (sap) worden overgezaaid vanwege een te holle stand. Hiervoor kwam
Panter in de plaats. Uiteindelijk is ook een
deel van de Narbonnes geleverd voor de
sapproductie.
Naast het proefgedeelte werd een perceel
bestemd voor natuurbraak. Hierbij is een
drietal mengsels uitgeprobeerd, van roule-
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rende tot niet-roulerende braak. Aangezien
deze mengsels wellicht nog kans op zaadopslag geven van bijvoorbeeld gele mosterd en/of bladrammenas, werd op het bdbedrijf gekozen voor een mengsel waar deze componenten niet inzitten, namelijk
phaecelia, klaver, luzerne engras.
Op 28 juni werd op het proefperceel consumptie-aardappelen naast de windsingel
Phytophthora gevonden. De zieke blaadjes
werden zo goed mogelijk handmatig verwijderd; vervolgens werd twee keer curzateingezet. Mede dankzij de droogte is de ziekte
niet verder gegaan. Op 30 juni werden ook
enkele Phytophthora-blaadjes gevonden in
de consumptie-aardappelen op het experimenteel bedrijf en het geïntegreerde bedrijf.
Door regelmatig te spuiten, de eerste keer
een iets hogere dosis Shirlan dan gebruikelijk (0,3 liter), kon in combinatie met het
zonnige weer het Phytophthora-probleem
niet escaleren.Op 4juli werd voor het eerst
een Phytophthora-plek geconstateerd in de
bd-Agria. De zieke blaadjes zijn zorgvuldig
verwijderd. Tussen 10 en 12 juli bleek de
plek desondanks behoorlijk te zijn uitgebreid zowel in het ras Agria als in het ras
Santé. Ook toen zijn steeds alle zieke
blaadjes zorgvuldig verwijderd.
Voor de onkruidbestrijding in de consumptie-aardappelen en bd-pootaardappelen is

op alle drie bedrijven gebruik gemaakt van
een aanaardraam met hoekschoffels, gehuurd bij een boer uit de buurt. Dit nieuwe
werktuig voldeed uitermate goed. Het onkruid wordt oppervlakkig afgesneden; de
schoffels werken tot bovenaan op de schuine kant van de rug. De langgerekte rugvormers bouwen de ruggen ook weer veel
beter op doordat ze de grond beter op zijn
plek houden.

Gebouwen en machines
Er werd een Lely-wiedeg aangeschaft, een
extra gaskachel voor de uienbewaring, een
trekkerbeveiliging voor het beregenen en
een faxapparaat voor het kantoor. Verder is
vooruitlopend op de begroting van 1996,
eind 1995 nog een zakkennaaimachine en
een stationaire kistenkantelaar aangeschaft.
De muren van de dienstwoningen zijn opnieuw gevoegd, terwijl de slechte kozijnen
werden bijgewerkt en geschilderd. De erven
werden op deslechtste plaatsen herstraat.

Resultaten
In tabel 6 zijn de belangrijkste gegevens
vermeld ten aanzien van de fysieke opbrengsten binnen dedrie bedrijfssystemen.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfs-

Tabel 6. Fysieke opbrengsten van de vergelijkbare gewassen op de drie bedrijfssystemen van het
OBS in 1995 in nettotonnen per ha.
experimenteel
geïntegreerd
biologisch-dynamisch
gewas
consumptie-aardappelen
*72 (bruto; 0/-)
*71 (bruto; 0/-)
*40(Agria; 28/60)
pootaardappelen
35 (Cosmos; 28/60)
17,4 (Santé; 28/-)
15,0 (Agria; 28/-)
suikerbieten
62
55,3
(suikerpercentage)
(16,8)
(16,6)
8,4
wintertarwe
9,6
zaaiuien
40,0 (netto; 0/-)
*40
*35
winterpeen
75,5 (sappeen)
57,5 (B-peen)
knolselderij
36,8 (netto)
* Exacte opbrengst nog nietbekend.
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voering en het onderzoek zullen hieronder
per bedrijfssysteem in het kort worden besproken.

liter per ha gebruikt. Vanwege een lichte
besmetting eind juni, is de dosis toen eenmalig verdubbeld. Daarna zijn er geen problemen meer geweest.

