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WOORD VOORAF
Deprogrammering
Het opstellen van een werkplan voor het praktijkonderzoek op de ROC's en het
proefstation vindt jaarlijks plaats via het doorlopen van een bepaald programmeringsproces. Infeite is de programmering een routine-proces, waarin op een aantal
momenten keuzen gemaaktworden.
Verzamelen onderzoekswensen
De basis van het proces is het verzamelen van de vragen die aan het onderzoek
worden voorgelegd. Het signaleren en doorgeven van vragen aan de onderzoekorganisatie kan in principe het gehele jaar doorgaan. Iedereen in de sector kan jaarrond de gesignaleerde onderzoeksvragen melden bij de ROC's, het proefstation of
de regionale programmeringscommissies.
Om er zeker van te zijn dat alle mogelijke wensen voor onderzoek in de afweging
van de prioriteiten worden meegenomen,wordt bij een veelheid van instellingen en
organisaties, waaronder WB's, NTS en DLV, in het vroege voorjaar gevraagd alle
verzamelde wensen door tegeven.
Prioriteitsstelling ophoofdlijnen
Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt vanuit de onderzoekorganisatie per
programma (of speerpunt) samengevat wat de vorderingen in het afgelopen jaar
geweest zijn. Tevens wordt aangegeven wat het perspectief is bij voortzetting van
het onderzoek, alsmede suggesties om nieuwe programma's of programma-onderdelen op te zetten. Deze rapporten worden ter advisering voorgelegd aan de vijf
regionale programmeringscommissies voor de akkerbouw en de vijf regionale
programmeringscommissies voor de vollegrondsgroenteteelt. Op basis van de
adviezen van de regionale commissies, stellen de afgevaardigden uit de regio inde
landelijke commissie de hoofdlijnen voor het nieuwe programma vast, rekening
houdend met het bestaande meerjarenplan praktijkonderzoek. In de landelijke
commissies wordt ook globaal nagegaan welke capaciteit er binnen de onderzoekorganisatie vrij komt om nieuwe projecten te kunnen oppakken. Er wordt naar
gestreefd jaarlijks een 20 à25%vrijkomende ruimte tecreëren.
Dedetailprogrammering
Na de bepaling van de hoofdaandachtspunten zijn ondertussen alle verzamelde
nieuwe voorstellen voor onderzoek gerubriceerd en worden deze ter advisering
voorgelegd aan de regionale commissies. Alle adviezen van de regionale commissies worden samen met een advies van de uitvoeringsorganisatie voorgelegd aan
de beide landelijke programmeringscommissies, die het eindadvies voor het bestuur geven. Hoewel het slechts beperkt mogelijk is, wordt er bij deze detailprogrammering alenigszins rekening gehouden met de vrijkomende ruimte.

Vaststelling werkplan
Na het advies van de programmeringscommissies worden alle onderwerpen die
een hoge prioriteit gekregen hebben, uitgewerkt in een proefplan en begroting. Op
basis van de begrotingen wordt door de leiding een voorstel voor het uit te voeren
onderzoekplan voorgelegd aan het bestuur, dat past binnen het totale beschikbare
budget. Voor het eerst was het bij het opstellen van het programma voor 1996niet
mogelijk alle als prioritair aangemerkte voorstellen met de beschikbare budgetten
uit te voeren. Welke projecten uiteindelijk wel en niet uitgevoerd worden, wordt
bepaald door het bestuur bij de vaststelling van de begroting in november/december.
Totslot
Ook in 1995werden weer ongeveer 500voorstellen voor nieuw onderzoek in 1996
ingediend bij het proefstation en de ROC's.
Omdat reeds vroegtijdig bekend was dat er in 1996 fors bezuinigd zou moeten
worden, is zowel aan de regionale als landelijke commissies gevraagd, zowel de
nieuwe voorstellen als het lopende onderzoek extra kritisch te beoordelen. Ondanks dit uitgangspunt en de daarop gebaseerde scherpe prioriteitsstelling moet
geconstateerd worden dat het niet mogelijk bleek alle prioritair geachte voorstellen
in uitvoering te nemen. Dit betekent dat het beschikbare budget zodanig onder
druk staat dat er een aantal echte problemen niet aangepakt kan worden en dat
indieners van deze voorstellen helaas teleurgesteld moeten worden. Ik hoop dat de
constatering dat belangrijk geacht onderzoek om budgettaire reden niet kan doorgaan een aansporing is om de terugloop van het budget een halt toe te roepen.
Dit met de vaste overtuiging dat het praktijkonderzoek een wezenlijke bijdrage
levert aan de continuiteitsmogelijkheden van de bedrijven en de noodzakelijke
innovatie om te voldoen aan de toekomstige economische- een maatschappelijke
eisen.
Rekening houdend met het voorgaande hoop ik tevens dat het voorliggende werkplan toch zodanig aanspreekt bij de telers en andere belanghebbenden, dat het
nog steeds als nuttig wordt ervaren om kennis te nemen van de resultaten en de
proeven te bekijken op de ROC's en het proefstation. Immers juist het directe contact tussen belanghebbenden en onderzoekers is een stimulans om zo doelgericht
mogelijk de problemen aantepakken.
De directeur PAGV
ir.A.J.Riemens
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1a. Optimalisering van de teelt en bewaring van consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
1.

Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur insommige bewaarplaatsen

A. Veerman enA.H.J.Rops

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg een slechte bakkleur op. Op basis van
onderzoek in praktijkbewaarplaatsen (in samenwerking met het ATO-DLO) werd
eind 1992gestart met bewaaronderzoek in de vernieuwde accommodatie op ROC
de Kandelaar. Inmiddels is duidelijk dat de C02-concentratie zo laag mogelijk moet
zijn om een negatieve invloed op de bakkleur uit te sluiten. In het vierde onderzoekbaar zal worden onderzocht of het vermoeden dat versuikering als gevolg van
C0 2 op dezelfde wijze reconditioneerbaar is als koudeversuikering. Daarnaast
zullen metingen worden gedaan in bewaarplaatsen waar C0 2 vermoedelijk de
oorzaak van problemen met de bakkleur is. Deze informatie moet het onderzoek
compleet maken, waarna geconcludeerd kan worden hoe de praktijk deze kennis
bij de bewaring van aardappelen het best kan gebruiken.
2.

Toepassingvancarvonalskiemremmer inpoot- en consumptie-aardappelen

A. Veerman en CD. vanLoon

54.6.42

In samenwerking met ATO-DLO, ROC Westmaas en Luxan BV wordt in bewaaraccomodaties van ROC Westmaas en PAGV onderzoek verricht naar de toepassing
van carvon in poot- en consumptie-aardappelen. In seizoen 1995/1996 wordt op
beide locaties onderzoek gedaan naar de toepassing in pootaardappelen. Op een
aantal rassen wordt onderzocht welke doseringen nodig zijn voor een goede
kiemremming en welke eventuele gevolgen ze hebben voor de nateelt. Op ROC 't
Kompas wordt door de regio voor Luxan eveneens een nateeltproef aangelegd.
3.

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieuwe aardappelrassen

A. Veerman en R.Wustman

54.7.50

De bewaartemperatuur heeft een belangrijke invloed op de bakkleur van aardappelen. Inhet Cultuur en Gebruikswaarde-Onderzoek kunnen de rassen echter bij één
temperatuur worden bewaard en getoetst. In een eerder project is reeds gebleken
dat een matige bakkleur bij de standaardbewaartemperatuur soms aanzienlijk kan
verbeteren door een iets hogere bewaartemperatuur. Om deze informatie ook te
verkrijgen voor nieuwe rassen,worden defritesrassen van het CGO bij eentweede,
12

hogere temperatuur bewaard.
4.

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur van aardappelen

A. Veerman

54.7.51

De behoefte aan een methode om de bakkleur te voorspellen, is onverminderd
groot. Aan dit project is in 1995 door tijdgebrek weinig aandacht besteed. Daarnaast heeft het een minder hoge prioriteit gekregen, omdat het ATO-DLO poogt
een methode te ontwikkelen en het resultaat hiervan wordt afgewacht.
5.

De invloed van de verhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium in de bemesting op de opbrengst van aardappelen en het nitraatgehalte van de
knollen

H.A.G. Verstegen

54.7.56

Om verschillende redenen veranderen de drijfmestgiften aan het gewas aardappelen. Hierdoor kan de verhouding, waarmee stikstof, fosfaat en kalium voor het
gewas beschikbaar komen, veranderen. Door stikstof, fosfaat en kalium in verschillende verhoudingen toe te dienen, wordt de invloed daarvan op opbrengst en het
nitraatgehalte in de knollen onderzocht.
6.

Droging van aardappelen

A. Veerman

nieuw 54.7.59

Het drogen van aardappelen is van groot belang voor een goede bewaring van
aardappelen voor alle bestemmingen. Wanneer niet tijdig en goed wordt gedroogd,
krijgen (bewaar)ziekten de kans zich uit te breiden met gewichts- en kwaliteitsverlies als gevolg. Het onderzoek moet laten zien hoe het drogen verloopt bij het al of
niet goed toepassen van de theorie en het al dan niet optimaal gebruik maken van
techniek en weersomstandigheden.
7.

Invloed teelt van aardappelen in ongeploegde Phacelia-stoppel op opbrengst en kwaliteit

H.W.G. Floot

54.2.58

Door na braak of een vroege stoppel organische mest toe te dienen in de zomer,
kan onder gunstige omstandigheden geploegd worden. Hierna kan Phacelia ingezaaid worden. Dit heeft voordelen voor de structuur van de grond, er kan organische mest gebruikt worden op een gunstig tijdstip en er kan vroeger gepoot
worden.
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Duidelijk is wel dat poederschurft en gewone schurft moeilijk te onderscheiden zijn.
16.

Bestrijding zilverschurft bij pootaardappelen

H.W.G. Floot

nieuw 54.3.65

Door pootaardappelen in het voorjaar te ontsmetten, zal getracht worden blankere
knollen te oogsten, zodat de uitbreiding in de bewaring verminderd kan worden.
De proef zal uitgevoerd worden in samenwerking met het HLB.
17.

Loofvernietiging van pootaardappelen

H.W.G. Floot

54.3.63

Nieuwe middelen als Enquik en nieuwe methoden als groenrooien en toedekken
en wortelsnijden worden beproefd.
De combinatie van loofklappen en wortelsnijden zal waarschijnlijk een tweede bespuiting kunnen uitsparen.
18.

Finale en loofdoding pootaardappelen

C.B. Bus

54.3.61

Voor rekening van AgrEvo is in 1995 een proef aangelegd waarin wordt nagegaan
onder welke omstandigheden zich problemen voordoen met rot, kiembeïnvloeding
en gewasgroeibeïnvloeding als gevolg van toepassing van Finale als loofvernietigingsmiddel in pootaardappelen. In 1996 wordt dit onderzoek op het PAGV voortgezet.
19.

Opzetten en begeleiden van een onderzoekprogramma alsmede het formuleren van bedrijfshygiënische maatregelen voor bruinrot bij aardappelen

CD. van Loon

nieuw 54.3.66

Er zal een onderzoekprogramma worden uitgewerkt teneinde meer kennis en
inzicht te verwerven over de voor Nederland onbekende ziekte bruinrot.
Voorts zullen ten behoeve van telers, loonwerkers en andere belanghebbenden
bedrijfshygiënische maatregelen worden geformuleerd om verspreiding van deze
knolziekte tegen te gaan.
20.

Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen

A.H.J. Rops en H.W.G. Floot

54.2.47

In de praktijk is belangstelling voor het gebruik van vloeibare fosfaatmeststoffen,
vooral in de pootgoedteelt. Gespoten tijdens de knolaanleg zou hierdoor het knoltal
positief worden beïnvloed. Om dit te toetsen, zijn op Prof. van Bemmelenhoeve ,
De Waag en Kollumerwaard enkele vloeibare bladmeststoffen naast monoammoni16

um-fosfaat, bij twee rassen onderzocht. Na twee jaar kan dit onderzoek worden
afgesloten. Ditjaar zullen de resultaten wordenverslagen.
21.

Optimalisering en toetsing van het adviesmodel voor Rhizoctonia solaniin
pootaardappelen

J.K. Ridder, J.G.Lamers,H.W.G. FlootenK.H.Wijnholds

54.3.44

Het PAGV heeft een systeem ontwikkeld om kwantitatief een advies te geven over
al dan niet ontsmetten tegen Rhizoctonia. Dit systeem is op basis van literatuurstudie, proeven met Rhizoctonia en ervaringen tot stand gekomen. Het systeem is in
1994 en 1995 in twee studieclubs in de praktijk getoetst. De resultaten worden in
1996verslagen.
22.

Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen
tegen Rhizoctonia bijdeteeltvan pootaardappelen

H.W.G. Flooten K.H.Wijnholds

54.3.46

Grondbehandeling met Moncereen geeft in principe een goede bestrijding van
Rhizoctonia. In de praktijk komen ook minder goede resultaten voor, waarbij gedacht wordt aan een slechte verdeling van Moncereen of aan opfrezen/aanaarden
van niet behandelde grond. Op Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve en
Kooijenburg worden daartoe verschillende toepassingswijzen, onder andere volvelds, rijentoepassing, combinatie rijentoepassing bij poten en toepassing bij
rugopbouw, bij twee doseringen vergeleken. In deze proeven is ook het nieuwe
middel Monarch opgenomen.
23.

Rhizoctonia inzetmeelaardappelrassen

K.H.Wijnholds

nieuw 55.3.08

In samenwerking met het HLB zal onderzoek worden opgezet met het doel te
onderzoeken, of er verschil is in rasgevoeligheid ten aanzien van Rhizoctonia.
Hierbij zal zowel de opbrengstschade als de schade door afzetting van Sclerotien
aandacht krijgen. Een deel van het onderzoek zal op laboratoriumschaal plaats
vinden en een deel in het veld.
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1d. Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op handelsgewassen, graszaad en kruiden
24.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkgras

G.E.LBormenJ.G.N.Wander

46.4.07

De laatste proeven die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, zijn in 1994geoogst. Het lag in de bedoeling om van dit project in 1995 het eindverslag te maken. Als gevolg van het volledig overnemen van het project 36.3.18 per 1mei 1995
is dit doorgeschoven naar 1996.
25.

Deinvloedvanteeltmaatregelen opdezaadproduktie vanrietzwenkgras

J.G.N.Wander

46.4.12

In 1995 is de proef waarin het effect van rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid wordt
nagegaan voor het derde en laatste jaar geoogst. In 1996 zullen de resultaten van
al het uitgevoerde onderzoek verslagenworden.
26.

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengst vangraszaad opkleigronden

J.G.N.Wander

46.4.13

In het kader van het beweidingsonderzoek graszaad is in 1995 de laatste proef in
roodzwenkgras uitgevoerd. De resultaten geven duidelijke aanwijzingen over de
mogelijkheden en onmogelijkheden in deze grassoort. In 1996 zullen de resultaten
verslagen worden. De resultaten van het beweidingsonderzoek Engels raaigras
zullen begin 1996 gepubliceerd worden.
Op Rusthoeve wordt nog een proef uitgevoerd om nate gaan of eentweedejaarsgewas roodzwenkgras het achterlaten van het stro van de eerste oogst verdraagt.
De eerste resultaten tonen aan dat er een vrij sterk negatief opbrengsteffect optreedt. Bekeken zal moeten worden of dit economisch in evenwicht is met het
onverkoopbaar zijn van geperst/afgevoerd stro.
27.

Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gerichtop kwaliteitsverbetering

H.J.vanderMheen

52.6.08

De verslaggeving van drie teeltproeven met de gewassen Angelica, Levisticum en
Valeriaan zal in 1996 plaatsvinden. Een en ander zalworden gecombineerd met het
18

maken van een teelthandleiding voor deze drie wortelgewaskruiden.
28.

Verbetering zaaizaadproduktie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

H.J. van der Mheen

52.0.16

Voor het bereiken van een goed plantbestand in een systeem van directzaai, is
gebruik van kwaliteitszaaizaad van belang. Nagegaan zal worden of de zaadkwaliteit (voor wat betreft ziektebesmetting, kiemkracht) van Valeriaan en Levisticum
verbeterd kan worden door optimalisering van de zaadproduktie. In de zaadteelt
van deze twee gewassen zal het effect van teeltmaatregelen (ziektebestrijding,
oogsttijd) en afrijpings-/droogmethode na de oogst, op de zaadopbrengst en de
zaadkwaliteit worden vergeleken.
Daarnaast zal bij ter plaatse zaai van deze gewassen, de invloed van zaadontsmetting en zaadfractionering op de kieming en opkomst worden nagegaan.
29.

Invloed teeltmaatregelen aromatische kruiden

H.J. van der Mheen

nieuw 52.7.17

In de loop van 1995 werd het PAGV-(teelt) onderzoeksaandeel binnen een alles
omvattend (AKK) ketenproject, met betrekking tot de kwaliteitsverbetering en
afzetbevordering van gedroogde aromatische kruidengewassen, duidelijk geformuleerd. In 1996 zal, van een viertal aromatische kruiden (peterselie, selderij, dille en
kervel), een aantal herkomsten/selecties, deels bij verschillende standdichtheden,
worden vergeleken. Daarbij wordt zowel de verse en droge opbrengst bepaald,
maar worden ook de grofheid, kleur en geur van het gedroogde produkt beoordeeld. De veldproeven worden aangelegd en uitgevoerd door het PAGV. De verwerking en beoordeling van het grote aantal monsters zal door, en/of in zeer
nauwe samenwerking met, de VNK plaatsvinden.
30.

De teelt van bloemzaden

M. Tramper, in samenwerking met de studieclub voor groente- en bloemzaadteelt, Eiland Tholen

99.3.21

Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden of combinaties
van herbiciden in de bloemzaadteelt zal in 1996 worden gecontinueerd. Er zullen
een 12-tal gewassen worden gescreend, waarbij gebruik wordt gemaakt van
ongeveer 18 herbiciden. De betreffende herbiciden hebben allen reeds een toelating in akkerbouwgewassen. Het onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van toelatingen (toevoeging op het etiket) voor de bloemzaadteelt.
Naast het onkruidbestrijdingsonderzoek wordt aandacht besteed aan de N-bemesting bij zaaiviolen (proeven in 1994 en 1995 kwamen niet tot voldoende zaadzetting
om geoogst te kunnen worden) en aan de bestrijding van Colletotrichem in Lavatera. Deze activiteiten worden voornamelijk door de studieclub zelf uitgevoerd.
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1e. Optimalisering van teeltmaatregelen ten behoeve
van oogstzekerheid en verbetering van de kwaliteit
van granen
31.

Verbeteringvan detarwekwaliteitvoortoepassingen inde pluimveevoeding

A. Darwinkel,in samenwerking metID-DLO, PP, TNO-voeding,
ILOB-TNO enNGC

41.7.18

Door toekenning van een financiële ondersteuning kunnen de in 1995 verzamelde
monsters en partijen wintertarwe (met uiteenlopende korrelkwaliteit) worden onderzocht. Het betreft vervoedering van vier grote partijen met verschillen in ras en Nbemesting aan vleeskuikens op praktijkschaal. (Op verzoek van Proefstation voor
de Varkenshouderij werden van dezelfde partijen ook voederproeven bij varkens
uitgevoerd.) Het ID-DLO zullen kleinere monsters en partijen onderzoeken op
intrinsieke eigenschappen, met nameten aanzien vanvoederwaarde envertering.
Voor het teeltkundig onderzoek zijn op het PAGV te Lelystad en ROC Kooijenburg
proeven met drie rassen uitgezaaid, waarin teeltvarianten zijn opgenomen, die
belangrijk worden geacht voor de (voeder)kwaliteit. Grotere monsters (500 kg)
worden verzameld bij vier rassen en twee N-niveaus op ROC Prof. van Bemmelenhoeve. Ten behoeve van het praktijkonderzoek van het PP is te Lelystad naast
twee tarwerassen triticale uitgezaaid. (Op ROC Ebelsheerd worden grote partijen
tarwe (circa 30 ton) van de rassen Ritmo en Vivant geteeld voor het PV voor vervoedering aan mestvarkens).
32.

Rassenonderzoek voorZeeuwseVlegel

M. Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel bevordert de teelt van meer milieuvriendelijk geteelde
tarwe. De teeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel-tarwe wijken sterk af van de
gangbare tarweteelt. Zo mag er uitsluitend voor opkomst van het gewas een
onkruidbestrijding worden uitgevoerd (bodemherbicide), na opkomst van het
gewas mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. De bemesting vindt uitsluitend plaats met organische mest. Dit maakt de rassenkeuze van
groot belang. Omdat door de afwijkende teeltmethode de rasvolgorde kan worden
beïnvloed en omdat er gebruik kan worden gemaakt van buitenlandse rassen,
wordt op ROC Rusthoeve rassenonderzoek uitgevoerd onder Zeeuwse Vlegelteeltcondities voor zowel zomer- als wintertarwe. Daarnaast is onlangs een project
van start gegaan met eensoortgelijke teelt voor brouwgerst. Inmiddels is het eerste
bier hiervan verkocht. Om een goede rassenkeuze te kunnen maken, zal in 1996
ook voor zomergerst rassenonderzoek worden uitgevoerd. Alle proeven worden
volledig gefinancierd door de Stichting ZeeuwseVlegel.
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33.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-voeding

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Er vindt namelijk een uitbetaling naar kwaliteit
plaats. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed hebben op de korrelkwaliteit.
Van 1992 t/m 1995 is op ROC Ebelsheerd onderzoek uitgevoerd naar het effect
van het zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. De resultaten hebben
aangegeven dat een zaaitijd in januari en in februari zowel voor de opbrengst als
de kwaliteit in bepaalde jaren bijzonder gunstig kan zijn. Door vroeg te zaaien, is
het ook indeze regio mogelijk aan de gestelde kwaliteitseisen tevoldoen.
Het onderzoek zal in 1996 worden afgesloten met een eindverslag in het PAGVJaarboek.
34.