Experimenteel bedrijf
Ook dit jaar is de vergelijking gemaakt tussen kunstmest en drijfmest op de daarvoor
bestemde stroken (36 meter buitenkant van
elk perceel). Hierbij is vooral gekeken naar
de fysieke opbrengst. Ook werden kwaliteitsverschillen beoordeeld en daarnaast
drains afgetapt om inzicht te krijgen in de
matevan nitraat-uitspoeling.
In de suikerbieten is dit jaar voor de laatste
keer dewiedegproef uitgevoerd.
In de wintertarwe is opnieuw gekeken naar
het effect van een rassenmengsel (Vivant/Estica/Ritmo) op ziektedruk en opbrengst. Daarnaast werd het effect van een
grotere rijenafstand (26 in plaats van 13
cm) nagegaan.
Bij de witlof is dit jaar door de firma De
Groene Vlieg voor het eerst nagegaan of
met gele plakvallen een voorspelling gedaan kan worden over de druk van de witlofmineervlieg en aan de hand daarvan een
schadedrempel kanworden vastgesteld. Dit
zou in plaats komen van de dubbele standaardbespuiting met dimethoaat in augustus. Daarnaast is op advies van de witloftrekker voor het eerst gewerkt met een Nbemestingadvies gekoppeld aan een Nmeting in de witlofpen gedurende het zomerseizoen. Door deze werkwijze kan worden bereikt dat de pennen niet te fijn worden. Op basis van de grafiek was het Ngehalte voortdurend te laag en moest er
bijbemest worden (één keer kas en één
keer ureum).
De strategie voor de bestrijding van Phytophthora voor het experimentele bedrijf
was 0,15 liter Shirlan per ha met een intervalvan 7 à 10 dagen; na 1augustus is 0,20

De uien zijn behandeld met een lage dosering van ioxynil met chloorprofam (0,25 +
1,5 liter) in rijenbehandeling (40%). In het
vlagbladstadium is nog één keer een volveldsbespuiting uitgevoerd met 1,5 liter
chloorprofam. Verder chemisch ingrijpen
was niet meer nodig.

Geïntegreerd bedrijf
Door het late voorjaar was het niet mogelijk
om in de wintertarwe tijdig de wiedeg in te
zetten. Daardoor moest met name tegen
varkensgras met metsulfuron-methyl (Ally,
30 gram) en fluroxypyr (Starane, 0,75 liter)
worden ingegrepen.
Bij de uien kon met hetzelfde aantal behandelingen worden volstaan als op het experimenteel bedrijf, maar dan wel volvelds.
Het resultaat was goed. Bij de peen kon na
opkomst worden volstaan met één keer 0,5
kg metoxuron met uitvloeier (voor opkomst
afbranden met glyfosaat). Ook hier was het
resultaat uitstekend.
Inde winterpeen bleek bij de oogst een behoorlijke aantasting van zogenaamd 'kraterrot' aanwezig te zijn (grote zwarte soms
dieper ingezonken plekken). Dit is waarschijnlijk afkomstig van een schimmelsoort
die verwant is aan Rhizoctonia solani, die
onder andere de biet als waardplant heeft
en vooral voorkomt bij een slechtere structuur entijdens warme zomers.