Oogstzekerheid enkwaliteitvanonbespoten brouwgerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-voeding

42.8.08

Gezien de toenemende vraag naar produkten die op milieuvriendelijke manier zijn
geproduceerd, zijn er mogelijkheden om een meerprijs te verkrijgen voor onbespoten brouwgerst. Aangezien zomergerst een gewas is dat bij de huidige teeltwijze al
een vrij beperkte inzet aan gewasbeschermingsmiddelen vraagt, is de stap naar
een teelt geheel zonder niet zo groot. Van 1993 t/m 1995 is onderzoek uitgevoerd
naar de gevolgen van een spuitvrije teelt voor de opbrengst en de brouwkwaliteit
van zomergerst. Op drie plaatsen (Lelystad, ROC Ebelsheerd en ROC Rusthoeve)
is de huidige teeltwijze vergeleken met een teelt geheel zonder gewasbeschermingsmiddelen op enkele tussenvarianten. De resultaten hebben aangegeven dat
een spuitvrije teeltwijze een aanzienlijke opbrengstderving tot gevolg heeft, en dat
een premie van ± 3-6 cent per kg nodig is om het opbrengstverlies te compenseren. Het onderzoek zal in 1996 worden afgesloten met een eindverslag in het
PAGV-Jaarboek.
35.

Voorspellingensturingvanheteiwitgehalte bijbrouwgerst

R.D.Timmer

nieuw 42.2.10

Behalve te hoge, kunnen ook te lage eiwitgehalten een reden tot afkeuring zijnvan
zomergerst als brouwgerst. Delaatstejaren komen partijen met een zeer laag eiwitgehalte (< 9%) steeds vaker voor. Behalve een onvoldoende kwaliteit betekent dit
vermoedelijk ook dat een suboptimale opbrengst wordt verkregen. Oorzaak van de
(te) lage eiwitgehalten wordt toegeschreven aan de nieuwe brouwgerstrassen die
enerzijds veredeld zijn op een laag eiwitgehalte en anderzijds een hoog opbrengstniveau hebben. Telers, voorlichters en handel stellen vraagtekens bij de geldigheid
van het huidige N-bemestingsadvies.
In samenwerking met ACM wordt in het noorden onderzocht of met behulp van
een zogenoemde chlorophylmeter rond het in aar komen het eiwitgehalte voorspeld kan worden en op basis daarvan zonodig nog een aanvullende N-gift te
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geven. Hiertoe worden op Kollumerwaard, Kooijenburg en PAGV-bedrijf N-trappen
aangelegd.
36.

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

DA. vander Schans, in samenwerkingmetPR

98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal specifieke teeltproblemen voor. De problemen liggen
met name op het terrein van bemesting, onkruidbestrijding bij de inzaai en de
kwaliteit van het geoogste produkt. Het onderzoek richt zich op de volgende
vragen:
Wat is de invloed van mestaanwending door middel van een zodebemester op
de produktie van luzerne?
Welke maatregelen kunnen de veronkruiding van luzerne na inzaai beperken?
Wat is de stikstof-nawerking na het onderploegen van een luzerne-stoppel?
Hoe reageert luzerne op lage pH's?
Beïnvloedt maaifrequentie en maaihoogte de kwaliteit, produktie en persistentie
van luzerne?
Het veldonderzoek naar mestaanwending, veronkruiding en pH zijn inmiddels afgesloten. De resultaten worden in 1996verslagen.
De stikstof-nawerking na het scheuren van luzerne wordt in 1996 op een drietal
praktijkpercelen door middel van bemonstering gevolgd.
In 1995 werd de veldproef met verschillende maairegimes afgesloten. Er wordt in
1996 nog één veldproef met maairegimes en maaihoogte voortgezet. Beide proeven worden in 1997 in een afsluitend artikel verslagen. Indit artikel worden ook de
resultaten van voederproeven behandeld die parallel aan het teeltonderzoek door
PRen ID-DLOwerden uitgevoerd.
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1f. Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de oogst
en de kwaliteit van vollegrondsgroenten
37.

Verbeteringvande kwaliteitvangroenselderij bijteeltonder insektengaas

A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
38.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
39.

Onderzoek naar de optimale plantdichtheid van prei bij de teelt op zavelgrond

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
40.

Onderzoek naar hetperspectief vankluitplantenbijprei

J. de Kraker, A.J.M.Embrechts enC.F.G. Kramer

66.4.08

Prei wordt algemeen in voorgeponste gaten geplant. Toch is de praktijk geïnteresseerd in de mogelijkheden die kluitplanten bieden. Enerzijds speelt daarbij het
volautomatisch planten een rol, maar ook de snelheid van weggroeien na het
planten is met het oog op ziekten en plagen een belangrijke overweging. Daartoe
zal op het ROC Meterik een proef worden aangelegd waarin losse planten en als
kluitplant opgekweekte prei op verschillende manieren worden geplant. Om de
juiste conclusies te kunnentrekken,zal het gehele groeiverloop worden gevolgd.
41.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
42.

Perspectievenvandeteeltvanwitlofop50cmruggenopkleigrond

H.P. Versluis

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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43.

Verbetering van de veldopkomst bijwitlof

H.P. Versluis

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
44.

Verbeterenvandeteeltvanwinterbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

78.8.17

Om de gewasontwikkeling van vroege bloemkool voor de winter te verbeteren en
zo een kwalitatief goede kool te oogsten, wordt op ROC Westmaas en ROC
Zwaagdijk in seizoen 1995/1996 een proef met plantafstanden en N-bemestingstrappen voor en na de winter bij een vroeg en een laat ras uitgevoerd. In seizoen
1996/1997wordt dit onderzoek alleen op ROCWestmaas uitgevoerd.
45.

Plantafstanden enplanttijdstippenbijzeer lateherfstbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
46.

Optimalisatie plantdatum spruitkoollateoogstperiode

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
47.

Stevigheidvankluitplantenbijspruitkool

M.E.T. Vlaswinkel

83.4.08

In 1996 worden op ROC Westmaas meerdere typen kluitplanten en losse planten
met één of een aantaltypen plantmachines uitgeplant en beoordeeld op degevoeligheid vanlegeren.
48.

Teeltvanspruitkoolvoordediepvries-industrie

K.J.Osinga
Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
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KW

1g. Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstalleven van vollegrondsgroenten
49.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en
ronddeoogstopdehoudbaarheidvanvollegrondsgroentegewassen

J. de Krakeren CA.Ph. vanWijk

68.7.01

Dit onderzoek zal met verlaggeving worden afgesloten.
50.

Beperkenvanindragenvanwitlofwortels enherbevochtiging

H.R Versluis

ZW

In seizoen 1995/1996zullen de mogelijkheden van een fog-installatie worden uitgeprobeerd. De kisten worden wel of niet ingehuld met folie. Het onderzoek wordt
daarna met verslaggeving afgesloten.
51.

Onderzoek naarde bewaarmogelijkhedenvanbroccoli

J.J. NeuvelenR.C.F.M. vanden Broek

78.6.16

In 1996 zal het onderzoek naar effecten van gekoelde opslag en van CA-bewaring
op het verloop van de kwaliteit van broccoli worden voortgezet. Proeven worden
uitgevoerd met broccoli afkomstig van PAGVen ROCZwaagdijk; de bewaring vindt
plaats inLelystad.
52.

Ontwikkeling bewaartoetsknolselderij

H.RVersluis

ZW

In seizoen 1995/1996 wordt op ROC Westmaas bekeken of via versnelde bewaring
de bewaarbaarheid voorspeld kanworden.
53.

Verbeteringvande bewaringvanknolselderij

H.RVersluis enJ. de Kraker

62.6.07

Op ROC Westmaas wordt in seizoen 1995/1996 onderzoek uitgevoerd naar de
invloed van koelfrequentie/temperatuurtraject op de mate van uitdroging van knolselderij.
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1h. Fysiologische kwaliteitsproblemen bij vollegrondsgroenten
54. Bestudering van mogelijkheden totseizoenverlenging bij asperge
J.T.K. Poll enA.J.M.Embrechts

69.4.04

Op het PAGVte Lelystad zullen de proeven met strobedekking voor oogstverlating
in groene asperge en die in kuubskisten om een systeem voor herfstoogst te
ontwikkelen, worden voortgezet. In Meterik zal het onderzoek met verwarming en
afdekking in de bedden- en rijenteelt doorgang vinden. Getracht zal worden om in
Breda nog een laatste oogst rond te zetten van een proef met onder andere
beurtjaren. het onderzoek op ROC Zwaagdijk naar oogstverlating wordt voortijdig
stopgezet.
55. Beperkenvanrozeverkleuringvanwitteasperges
J.T.K. Poll enA.J.M.Embrechts, in samenwerkingmetCBT

69.4.09

De invloed van licht zal op het PAGVin klimaatcellen worden bestudeerd. Het effect
van de oogstmethode waarbij het wel of niet direct op het veld wateren centraal
staat, wordt op ROC Meterik nagegaan, evenals het effect van een warmwaterbehandeling op de rozeverkleuring van asperge. Ook het effect van temperatuur op
de rozeverkleuring in de nabewaring zal verder onderzocht worden. Hierbij zal het
CBT nauw betrokken worden.
56.

Onderzoek naar hetontstaanvanwittevlekjes inprei

J. deKraker, H.T.A.M. SchepersenA.J.M.Embrechts

nieuw 66.4.10

Onbekend is waardoor soms witte vlekjes in prei ontstaan. Feit is dat deze vlekjes
grote economische schade kunnen veroorzaken. In eerste instantie zal het onderzoek geheel gericht zijn op de invloed van het ras,daar er aanwijzingen zijn dat die
een belangrijke rol speelt. Vermoed wordt dat witte vlekjes het gevolg zijn van een
genetische afwijking of dat planten waarbij de vlekjes naar voren komen juist extra
gevoelig zijn voor externefactoren.
57.

Beperkenvanrandenbolrot inijssla

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

72.4.05

Een literatuuroverzicht en alle verkregen resultaten uit de op het PAGV en in de
regio's uitgevoerde proeven zullen in eenverslag worden samengebracht.
58.
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Ontwikkelingvaneenbewaarduur- entrekstrategievoorwitlofwortels

G. van Kruistum en HP. Versluis

73.4.20

Doel van dit onderzoek is om op basis van de chemische samenstelling (mineralen
en suikers) van de wortel bij het rooien en het gehalte aan transporteerbare suikers
bij het begin van de (late) trek, de forceerkwaliteit van de wortels te karakteriseren
en daarmee de bewaarduur en de forceercondities te optimaliseren. Dit onderzoek
wordt in 1996 met een drietal trekken afgesloten. Ook wordt in het kader van dit
project samengewerkt met het Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en
Tuinbouw te Rumbeke in België. Hierbij wordt het effect van een temperatuurbehandeling tijdens en direct na afloop van de wortelbewaring bestudeerd. De uitvoering van dit deel vindt geheel plaats op ROC Westmaas. Na afsluiting van de
forceerproeven volgt verslaggeving.
Witlof is als voorbeeldgewas gekozen voor het in kaart brengen van Integrale
Keten Zorg (IKZ) voor de vollegrondsgroentesector. In werkgroepverband wordt
medewerking verleend aan de verdere invulling van IKZ bij witlof. Vooral het ontwikkelen van criteria voor het bepalen van de wortelkwaliteit zal de aandacht hebben.
Op ROC Westmaas zal in seizoen 1995/1996 de toepassing van CaCI 2 door dompelen gedurende korte of langere tijd of door spuiten over de trekbak beproefd
worden. Ook zal hierbij de invloed worden nagegaan die het moment van toepassen heeft op de effectiviteit van de behandeling (bij inschuren of kort voor opzetten) en ook op eventuele schade.
59.

Beheersing van natrot inde teelt en trek van witlof

G. van Kruistum en R.C.F.M.van den Broek, in samenwerking met
LUW-vakgroep Fytopathologie

73.3.21

De natrot veroorzakende bacteriën hebben een sterk opportunistisch karakter. Dit
wil zeggen dat de omgevingsfactoren en de fysiologische conditie van de waardplant een relatief belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte. In dit in
1994 gestarte project ligt de nadruk op oplossingsgericht onderzoek op basis van
fundamenteel onderzoek naar onder andere het natuurlijk infectieproces. Tijdens de
wortelteelt, bewaring en trek worden verschillende invloedsfactoren bestudeerd
waaronder invloed N-gehalte wortel, dompelen in CaCI 2 en forceertemperatuur. De
verkregen onderzoeksresultaten moeten leiden tot een verdere beheersbaarheid
van natrot onder praktijkomstandigheden.
Op ROC Zwaagdijk zal in seizoen 1995/1996 een proef worden uitgevoerd om het
systeem van dompelen met CaCI 2 te optimaliseren.
60.

Beperking van de (inwendig) roodverkleuring bijwitlof

G. van Kruistum en R.C.F.M.van den Broek,
in samenwerking met AB-DLO

nieuw 73.2.22

Twee mogelijke hypothesen voor het optreden van roodverkleuring worden onderzocht:
A. Inwendig rood wordt veroorzaakt door herverdeling van water en drogestof aan
het eind van de trek door versterkte pitgroei en groei van de binnenste bladeren,
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ten koste van de bladeren waarin roodverkleuring kan optreden door lokaal mineralen- tekort.
B. Inwendig rood wordt veroorzaakt door verschillen in potentiële groeisnelheid van
verschillende cellagen van het basale deel van het blad, waardoor cellagen van
elkaar worden losgetrokken, gepaard gaande met het scheuren van cellen.
Primair zal getracht worden inwendig rood te beïnvloeden. Relaties, correlatief of
oorzakelijk, zullen worden gezocht met de bovengenoemde factoren als lokale
mineralengehalten, groeisnelheden van pit en bladeren en lokale weefselspanning.
Verder zal anatomisch onderzoek worden uitgevoerd naar de exacte lokalisatie van
roodverkleuring in het weefsel.
Experimenten zullen worden uitgevoerd in de twee kleine trekcellen op het AB-DLO
en tevens op ROC Zwaagdijk en mogelijk ook te Lelystad. Variabelen die zullen
worden aangelegd ter beïnvloeding van inwendig rood zijn:
ras, verdamping (RV), N- en K-gehalte van de pen, trektemperatuur, bewaarduur
en gibberellinen (GA).
61.

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bij witte bewaarkool

R.C.F.M.van den Broek

84.7.13

In proeven op het PAGV en ROC Zwaagdijk zal de hypothese getoetst worden dat
calciumgebrek de oorzaak is van het optreden van zwart. Getracht wordt het verschijnsel op te roepen door vroeg te planten, in combinatie met een hoge stikstofen kaligift. Door tussentijdse oogsten, beoordeling bij de oogst en na de bewaring
zal de ontwikkeling van het optreden van zwart worden gevolgd.
62.

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool

A.R Everaarts

nieuw 83.2.09

Spruitkool heeft vaak een beperkt uitstalleven. Een belangrijke reden hiervan is het
optreden van gele blaadjes. Gele blaadjes kunnen een gevolg zijn van stikstofgebrek van de spruit, of een gevolg van een door stikstofgebrek versnelde veroudering van de spruit. Er zouden echter ook andere oorzaken kunnen zijn. In 1996 zal
in veldproeven op het PAGV worden nagegaan of een bladbespuiting met stikstof
voor de oogst kan bijdragen aan een vermindering van het optreden van gele
blaadjes.
63.

Onderzoek naar grauwverkleuring bij spruitkool

J.J. Neuvel en M.E.T. Vlaswinkel

83.7.07

Spruiten kunnen grauw verkleuren op het veld en in de fase na de oogst. Dit is een
enstig kwaliteitsprobleem in de praktijk. De oorzaak ervan is niet bekend. In 1996
zal onderzoek gestart worden om de oorzaak van het probleem na te gaan en om
een oplossingsrichting te formuleren. Proefplaatsen: PAGV Lelystad en ROC Westmaas.
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64.

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden vanwatervellenbij uien

C.L.M, de Visser

65.7.22

Net als in 1995 zal in 1996 de invloed van zaaitijd, plantdichtheid, droging en
rassenkeuze op het ontstaan van watervellen worden nagegaan. In 1996 zullen
hiervoor twee veldproeven worden uitgevoerd. Proefplaatsen PAGV en ROC Rusthoeve.
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1i. Onderzoek naar de vermindering van grondtarra
en afvalwaterstromen in de akkerbouw en de teelt
van vollegrondsgroenten
65.

Ontsmettingenhergebruik vanafvalwater bijdewitloftrek

G. vanKruistum, in samenwerkingmetIMAG-DLO

nieuw 73.4.23

In de praktijk van de witloftrek wordt het overblijvende proceswater, lek-, spoel- en
reiningswater nog overwegend geloosd op het oppervlaktewater. Deze lozingen
zullen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) binnen
enkele jaren worden verboden. In het rapport van CUWVO-werkgroep VI is een
aantal mogelijkheden uitgewerkt om voor de witlofsector tot een aanvaardbare
oplossingsrichting te komen.Op basis hiervan is aansluiting op het riool te prefereren. Een rioolaansluiting is echter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.
Op de korte termijn komt ook het diffuus verspreiden van afvalwater over land in
aanmerking. Teneinde een meer duurzame oplossing te creëren, zullen door het
PAGV in samenwerking met IMAG-DLO in 1996 en in 1997 enkele andere oplossingsrichtingen nader op hun praktijkwaarde worden getoetst. Deze betreffen
zuivering en hergebruik van het afvalwater door middel van UV-behandeling, ontsmetting met Reciclean of langzame zandfiltratie. Recent is ook de optie naar voren
gekomen van zuivering door middel van een rietveld. Degenoemde mogelijkheden
zullen in overleg met onder andere de landelijke gewascommissie Witlof van de
NTS worden uitgewerkt en bij voorkeur op enkele praktijkbedrijven worden getoetst.
66.

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

G. vanKruistumen CE. Westerdijk

99.0.20

In 1996 zal het onderzoek naar beperking van afvalwaterstromen en grondtarra in
enkele deelprojecten worden voortgezet en kan dit project als afgesloten worden
beschouwd. Voor witlof is een nieuw project geformuleerd met als titel: Ontsmetting
en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek (projectnr. 73.4.23).
67.

Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt

Vacature

03.5.29

Lozing van vrijkomend afvalwater wordt intoenemende mate aan regels gebonden
en hiervoor worden steeds vaker heffingen opgelegd. In dit project zullen de bedrijfskundige aspecten die van belang zijn voor het maken van een keuze uit de
mogelijkheden nader worden geïnventariseerd. Dit met name op basis van de bin30

nenkort te verschijnen rapporten van de coördinatiecommissie uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ten aanzien van vollegrondsgroenten en witlof en
onderzoek in samenwerking van het IMAG-DLO naar de haalbaarheid van langzamezandfiltratie voor reiniging van restwater op witloftrekbedrijven.
68.

Beperkingtarra bijsuikerbietenopzwareklei

H.W.G. Floot

56.7.28

Op Ebelsheerd wordt getracht hettarrapercentage te verminderen door rassenkeuzeen zaaibedbereiding.
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2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Afgesloten projecten
*

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst
(A.J. Dekking,e.a.)

* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek haver
{A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden BrinkenK.H.Wijnholds)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek erwten
(A.J. Dekking,e.a.)

42.9.06
44.9.01
87.9.14

* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldbonen
(A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg, L. vanden Brink)

88.9.09

* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas
(A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden Brink)

50.9.06

* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij
(M.L.Zeelenberg)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen
(J.R. vanderSchoot,L.vanden Brink, enJ. Kassies)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek Chinese kool
(A.R. Biesheuvel, e.a.)

50.9.07
98.9.07
80.9.05

* Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie tussen vollegrondsgroentegewassen
(J.Hoek, e.a.)
99.9.18
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek plantuien
(J.Hoeken M. Tramper)
* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek tuinboon
(W. SukkelenH.RVersluis)
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65.9.17
88.9.03

2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen en grassen voor gazons en
sportvelden
69.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen

J. E. Geersing,R. Wustman, H.W.G. Floot, A.H.J Rops en H.R Versluis, insamenwerking met CPRO-DLO, HLB, NAK,BLGG, NIKO-TNO, LUW-IVR LUW-Fytopathologie,AB-DLO, Agrico-Research,T. Clevers, Hettema Zonen, PD,
C.Meijer, DenHartigh,Fobek, Ropta/ZPC, Stet&Sloten vanRijn
54.9.39
Ongeveer 38 consumptie-aardappelrassen zullen op een klei- en op een zandlocatie worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen
deze rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (1*1 + 1*2 locaties), kiemrustperiode (1), uitlopen (1),ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof (1) en knol (4),
bladrol-, Yn-, X- en A-virus (2), YN-virus (1), Y cocktai ' (C' N ' 0)-virus (1), selecteerbaarheid bladrol- en YN virus (1), kringerigheid en stengelbont (3), Fusarium (1)
Phoma (1)), kooktype en verkleuring na koken (4) en gevoeligheid voor rooibeschadiging (2) en stootblauw (2). Insamenwerking met afdeling TOB van het PAGV
wordt verder gewerkt aan het vaststellen van rasverschillen ten aanzien vanVerticillium.
70.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen

J.E.Geersing,R. Wustman, H.W.G. Flooten K.H.Wijnholds,in samenwerkingmet
HLB, CPRO-DLO, AB-DLO,PD, NAK,Kama,HettemaZonen, T.Clevers, LUW-IVP,
LUW-Fytopathologie, NIKO-TNO,
Agrico-researchen Wolf& Wolf
55.9.02
Ongeveer 17 zetmeelaardappelrassen zullen op een dal- en op een zand-locatie
worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen deze
rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (2*2 locaties), kiemrustperiode (1),
uitlopen (1), ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof (1) en knol (4), bladrol-,
Yn-, X- en A-virus (2), YN-virus (1), Y cocktail (C' N ' 0)-virus (1), selecteerbaarheid
bladrol-en YN virus (1), kringerigheid en stengelbont (3), Fusarium (1) Phoma (1)),
en gevoeligheid voor rooibeschadiging (2) en stootblauw (2). Insamenwerking met
afdeling TOB van het PAGV wordt verder gewerkt aan het vaststellen van rasverschillenten aanzien vanVerticillium.
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71.