Biologisch-dynamisch bedrijfssysteem
Van de haver op het bd-bedrijf werd afgelopenjaar een strook in groene braak gelegd
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met een mengsel van phaecelia, klaver, luzerne en gras. Het doel was om te bekijken
of de extra opbrengst die het vlinderbloemig
braakgewas geeft aan de volgvrucht pootaardappelen, meer isdan de opbrengst van
het gewas haver in het voorafgaande jaar.
Een probleem bij de teelt van een vlinderbloemige is dat de stikstof in de winter gemakkelijk uitspoelt. Vandaar dat aan een
deel van de braakstrook stro is toegevoegd
om na te gaan of dit kan fungeren als buffer, waarbij na het ploegen de stikstof wordt
vastgelegd (verhoging C/N-verhouding).
Inde zomertarwe is de groenbemesterproef
herhaald (witte klaver, rode klaver, gras en
gele mosterd). Daarnaast is een zevental
zomertarwerassen geteeld (met name rassen die in België, Duitsland en Engeland
veel op biologische bedrijven worden verbouwd). Een aantal hiervan gaf dit jaar een
beduidend hoger bakcijfer dan het in Nederland meest geteelde ras Echo, terwijl de
kg-opbrengst zeker niet minder was. In
1997wordt dit herhaald.
De meerjarige vergelijking tussen een vlin-
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derbloemig hoofdgewas (stamslabonen),
een vlinderbloemig voedergewas (gras/klaver/luzerne) en een vlinderbloemige ondervrucht (klaver onder zomertarwe) ten aanzien van de N-binding respectievelijk uitspoeling en het effect op het volggewas
(knolselderij) is dit jaar opnieuw uitgevoerd.
Het bedrijfseconomisch rendement van de
drie varianten is hierbij een belangrijk aspect.
In de pootaardappelen is voor het laatste
jaar de proef uitgevoerd ter verbetering van
de biologische pootaardappelteelt (groenrooien/looftrekken/Verticillium-behandeling).
Binnen de biologische sector is het gebruikelijk om nade pootaardappelen wikken als
groenbemestingsgewas te telen. Dit gewas
blijkt na inwerken echter behoorlijk stikstof
uittespoelenviadedrains.Vandaar dat gekozen is voor een mengsel van wikken met
gras. Met behulp van een proef, waarbij op
drie stroken naast elkaar wikken, gras,
alsmede gras en wikken zijn ingezaaid en
van elke strook de drains worden bemonsterd op stikstof, wordt gekeken of dit
mengsel inderdaad de N-uitspoeling kan
verminderen.
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tot de verspreiding van het aardappelvirus y". Ir.C.B. Bus, mei 1990
ƒ
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken.J.T.K. Poll, ing.F.M.L.Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen, mei 1990
ƒ
100. Teeltvervroeging bijsuikerbieten. Dr.ir. A.L.Smit, mei 1990
ƒ
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas -teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir. C. Bus, mei 1990
ƒ
98. Zuiveringslib inde akkerbouw. Ing. A.deJong,april 1990
ƒ
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ
96. Deteelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M.Geelen,
januari 1990
ƒ
95. Stikstofbemesting van peen. Dr.ir.J.H.G.Slangen, ir. H.H.H.Titulear, ir. H. Niers en
dr.ir.J.van der Boon,januari 1990
ƒ
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- enveldbeemgras. Ir.G.H. Horeman,
november 1989
ƒ
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. Ir.J.Schröder, A.G.M.Ebskamp en K. Schölte,
oktober 1989
ƒ
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën.
Drs. S.Cuperus, oktober 1989
ƒ
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr.ir. A.L. Smit, oktober 1989
ƒ
85. Toedienen van drijfmest inmaïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir.J.Schröder (PAGV)

en ir. L.C.N, de laLande Cremer (IB), mei 1989
ƒ 10,84. Oppervlakkige grondbewerking inhet gewas maïs. Ing. H.M.G.vander Werf (PAGV),
J.J. Klooster (IMAG) en ing. D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ 10,81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr.ir.J.H.G.Slangen (LU), ir. H.H.H.Titulear (PAGV),
ir. H. Niers (IB) endr.ir. J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ 10,78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf en H. Hoek,
december 1988
ƒ 10,75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen,suikerbieten enwintertarwe op hetproefveld teWestmaas (1981t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ 10,74. Ontwikkelen vanteeltbegeleidingssystemenvoor aardappelen ensuikerbieten.
Ir.C.L.M, deVisser e.a., mei 1988
ƒ 10,73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. vanderWerf, april 1988
ƒ 10,71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse.Werkgroep EPIPRE,december 1987 ƒ 10,70. Ontwikkeling van een biotoets voor het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987
ƒ 10,69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M,vanden Brand,
september 1987
ƒ 10,66. Bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ 10,63. De invloedvanteeltmaatregelen bijwinterkoolzaad opdezaadproduktie inNoordNederland. S.Vreeke, maart 1987
ƒ 10,60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ 10,59. Het bestrijden vanverstuiven op landbouwgronden. Dr.ir.A. Darwinkel, november 1986/ 10,57. Benutting afvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A. Schoneveld, november 1986
ƒ 10,56. De invloed van het maaienvan detarwestoppel opondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ 10,54. Deteelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M. Meijer, oktober 1986
ƒ 10,52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochla crus-gali). Ir.W.G M.van denBrand,
juli 1986
ƒ 10,51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek,juli 1986
ƒ 10,50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986
ƒ 10,49. Natriumbemestingen natriumbehoefte van suikerbieten. Dr.ir.J.Temme en dr.J.G.H.
Stassen, december 1985
ƒ 10,48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P.Versluis,december 1985
ƒ 10,47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir.W.G.M, van den
Brand, december 1985
ƒ 10,46. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanwinterkoolzaad. Ir.C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ 10,45. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanwortelen. Ir.C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ 10,44. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanerwten,stambonen enveldbonen.
Ir.C.L.M, deVisser, augustus 1985
ƒ 10,43. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanaardappelen. Ir.C.L.M, de Visser,
augustus 1985
ƒ 10,42. Themadag effecten van diepe grondbewerking indeakkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt,juli 1985
ƒ 10,40. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van uienen sjalotten. Ir.C.L.M, de Visser
juni 1985
ƒ 10,39. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-