Partiële resistentie entolerantie Globodera pallida bij consumptie-aardappelen/zetmeelaardappelen

R.Wustman, J.E.Geersing,L.P.G. Molendijk en CD. vanLoon

54.9.43

Het onderzoek moet in 1996 worden afgerond met een verslag (CPRO-DLO) en
incorporatie van de methodiek ineenAM-resistentie protocol.
72.

Rassenproef pootaardappelen

H.W.G. Floot

EH/KW

Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op pootgoedtijdstip geoogst.
73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksuikerbieten

L. van den Brink, J. Kassies,J.A.M.Groten,H.G.W. Floot, M. TramperenH.A.G.
Verstegen, in samenwerkingmethet1RS
56.9.24
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RSuitgevoerd. Er is geen voorbeproeving.
In 1996 worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de Rassenlijst-rassen onderzocht. Op de proefvelden zal het
CPRO-DLO ook het registratie- en kwekersrechtonderzoek uitvoeren. Een beperkt
aantal rassen zal speciaal om die reden in de proeven worden opgenomen. In
totaal zullen er circa 45 rassen op de proefvelden worden uitgezaaid. Deproeflocaties zijn Lelystad en de ROC's Rusthoeve,Vredepeel en Kollumerwaard. Het onderzoek aan rassen met partiële resistentie tegen rhizomanie zal worden uitgevoerd
door het1RS.
74.

Cultuur -engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

M.L. Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,H.R Versluis, M.
Tramper, H.A.G. Verstegen en P.M.T.M. Geelen, in samenwerking metTNO-voeding, CPRO-DLO en IPO-DLO
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbij worden 50 rassen onderzocht op
twee locaties; één op zand (Ernst) en één op klei (PAGV).Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt driejaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassen van devoorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus enige rassen die al één of twee jaar in de
interprovinciale serie zaten. Al deze rassen worden vergeleken met de A-, N- enTrassen van de Rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovinciale serie is dit
jaar 27.Ze worden op de volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't
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Kompas, Prof. van Bemmelenhoeve, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien liggen er proefvelden in Ernst, Lelystad en op proefboerderij
De Bouwing (Randwijk).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemd worden.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef (wintervastheid) en een schotproef (gevoeligheid voor schot) uitgevoerd. Ook wordt
een aantal ziektetoetsingen uitgevoerd met gele roest en Fusarium culmorum.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist en bij
Meneba Meel B.V. te Rotterdam. Voor de beproeving door Meneba Meel B.V.
worden bovendien op ROC Westmaas 10-are velden aangelegd. Dit om ervaringen
op te doen met grotere partijen van rassen die in het tweede jaar van beproeving
zitten.
75.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds en M. Tramper, in
samenwerking met TNO-voeding en IPO-DLO
41.9.15
Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van het PAGV uitgevoerd op het
PAGV en op kweekbedrijven. Op het PAGV worden zowel de Rassenlijstrassen als
de rassen in het eerste, tweede, en derde jaar onderzocht. Op de kweekbedrijven
worden behalve de eigen eerstejaars rassen ook alle tweede- en derdejaars rassen
alsmede de Rassenlijst-rassen onderzocht.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan, komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemd worden.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef
(gevoeligheid voor schot) uitgevoerd. De rassen worden ook meegenomen met de
fysiotoetsing op gele roest bij wintertarwe.
76.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, in samenwerking met TNO-voeding en het
CPRO-DLO.
42.9.07
De voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in
Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Het totaal aantal rassen in de voorbeproeving
is maximaal 50. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen.
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In de interprovinciale serie worden ongeveer 25 rassen op 6 plaatsen onderzocht.
Naast de proeven op het PAGV en in Ernst zullen er op vier locaties van kweekbedrijven proeven worden aangelegd.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de Rassenlijst vermeld worden. Daarnaast wordt een fysiotoetsing met gele
roest uitgevoerd.
Verder worden in Lelystad eigen proeven vanTNO-voeding uitgevoerd, ni. de EBCserie, het kwekersstammenveld (ook op de Rusthoeve) en de 5-arevelden. Aan dit
materiaal worden de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-voeding
bepaalt de brouwkwaliteit vande rassen indezeproeven.
77.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek roggeentriticale

M.L Zeelenberg,L vanden Brink,K.H.Wijnholds en H.A.G. Verstegen,
in samenwerkingmetCPRO-DLO

43.9.01

De voorbeproeving van triticale vindt plaats op twee locaties, in Ernst (zand) en in
Lelystad (klei). Devoorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn in
1996 12triticalerassen en 3 winterroggerassen in onderzoek. Deze rassen worden
ook door de kwekers onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat 5 rogge- en 7 triticalerassen. De proeflocaties zijn: 't Kompas, Kooijenburg, Vredepeel, Ernst en Lelystad (alleentriticale).
Naast de normale beproeving wordt er nog een vriesproef en een schotproef uitgevoerd om informatie over de wintervastheid en de gevoeligheid voor schot te verkrijgen.
78.

Rassenvergelijking buitenlandsegraanrassen

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

WR

In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op ROC Wijnandsrade in samenwerking met het PIBO te
Tongeren en de Landwirtschaftskammer Rheinland.
79.

Teeltvanbakwaardige wintertarwerassen

H.W.G. Floot
Vergelijking van een aantal, vooral buitenlandse bakwaardige tarwerassen betreffende opbrengst en kwaliteit.
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80.

Rassenvergelijking wintergerst

P.M.T.M. Geelen

WR

Op Wijnandsrade is met financiering van de handelshuizen in Zuid-Limburg een
wintergerst-rassenproef aangelegd.
Tevens zijn 5-are velden aangelegd ter bepaling van de moutkwaliteit.
81.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

J.R.vander Schoot,M.L.Zeelenberg,L. vanden Brink,en M. Tramper,insamenwerkingmetATO-DLO ende vlaskweekbedrijven
51.9.05
Devoorbeproeving van vlas bevat ongeveer 10 rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale
serie omvat ongeveer 12rassen. Deze serie wordt beproefd op de ROC Rusthoeve
(ook een proefveld in Zeeuws-Vlaanderen). Ook in Lelystad wordt een proef aangelegd. Tevens worden er proeven aangelegd op vier kweekbedrijven.
Derassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de Rassenlijst vermeld worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit worden door het ATO-DLO in Wageningen
bepaald. Daarnaast worden er proeven aangelegd om de gevoeligheid voor vlasroest, Fusarium oxysporum envlasbrand vast testellen.
82.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

J.E.Geersing,M.L.Zeelenberg, L vandenBrinkenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetBLGG

50.9.04

Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. Devoorbeproeving omvat vier rassen indrie herhalingen en wordt
uitgevoerd op Ebelsheerd en op het kweekbedrijf van Cebeco. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht.
De interprovinciale serie omvat vijf rassen. Dezeserie wordt beproefd op de ROC's
Ebelsheerd en Kollumerwaard en op het kweekbedrijf van Cebeco. Op Ebelsheerd
worden de IP-rassenop eenvroeg en een iaattijdstip gezaaid.
Van het geoogste zaad wordt het oliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en het gehalte aan glucosinolaat
door een laboratorium in Europoort.
83.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

J.R.vanderSchooten J. Kassies

46.9.11

In 1996wordt (volgens voorlopige planning) er een nieuwe gazonproef aangelegd
op het PAGV waarin de eerste-, tweede- en derdejaars rassen worden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst; Engels raaigras, veldbeemdgras en
struisgras in drie herhalingen, roodzwenkgras en diverse soorten in vier herhalingen, twee zonder- entwee met stikstofbemesting.
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De rassen van veldbeemdgras worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in
een samen met de NSF inArnhem aante leggen betredingsproef.
Er worden drie sportveld-proeven met rassen van Engels raaigras aangelegd.
Daarnaast liggen er proefvelden die in 1996 op diverse eigenschappen worden beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven in Helvoirt, Nieuw-Milligen,Wageningen enLelystad;
- betredingsproeven inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam,Amsterdam en DenHaag;
De NSF neemt de betredingsproeven Engels raaigras voor haar rekening, met
technisch-inhoudelijke ondersteuning vanuit hetPAGV.
84.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek cichorei

L vanden BrinkenM. Tramper

63.9.04

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan cichorei zal worden uitgevoerd op
twee proefvelden, één in Colijnsplaat (ROC Rusthoeve) en één in samenwerking
met derden (kwekers of industrie). Erzullen circa 12rassen onderzocht worden.
In samenwerking met Benuline worden bij enkele rassen meer oogsttijden gerealiseerd inverband met het kwaliteitsverloop in het najaar.
85.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

JAM. Groten,J. Kassies,L. vanden Brink,K.H.WijnholdsenH.A.G. Verstegen, in
samenwerkingmetPR
96.9.28
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (500 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Het officiële onderzoek omvat hetvolgende:
Deeerstejaars-rassen (50) en 10standaardrassen worden onderzocht op 12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het PAGV coördineert dit
onderzoek enverwerkt deresultaten.
Een20-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken met
de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste produkt van minimaal
drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) en zetmeelgehalte (NIR) bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooijenburg, Aver-Heino,
Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier bedrijf
(rivierklei).
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86.

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

J.A.M. Groten, J. Kassies,L. vanden Brink, K.H.WijnholdsenH.A.G. Verstegen, in
samenwerkingmetPR
98.9.04
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCM en MKS
omvat het volgende:
Een 20-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt vergeleken met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste produkt wordt tevens devoederwaarde (in vitro verteerbaarheid) bepaald (gescheiden bemonstering korrel en
spil).
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooijenburg en
Aver-Heino. De eerstejaars rassen worden alleen op Vredepeel onderzocht. De
tweede- en derdejaars rassen worden op alle genoemde ROC's onderzocht.
87.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek luzerne

J.A.M. Groten, J. Kassies,L. vanden Brink,M. Tramper enH.W.G. Floot,insamenwerkingmetPR
98.9.06
In 1993 is er, ten behoeve van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek één rassenproef luzerne aangelegd op een kleilocatie (ROC Ebelsheerd).
Daarnaast zijn er in 1994 drie proefvelden aangelegd. Twee proefvelden op een
zandlocatie (ROC Aver-Heino en ROC Cranendonk) en de derde op een kleilocatie
(ROC Rusthoeve).
Op de proefvelden worden 19 nieuwe rassen vergeleken met twee standaardrassen (Maya en Resis). De proeven zullen meerdere jaren worden gebruikt voor
rasbeoordeling.
88.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelhennep

J.A.M. Groten

nieuw 51.9.06

De cultuur- en gebruikswaarde van enkele rassen van vezelhennep worden onderzocht. De proeven hiervoor zullen bij particulieren worden aangelegd en door hen
wordenverzorgd.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vollegrondsgroenteteelt
89.

Onderzoek naar rasverschillen inhetuitstallevenvanvollegrondsgroenten

I.RM. Commandeur, F.M.L Kanters enW. Sukkel

99.9.19

Ditonderzoek zal in 1996worden afgesloten met eenverslag.
90.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

F.M.L Kanters, A.J.M.Embrechts enK.J.Osinga

69.9.05

De proef witte asperge is in 1991 aangelegd op het ROCte Meterik. In 1992 is een
tweede proef aangelegd in Valthermond. Het bestaande rassensortiment zal als
vergelijking dienen.
91.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

F.M.L. Kanters, M.E.I Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

69.9.06

Er wordt in 1996 cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek verricht aan groene asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (via Westmaas) op
Rusthoeve. Het bestaande rassensortiment dient alsvergelijking.
92.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek prei

J. Hoek

66.9.03

Voor de vroege en late winterteelt wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek vindt plaats op praktijkbedrijven.
Derassen zullen op ROC Meterik worden onderzocht op vatbaarheid voor roest en
papiervlekkenziekte.
Daarnaast vindt voor de zomerteelt en de vroege- en late herfstteelt vooronderzoek
plaats bij de kweekbedrijven. Dit onderzoek wordt vervroegd opgepakt in verband
met het op de markt verschijnen van hybride rassen voor dezeteelten.
93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkropslaenijssla

F.M.L. Kanters, M.E.I Vlaswinkel, K.J.Osinga, R.C.F.M. vanden Broeken
A.J.M.Embrechts

72.9.03

Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege teelt - bedekt
en onbedekt -,zomer- en herfstteelt), onderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek zal
plaats vinden op de kweekbedrijven, het voortgezet onderzoek wordt gepland bij
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praktijkbedrijven in de teeltgebieden. Op ROC Meterik zal de zomerteelt aangelegd
worden. Het bestaande rassensortiment zal als vergelijking dienen.
94.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spinazie

J. Hoek

70.9.04

Er wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd voor de verse markt-teelten in de herfst.
Hierbij zullen alleen rassen betrokken zijn die resistent zijn tegen vier fysio's van
wolf. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op praktijkbedrijven op zowel klei als
zand.
Daarnaast vindt vooronderzoek plaats voor de industrieteelt in het voorjaar, zomer
en herfst. Dit onderzoek vindt plaats op de kweekbedrijven.
95.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitlof

A.R.BiesheuvelenR.C.F.M. vanden Broek

73.9.04

Vooronderzoek en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen
voor de vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek (lofoogst vanaf half december t/m april) en de late trek (vanaf mei). Het
onderzoek vindt plaats op het PAGV, het ROC te Zwaagdijk en op praktijkbedrijven. In het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige
kwaliteit en houdbaarheid van nieuwe witlofrassen in vergelijking met het aanbevolen sortiment.
96.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

I.RM. Commandeur, J. Hoek,R.C.F.M. vandenBroek
enM.E.T. Vlaswinkel

78.9.13

Er vindt vooronderzoek en voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. De proevenzijn aangelegd op de ROC'ste Meterik, Colijnsplaat en Zwaagdijk.
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de vroege herfstteelt, late herfstteelt en
zeer late herfstteelt. Er vindt mogelijk vooronderzoek plaats in de januarizaai. Het
voortgezet onderzoek zal plaats vinden op praktijkbedrijven, het vooronderzoek bij
de kweekbedrijven.
97.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek boerenkool

A.R. Biesheuvel, R.C.F.M. van den Broek, H.W.G.Floot, K.J. Osinga en M.E.T.
Vlaswinkel
79.9.01
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. De proeven zijn aangelegd
op de ROC's te Nieuw-Beerta, Westmaas, Valthermond en Zwaagdijk. Het onderzoek wordt in de winter van 1995/1996afgesloten.
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98.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

W.Sukkel

78.9.05

Er zal voortgezet onderzoek plaatsvinden bij de vroege teelt, de zomerteelt en de
herfstteelt. Zowel de geschiktheid voor de teelt van crowns als van spears komen
aan bod. De proeven worden aangelegd op praktijkbedrijven, waarvan twee in het
teeltgebied in Noord-Holland en mogelijk één te Colijnsplaat.
99.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij conservenerwten

W.Sukkel en I.P.M. Commandeur

nieuw 87.9.02

Er is vooronderzoek gepland bij donkergroene erwten in de fijne en middengrove
sortering. Het doorgaan van dit onderzoek is afhankelijk van de bereidheid van de
kwekers en eventueel industrie en commissionairs om de uitvoering voor hun rekening te nemen.
100.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

A.R. Biesheuvel en R.C.F.M.van den Broek

81.9.02

Er wordt voortgezet onderzoek gedaan voor de lange bewaarteelt. Bij de lange
bewaarteelt zijn grotere kolen gewenst zodat hier uitgegaan wordt van 33.000 planten per ha. De teelt van 1995 wordt bewaard bij 8°C en bij 0.5°C. Onderzocht wordt
of door de warme bewaring (8°C) de bewaarbaarheid van de rassen al eind december te voorspellen is, waardoor de resultaten een jaar eerder beschikbaar
kunnen komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op praktijkbedrijven.
101.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

I.P.M. Commandeur en R.C.F.M.van den Broek en A.R. Biesheuvel

84.9.12

In 1996 zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de teelt van witte kool
voor zomerteelt, herfst/bewaarteelt en lange bewaarteelt. De proeven zullen plaats
vinden op praktijkbedrijven.
102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

W.Sukkel, I.P.M. Commandeur en M.E.T. Vlaswinkel

83.9.01

Er zal voortgezet onderzoek plaatsvinden bij de vroege-, de middenvroege/middenlate en de late teelt. Dit onderzoek zal plaatsvinden op praktijkbedrijven (2 à 3
proeven) en één proef op het PAGV waarbij de rassen tevens onderzocht worden
op houdbaarheid. Verder zullen de rassen te Westmaas onderzocht worden op
hun vatbaarheid voor witte roest en Mycosphaerella.
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103.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

J. Hoek

76.9.06

Het veldonderzoek voor de vroege-, zomer- en herfstteelt heeft in 1995 plaatsgevonden. In 1996wordt de verslaglegging van deze proeven afgerond.
104.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek peen

F.M.LKanters

58.9.09

Er vindt vooronderzoek plaats bij de vroege bedekte teelt van B-peen en de herfstteelt inclusief bewaring van B-peen. De proeven zullen op de kweekbedrijven
worden aangelegd.
105.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

J. HoekenM. Tramper

65.9.16

In 1996 zullen evenals in de voorgaande jaren proeven worden uitgevoerd naar de
cultuur- en gebruikswaarde van uien voor de directe afzet en bewaring. Het onderzoek zal plaatsvinden op het PAGV en ROC Rusthoeve te Colijnsplaat. Bewaring
vindt alleen plaats in Colijnsplaat. In Lelystad zal een gedeelte van de proef niet
behandeld worden met MH, waardoor ook gegevens over uitloopsnelheid verkregenworden.
106.

CuJtuur-engebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

A.R.Biesheuvel

89.9.04

Vooronderzoek en voortgezet onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van
stamslabonen voor de verse markt en voor de industrie. In dit onderzoek worden
nieuwe rassen vergeleken met enkele standaardrassen. De rassen worden visueel
beoordeeld en machinaal geoogst en getoetst op houdbaarheid (bruinverkleuring
na oogst). De beste rassen uit het onderzoek van 1995 worden in het voortgezet
onderzoek in Lelystad machinaal geplukt. Deopbrengst wordt steeds vastgelegd in
relatie tot de rijpheid van de bonen.
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3. INVLOED VAN DE KOSTEN OP DE
PRODUKTIE EN HET BEDRIJFSRESULTAAT
Afgesloten projecten
* Onderzoek naar de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden inde akkerbouw inverschillende regio's tegen de achtergrond van lagere prijzen en strengere randvoorwaarden
(A.T. Krikke, J. SmidenS.R.M. Janssens(LEI-DLO))
02.8.04
* Bedrijfseconomische analyse van de teelt en bewaring van AM-resistente consumptie-aardappelen tenopzichtevanBintje
(A.T. Krikke, A. Bos,A. Veerman enR.Wustman)
04.7.03
* Economische evaluatievanbedrijfssystemen-onderzoekteVredepeel
[A.T. Krikke, A.Netjes,S.R.M. Janssens(LEI-DLO), B. Kroonen-Backbier
enM. Kroonen)
01.8.28
* Onderzoek naar de organisatie van bewerkingen bij complexe bedrijfsorganisaties
{H.B.SchoorlemmerenJ. Smid)
03.5.17
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3a. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
107. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in
hetZuidwestelijk kleigebied
A.T. Krikke, A. Bos enJ. Smid

02.8.06

Voor een aantal bedrijfsopzetten dat qua bouwplan, bedrijfsgrootte en bedrijfsuitrusting representatief is voor het Zuidwestelijk kleigebied worden de bedrijfseconomische perspectieven nagegaan. Daarmee wordt beoogd zicht te krijgen op de
ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in de regio. Zo worden de
consequenties onderzocht voor onder andere arbeid, mechanisatie en ondernemersinkomen bij bedrijfsvergroting en eventuele verbreding van de bedrijfsopzet
naar andere produktierichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelde
hulpmiddelen voor (begrotings)simulatie en optimalisatie. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in samenwerking met DLV en Directie Zuidwest van MLNV, in overleg
met een klankbordgroep van akkerbouwers in hetgebied.
108. Verkenning van de economische gevolgen van verschillende verliesnormen
voorfosfaatenstikstof
A.T. Krikke

nieuw 01.2.32

Overheid en bedrijfsleven streven ernaar de belasting van het milieu met stikstof en
fosfaat vanuit de landbouw terug te dringen. In opdracht van de Projectgroep
Verliesnormen is in samenwerking met LEI-DLO, PV, PR en IKC een verkenning
uitgevoerd van de sociaal-economische gevolgen van diverse varianten vanverliesnormen. Aan enkele varianten van verliesnormen kan alleen voldaan worden door
minder dan het landbouwkundig advies te bemesten met als gevolg reductie van
de gewasopbrengsten. In 1996 wordt een afsluitend documentatierapport gemaakt
waarin het basismateriaal wordt vastgelegd van de effecten van (bedrijfs)maatregelen die kunnen leidentot een lager fosfaat- en/of stikstofoverschot.
109. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de teelt, oogst en
verwerkingvanvollegrondsgroenten
Vacature enC.G.M. Geven

03.5.14

Het onderzoek naar de bedrijfskundige aspecten van de plant- en oogstmechanisatie bij sla is in 1995afgesloten. In 1996zal nog aandacht worden besteed aande
plant- en oogstmechanisatie bij prei. Daarnawordt dit onderzoek afgesloten.
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3b. Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis
van actuele ontwikkelingen in deteelt en bewaring
110. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek
A.T. Krikke, A. Bos,J. Smid,J.G.Lamers, A.H.J. Rops
enK.H.Wijnholds