beemdgras en roodzwenkgras. Ir.C.L.M, deVisser,juni 1985
ƒ 20,38. Zuiveringsslib inde akkerbouw. Ir.S.de Haanen ing.J.Lubbers (IB),ing.A. de
Jong (PAGV), maart 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vansnijmaïs. Ir.C.L.M.deVisser en
ir. H.F.M. Aarts,april 1985
ƒ 10,35. Biologie en ecologie van zware nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,32. De invloedvan grote giften runderdrijfmestopdeopbrengst en kwaliteit van snijmaïs
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schroder, maart 1985
ƒ 10,31. De invloedvan grote giften runderdrijfmest opdegroei,opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid enwaterverontreiniging; Maarheze 1974-1984.
Ir.J.J.Schroder,maart 1985
ƒ 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing.W. Stol,januari 1985
ƒ 10,Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aan destam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen inde Brabantse Biesbosch en het LandvanAltena.
Ing. J.Alblas, november 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bijasperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D.van der
Schans en ir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in"deStreek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei.Ir.J.Prummel (IB) en dr. ir.J.Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden inZuidwest-Nederland. 1978-1982.
Ing. J.Alblas,april 1984
ƒ 10,21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H. Drenth,maart 1984
ƒ 10,20. Pootafstanden en gebruikvanAlaren RovralbijdeteeltvanAlpha-pootgoed. Ing.J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M,vanden Brand,
april 1984
ƒ 10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties vanaardappelen ensuikerbieten op
het proefveld PAGV 1(1978t/m 1982). Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ 10,16. Factoranalyse-onderzoek insnijmaïs inOost-Overijssel in 1981en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984.
ƒ 10,Publikaties
80.
79.
78a.
78b.
77.
76.
75.
74.
73a.
73b.
72.
71.
70a.
70b.

Jaarverslag 1995,juli 1996
Werkplan 1996,februari 1996
Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, november 1995
Jaarboek 1994/1995vollegrondsgroenteteelt, november 1995
Jaarverslag 1994,juni 1995
Werkplan 1995,januari 1995
Kwantitatieve informatie 1995,december 1994
Onkruidbestrijding inde graszaadteelt. Ir.P.Baltus,december 1994
Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994
Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
Jaarverslag 1993, mei 1994
Werkplan 1994,februari 1994
Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993
Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993

ƒ 20,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,-

69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993
68. Planning van devervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T. Krikke,augustus 1993
67. 28jaar DeSchreef, april 1993
65. Werkplan 1993,februari 1993
64. Jaarboek 1991/1992, oktober 1992
63. Kwantitative Informatie 1992-1993,september 1992
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaen dr.ir. A.J.Scheepens, augustus 1992
61. Jaarverslag 1991, april 1992
60. Werkplan 1992,februari 1992
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y Hofmeester
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P.Vereijken en
ir. F.G.Wijnands
47. Handboek voor deakkerbouw en degroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.RM.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989....
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.C D . van Loon
enJ.F. Houwing,januari 1989
36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
30. Effecten van grote drijfmestgiften bijdeteelt van snijmaïs. Ir.J.J. Schröder,
september 1985

ƒ 30,ƒ 20,ƒ 40,ƒ 15,ƒ 45,ƒ 30,ƒ

15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,-

ƒ
ƒ 35,ƒ 20,-

15,-

ƒ 20,ƒ 10,ƒ

10,-

Themaboekjes
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

Themadag maïs, november 1995
Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994
Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994
Aardappelen,december 1993
Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991
Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990
Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
Vruchtwisseling, november 1989
Geïntegreerde bedrijfssystemen, november 1988
Organische stof indeakkerbouw, februari 1986
Kwaliteitszorg bij deteelt van witlof, december 1985
Zomergerst, november 1985
Snijmaïs, maart 1984

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

OBS- uitgaven
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Verslag over 1989 (juni 1993)
Verslag over 1988 (februari 1992)
Verslag over 1987 (december 1991)
Verslag over 1986 (april 1991)
Verslag over 1985 (mei 1988)
Verslag over 1984 (augustus 1986)
Verslag over 1983 (augustus 1985)
Verslag over 1982 (mei 1984)
Verslag over 1981 (december 1983)
Verslag over 1980 (mei 1983)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15,15,15,15,20,20,20,25,25,25,-

Teelthandleidingen
70. Teelt van Chinese kool, februari 1996
69.
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.
37.
36.

Teeltvangraszaad,oktober 1995
Teelt van peulen endoperwten voor deverse markt,juli 1995
Teeltvan courgette en pompoen,april 1995
Teelt van stamslabonen, december 1994
Teeltvan andijvie,december 1994
Teeltvan suikerbieten, september 1994
Teeltvan sla,augustus 1994
Teelt van bleekselderij, maart 1994
Teelt van haver,februari 1994
Teeltvan karwij,januari 1994
Teelt van dille,januari 1994
Teeltvan maïs,december 1993
Teeltvan consumptie-aardappelen, november 1993
Teelt van prei, oktober 1993
Teeltvan knolvenkel,augustus 1993
Teelt van broccoli,juli 1993
Teeltvan suikermaïs,juli 1993
Teeltvan zaaiuien,juni 1993
Teelt van bloemkool,april 1993
Teeltvan Digitalis lanata,februari 1993
Teelt vanthijm,februari 1993
Teeltvan doperwten,december 1992
Teeltvan groene asperges, november 1992
Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992
Teeltvan zomergerst,juni 1992
Teeltvan rammenas, april 1992
Teelt van boerenkool, maart 1992
Teelt van witte asperge,december 1991
Teeltvan winterrogge, december 1991
Teeltvan radicchio, november 1991
Teelt van plantuien, november 1991
Teeltvan spinazie, november 1991
Teelt van schorseneren, oktober 1991.
Teelt van peen,juni 1991

ƒ 20,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 40,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 35,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,-

35.
34.
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
19.
17.
15.

Teelt van triticale,april 1991
Teelt van vlas, april 1991
Teeltvantuinbonen, maart 1991
Teelt van rabarber, februari 1991
Teeltvan spruitkool, november 1990
Teeltvan knolselderij, november 1990
Teeltvan augurken, november 1990
Teeltvan droge erwten, maart 1989
Stamslabonen, november 1988
Graszaad,oktober 1988
Luzerne, september 1988
Kroten,juli 1988
Wintertarwe, september 1987
Andijvie, augustus 1987
Suikerbieten,december 1986
Sla,oktober 1985
Sluitkool, mei 1985
Bestrijding van onkruiden insuikerbieten (incl.degids "Akker-onkruiden en hun
kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
13. Voederbieten,april 1983
12. Witlof, augustus 1989

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 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 20,-

Korte teeltbeschrijvingen
8. Chinese kool, november 1989
1. Teunisbloemen, maart 1986

ƒ 10,ƒ
5,-

Niet opgenomen inde reeks
- Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhoudenvan uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
- Phomabij aardappelen. Ing. A. Schepers enir.CD. van Loon,maart 1988

ƒ

ƒ 35,5,-

losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de 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 op de 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 op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen

ra

X

O

g
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w
Q.

X
X

ƒ100,-

ƒ175,- ƒ75,-

X
X

ƒ125,-

ƒ150,-

o

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ƒ100,-

ƒ250,-

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestei-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee
ontvangt u bovendien het jaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk
mogelijktot 1november van het abonnementjaar.