01.4.24

Op basis van de technische resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek op 'De
Schreef', in de Veenkoloniën (AGM600) en van het onderzoek naar intensieve
bouwplannen in de Noordoostpolder worden bedrijfseconomische evaluaties uitgevoerd. De gevonden vruchtwisselingseffecten worden in bouwplanverband doorgerekend op bedrijfseconomische gevolgen voor het bouwplansaldo bij de huidige
prijsverhoudingen. In 1995 is de economische evaluatie van AGM600 afgerond. In
1996zal het onderzoek naar de intensieve bouwplannen worden geëvalueerd.
111. Kwantificeringvanhetlangjarigrendementvanberegening opakkerbouwbedrijvenopzand-endalgronden
W.A. Dekkers, A.T. KrikkeenK.H. Wijnholds

01.4.27

Met behulp van modellen van het DLO-Staringcentrum (SWATRE, SWACROP) zal
worden onderzocht hoe een optimale vochtvoorziening kan worden bereikt met
een aanvullende beregening. Voor meerdere jaren zal op basis van historische
weergegevens worden berekend wat de behoefte aan beregening is. De perspectieven van beregening in de Veenkoloniën worden afgezet tegen de noodzakelijke
investeringen, de veranderde arbeidsbehoefte, c.q. inzet en saldo in verschillende
varianten van de bedrijfsopzet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde perspectievenstudies voor het gebied. Eind 1996 wordt het onderzoek
afgesloten.
112. Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij de teelt en oogst van vollegrondsgroenten
C.G.M. Geven,in samenwerkingmetIMAG-DLO

03.5.25

In 1995 is een praktijkinventarisatie gemaakt van de knelpunten in arbeidsbehoefte,
arbeidsomstandigheden en mechanisatie-mogelijkheden bij een aantal hoofdgewassen, nl. bij asperge, bloemkool, broccoli, bospeen, prei, sla, sluitkool en witlof.
Deze gewassen worden gekenmerkt door een hoge arbeidsbehoefte. Samen met
het IMAG-DLO is aansluitend een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden van
mechanisatie die zouden kunnen concurreren met de huidige werkwijze. In 1996
zal dit project met eenverslag worden afgerond.
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3c. Economisch onderzoek ten behoeve van geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt
113. Risico-analyse vande invloedvanagrochemicaliën op grond-enwaterkwaliteitbijbedrijfssystemen metverschillendgrondgebruik
A.T. Krikke, A. Bos,A. NetjesenF.G. Wijnands,
in samenwerkingmetSC-DLO

01.8.29

Indit EU-project wordt de relatie nagegaan tussen bedrijfssystemen en de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen. Het DLO-Staring Centrum analyseert de uitspoelingsgegevens van de bedrijfssystemen van de drie BSO-akkerbouwlocaties en verwerkt deze in haar modellen. Het PAGV gebruikt het bedrijfseconomisch optimalisatiemodel om bedrijfsscenario's te vergelijken en te zoeken
naar een bepaald maximum-niveau van uitspoeling bij een zo gunstig mogelijk bedrijfsresultaat.
Tevens worden in dit project de bedrijfseconomische evaluaties en perspectievenstudies uitgevoerd voor de meest recente jaren van het bedrijfssystemen-onderzoek in de akkerbouw in Nederland alsook voor het bedrijfssystemen-onderzoek
op Long Ashton Research Centre (VK).
114. Economische evaluatieintroductiegeïntegreerde akkerbouw
S.R.M. Janssens(LEI-DLO) enJ.G. Groenwold(LEI-DLO)

01.8.51

In 1990 is een programma gestart om geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw te introduceren. De 38 studiebedrijven, verspreid over alle belangrijke akkerbouwgebieden, zijn door het LEI-DLO in administratie genomen. Jaarlijks is een
bedrijfsvergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij de uitkomsten van deze bedrijven zijn vergeleken met die van LEI-steekproefbedrijven. In 1995 is de bedrijfseconomische analyse van het laatste jaar uitgevoerd. In 1996 zal het eindverslag
worden opgesteld.
115. Economische perspectievenvangeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
Vacature, C.G.M. GevenenJ.A.M. Rovers

01.8.21

Op basis van de technische onderzoeksresultaten op de vier regionale BSO-locaties, wordt het economisch perspectief van een geïntegreerde teeltwijze nagegaan.
In 1996 wordt het computerprogramma FARM (Farm Analysis and Registration
Macro) toepasbaar gemaakt voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente. Vervolgens zal een economische evaluatie worden uitgevoerd van het tot
nu toe uitgevoerde bedrijfssystemen-onderzoek op de locaties Breda en Westmaas.
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116. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de vollegrondsgroenteteelt
C.G.M. Geven, in samenwerkingmetLEI-DLO

03.8.22

Dit project is in 1993 van start gegaan samen met 15 biologische vollegrondsbedrijven. Van elk bedrijf wordt jaarlijks een bedrijfseconomische boekhouding
bijgehouden door het LEI-DLO en worden tevens gegevens verzameld over arbeid
enteelttechniek. Deze gegevensverzameling wordt in 1996voortgezet. Ook worden
in 1996 de technische en economische resultaten van de eerste twee onderzoeksjaren geanalyseerd. Hierover zal in de vakpers worden gerapporteerd.
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4. BOUWPLAN-/ASSORTIMENTSVERBREDING
Afgesloten projecten
* Optimalisering van de teelt van nieuwe olieproducerende gewassen (EG-VOICI
programma)
(G.E.L Borm)
52.0.10
* Oogstmethoden bijteunisbloem
{M.Tramper)

RH

* Perspectievenvanmengteeltvanpopulierenmetakkerbouwgewassen engras
(CE. Westerdijk enD.A.vanderSchans)
97.4.01
* Korrelmaïs als zetmeelprodukt in de noordelijke veenkoloniale- en zandgebieden
(W. vanDijk,K.H.Wijnholdsen G.Veninga)
98.4.08
* Bestuderingvandiverseteeltaspectenvankleine (blad)gewassen
[CA.Ph. vanWijk)

76.4.03

* Onderzoek naarverbeteringvanhetuitstalleven nabewaring
vanradicchio
(CA. Ph.vanWijk)

76.6.09

* Forcerenvanasperge
(J.T.K. Poll)

69.4.02
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4a. Perspectieven van nieuwe (nonfood) gewassen in
de akkerbouw
117. Verbetering oogstzekerheid enkwaliteit carvonproducerende gewassen
J.G.N.Wander, H.J.vanderMheenen CE. Westerdijk

50.4.05

Dankzij de toepassingsmogelijkheden van carvon als kiemremmer in poot- enconsumptie-aardappelen en de fungistatische werking bij diverse toepassingen, is er
belangstelling voor de produktie van carvon door middel van de teelt van karwij en
dille. In samenwerking met het AB-DLO, het CPRO-DLO en het Van Hall Instituut
wordt aan diverse aspecten van de produktie van carvon gewerkt door middel van
een door de herstructureringscommissie gesubsidieerd project. Eind 1996 worden
de gezamenlijke resultaten gepubliceerd.
In 1996worden volgende proeven uitgevoerd:
- Effect plantgetal enworteldikte op opbrengst (tweede en laatste proef).
- Effect zaaitijden karwij op ontwikkelingsmogelijkheden in wintertarwe en mogelijkheden graanherbiciden (ROC Ebelsheerd). Het onderzoek wordt aangevuld
met een pottenproef.
- In 1996 worden voor het tweede jaar twee proeven aangelegd waarbij de optimale stikstofbemesting van dille onderzocht wordt.
- Het onderzoek vergelijking dilleselecties wordt in combinatie met schermenoogst en zaadoogst voortgezet.
- Ziektenbestrijding dille door middel van zaadbehandeling en gewasbespuiting
(tweede en laatste proef).
118. Teeltmogelijkheden vannieuwe kruidengewassen inNederland
H.J.vander Mheen

52.0.14

Door nieuwe subsidiestromen, ditmaal via CEBECO, kan het teeltonderzoek aan
een aantal gewassen uit het in 1995 afgesloten ISP-kruidenteeltproject worden
voortgezet.
De olie- en carvonopbrengst bij de schermenoogst en -verwerking van dille en
karwij zal, door middel van een systeem van regelmatige gehaltebepalingen en het
ontwikkelen van eenjuiste oogsttechniek, worden geoptimaliseerd.
Ook bij (peper)munt zal het optimale oogsttijdstip, door regelmatige bemonstering
en monsterdistillatie, worden bepaald.
Van zowel dille, karwij als munt, zal gewasmateriaal geleverd worden waarmee op
semi-praktijkschaal verschillende distillatie- en extractiesystemen kunnen worden
beproefd envergeleken.
Bij goudsbloem (Calendula) zal op praktijkschaal, door inzet van de kamille-plukmachine, het effect van bloemenoogst (eventueel meerdere bloemoogsten) op de
uiteindelijke zaadproduktie worden beoordeeld.
De praktijkmatige kamilleteelt en de kamilleteeltproeven worden, ter nadere oriënta50

tie en bestudering vanteeltsystemen elders,voor éénseizoenstilgelegd.
119. Teelt-enoogstoptimalisatievancichoreivoorde produktievaninuline
CE. Westerdijk

63.8.03

In dit project zijn sinds 1992 verschillende teeltaspecten onderzocht, zoals zaaitijd/oogsttijd, vlakvelds/ruggenteelten, verliezen bij tussenopslag, opslagbestrijding
etc. Het onderzoek is afgesloten in 1995. Begin 1996 zal een eindverslag worden
gemaakt.
120. Verbetering van de verwerkingskwaliteit van cichorei voor de produktie van
hoogwaardige inuline
CE. Westerdijk, in samenwerkingmetBenuline

nieuw 63.7.05

Na drie aanlopen lijkt de teelt van cichorei zich nu een plaats te hebben verworven.
De komende jaren wordt door Benuline (de cichorei-verwerker) een stijgende
grondstofbehoefte, als gevolg vantoenemende afzetmogelijkheden, voorzien. Inde
afgelopen jaren is door PAGV onderzoek meer inzicht verkregen in de juiste rassenkeuze en teeltwijze, waarbij vooral de inuline-opbrengst centraal stond.Voor het
saldo en de afzetmogelijkheden is verbetering van de kwaliteit van de cichorei
essentieel.
Daarbij gaat het om drieaspecten:
a) hoog gehalte aan inuline;
b) lange ketenlengte (DP) van de inuline en optimale ketenlengte verdeling;
c) laag gehalte aan mineralen (kationen en aminozuren).
De doelstelling van dit project is om aan te geven op welke wijze door keuze van
ras en perceelspecifieke teeltmaatregelen een optimale kwaliteit van de cichorei
voor de produktie van hoogwaardige inuline kan worden verkregen. In samenwerking met Benuline wordt in 1996 een aantal deelonderzoeken gestart waarbij
Benuline de verwerking van de monsters verzorgt. Afhankelijk van de resultaten in
het eerstejaar zalde aanpak zonodig wordenbijgesteld.
Inhet rassenonderzoek worden extra bemonsteringen en analyses uitgevoerd enin
twee veldproeven wordt onderzocht hoe de bemesting nauwkeuriger afgestemd
kan worden op de behoefte van het gewas en of een heterogeen gewas sterk in
kwaliteit afwijkt van een homogeen gewas bij eenzelfde plantaantal. Op beperkte
schaal wordt in een tonnenproef onder geconditioneerde omstandigheden de
invloed van lage temperaturen (vorst) tijdens de bewaring op de kwaliteit van de
inuline bekeken en op oriënterende schaal zal een vijftal groeiregulatoren gescreend worden op hun invloed op het inulinegehalte en de ketenlengte en ketenlengteverdeling van de inuline.
121. DeteettvanMiscanthusvoorindustriëleverwerking
W.CA.vanGeel, A. Darwinkel,K.H.WijnholdsenP.M.T.M. Geelen,
in samenwerkingmetBTGTwente

51.7.04
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In 1992 is op ROC 't Kompas een Miscanthus-proef aangelegd met microplanten
(via meristeemcultures opgekweekt) en rhizoomplanten, bij twee plantdichtheden.
De microplanten winterden uit en werden in 1993 vervangen door rhizoomplanten.
Omdat ook deze grotendeels uitwinterden, is de proef in 1994 en 1995 voortgezet
met enkel de rhizoomplanten uit 1992. In 1996 zal deze proef worden beëindigd.
Het gewas wordt dan opgeruimd, waarbij aandacht zal worden geschonken aan
verschillende methoden om Miscanthus op teruimen.
In 1993zijn op het PAGV, ROC 't Kompas en ROC Wijnandsrade Miscanthus-proeven aangelegd met drie stikstoftrappen in opdracht van de Biomass Technology
Group). Gedurende het groeiseizoen 1995 werden planthoogte en spruitaantal
bepaald; in 1994 en 1995 werden daarnaast lichtonderschepping, bebladeringsindex en stengelopbrengst na de winter vastgesteld. Deze proeven worden in 1996
alleen voortgezet als er externe financiering voor beschikbaar komt (het EU-project,
waar deze proeven onder vallen,loopt begin 1996af).
Met proeven, gericht op de verbetering van de aanslag van gepote rhizomen,
wordt waarschijnlijk geheel gestopt. Indien derden dit onderzoek willen continueren,
zal indien gewenst expertise beschikbaar worden gesteld.
De kleine velden Miscanthus (circa 100 m2) op de ROC's Rusthoeve en Westmaas
blijven gehandhaafd om de groei en ontwikkeling tevolgen.
122. Optimalisering van de teett van gierstmelde als grondstof voor de zetmeelenvoedingsindustrie
W.C.A. vanGeel, A. Darwinkel,K.H.WijnholdsenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetAVEBE

52.0.13

In een nationaal project, samen met AVEBE, NIKO-TNO EN CPRO-DLO, en in een
EU-project (Nederland, Groot-Britannië, Denemarken, Frankrijk, Italië) onderzoekt
het PAGV de potentiële teelt- en verwerkingsmogelijkheden van gierstmelde. Het
PAGV richt zich op opbrengstpotentie, teeltknelpunten en beïnvloeding van de
kwaliteit door teeltmaatregelen. De kwaliteitsanalyses worden door NIKO enAVEBE
uitgevoerd. De voornoemde onderzoeksprojecten lopen in 1996 af. Daarom wordt
het aantal proeven sterk verminderd en zal het accent worden gelegd op verslaglegging. De proeven die nog worden uitgevoerd,zijn gericht op:
- beproeving vanverschillende genotypen op meerdere locaties (PAGV, EH,KB);
- invloed van rijenafstand en zaaidichtheid op de opbrengst (PAGV);
- screening van mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding (PAGV);
- invloed van zaaitijdstip en zaaimethode op de opkomst en gewasregelmaat
(PAGV,EH);
- schade door zwarte-boneluis (PAGV);
- het effect van gierstmelde op de vermeerdering van maïswortelknobbelaaltje
(Rips-type).
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4d. Onderzoek naar produktverbreding van vollegrondsgroenten
123. Teeltmethoden ter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van groene
asperges bijgebruikvanmannelijkehybriden
J.T.K. Poll,M.E.T. Vlaswinkel enK.J.Osinga

69.4.03

Heteffect vanaanaarden op het omvallenvan de stengels.
Dit onderzoek wordt met verslaglegging afgesloten.
Aanplant van groene asperges op zware klei.
Dit onderzoek wordt metverslaglegging afgesloten.
Vergelijking éénjarige planten met kluitplanten.
De proef in Westmaas wordt in 1996 niet geoogst en vermoedelijk met een verslag
afgesloten.
Interactie plantmateriaal enplantdiepte.
Deze proef in Westmaas wordt in 1996 niet geoogst en vermoedelijk met een
verslag afgesloten.
124. Vergelijking CA-bewaring met 'normalebewaring'vanbleekselderij
CA.Ph. vanWijk

74.6.02

Langere aanvoer van bleekselderij aan het einde van het seizoen is gewenst. Uit
literatuurstudie blijkt dat middels CA-bewaring daartoe wellicht mogelijkheden zijn.
Inseizoen 1995/1996 zalvan herkomst zand enzavel bleekselderij van verschillend
inbrenggewicht zowel in CA-bewaring als 'normale' bewaring vergeleken worden.
De resultaten van 1995 zijn beslissend of onderzoek in 1996/1997 voortgezet zal
worden.
125. Verbetering van de weggroei van jong plantmateriaal van rabarber na uitplantophetveld
A.J.M.Embrechts en CA.Ph. vanWijk

75.4.04

Door de toenemende forcering blijft de behoefte aan plantmateriaal voor teelt van
éénjarige pollen bij rabarber groot. De traditionele vermeerderingsmethoden en
meristeemcultuur geven onvoldoende soelaas voor een snelle vermeerdering. In
1992 en 1993 is te Zwaagdijk beproefd of hergebruik van geforceerd materiaal
mogelijk is. De resultaten daarvan zijn in de vakpers gepubliceerd, waarmee dit
onderdeel van het project is afgesloten. Onder dit project worden tevens nieuwe
stekmethoden beproefd. De proeven zijn inde loop van 1993/1994 op ROC Noord
Limburg gestart en zijn in 1994/1995 voortgezet. In 1995/1996 worden de proeven
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voortgezet om de produktie van de diverse stekmethoden te vergelijken. Het
onderzoek wordt in 1996afgerond.
126. Instandhoudingrabarbersortiment
C.A.Ph. vanWijk

nieuw 75.0.05

De instandhouding van de collectie rabarberrassen is nu in een eigen project
ondergebracht. In het voorjaar van 1995 zijn de rassen op het PAGV gestekt en
opnieuw uitgeplant.
127. Optimalisatievande produktievanroodlof
CA.Ph. vanWijk

76.0.08

Zowel de produktie van het lof als van de wortels blijft bij dit gewas ver achter bij
die van witlof. In 1993/1994en 1994/1995iste Creil onderzoek uitgevoerd om door
middel van vervroeging van de teelt, de wortelproduktie, en daarmee ook de produktie van het lof te verbeteren. Met het gebruikte ras Carla bleek de produktie 1015% te verbeteren bij vroege zaai onder bedekking. Het uitstalleven van Carla is
echter zeer matig. Daarom is in 1995/1996 het onderzoek voortgezet met een ras
dat een beter uitstalleven heeft naast Carla als standaard. In 1996 wordt het onderzoek afgesloten met eenverslag.
128. Voorkomingvanbruine randjesbijknolvenkel
CA.Ph. vanWijkenR.C.F.M. vanden Broek

76.4.10

Bruine randen aan de schubbladen van knolvenkel treden tijdens de teelt op. Bekend is dat er verschil in gevoeligheid bestaat tussen de rassen. Verder kunnen
groei-omstandigheden het optreden van bruine randen sterk beïnvloeden. In 1994
is gestart met hetvastleggen van de verschillen in gevoeligheid van de rassen door
teelt onder droge en vochtige omstandigheden. Daarbij is ook tijdens het uitstalleven op het optreden van rand getoetst. In 1995 is met twee rassen het onderzoek
voortgezet te Zwaagdijk en te Lelystad. In 1996 zal alleen te Lelystad de proef
worden voortgezet, ter precisering van de gewenste vochttoestand.
129. Produktverbreding
R.C.F.M. vanden BroekenK.J.Osinga

NH/KPG

Op proeftuin Zwaagdijk wordt onderzoek uitgevoerd met een demonstratief karakter. Het betreft onder andere N-bemestingsonderzoek bij knoflook, onderzoek naar
optimale CA-condities voor spitskool en groenselderij in een proef tezamen met de
veiling WFO, plantafstanden voor crown broccoli, onderzoek naar rasverschillen in
gevoeligheid voor schermrot en bestrijding van schermrot in broccoli. Op ROC 't
Kompas in Valthermond wordt een plantgetallenproef met radicchio rosso uitgevoerd.
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4e. Invloed van diepe grondbewerking op vochthuishouding, beworteling en produktie van gewassen
130. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien vande fysische bodemvruchtbaarheid
J.AlblasenV. de Kok

10.1.03

Om de toenemende mechanisatie voor onder andere de grondbewerking te kunnen begeleiden, is er behoefte aan kennis van de grond waarop vollegrondsgroentegewassen worden geteeld en waaraan frequent organische stof wordt toegevoegd. Ditjaar wordt het project afgerond met verslaggeving.
131. Invloedvan de beworteling op hetinstand houdenvan de structuur vande
ondergrond
J.AlblasenD.A.vanderSchans

21.4.02

De zware mechanisatie leidt bij continu maïsteelt tot dichter worden van de ondergrond. Nu gebleken is dat het losmaken van dichte ondergronden slechts tijdelijk
effect heeft bij gelijkblijvende mechanisatie, richt zich de vraag op de bijdrage die
gewassen kunnen leveren bij het instand houden van losgemaakte grond.
Hierover is een meerjarige proef op een enkeerdgrond in Westerhoven uitgevoerd.
De verslaggeving, die als gevolg van andere prioriteiten was uitgesteld, wordt in
1996afgerond.
132. Verruimingvan de gewaskeuze op zware kleidoor het lichter maken vande
bouwvoor
A.H.J.Rops,J.Alblas,J.G.LamersenA. Bos,in samenwerking
metSC-DLO

21.1.53

Op de zware kleigronden in de IJsselmeerpolders (circa 55% afslibbaar) is het
moeilijk om met een bewerking de vereiste verkruimeling te krijgen die voor de teelt
van bepaalde gewassen gewenst is. Om de mogelijkheden voor dit type grond te
vergroten, is in 1988 op De Kandelaar een proef aangelegd waarbij door middel
van mengploegen een bouwvoor is gerealiseerd met circa 20 en 35% afslibbare
delen. Hierbij worden verschillende gewassen vergeleken om nate gaan in hoeverre op deze wijze mede door een ruimere gewaskeuze (bloembollen, groenten) het
bedrijfsresultaat kan worden verbeterd. Gezien de redelijke resultaten en de belangstelling uit de praktijk zal het onderzoek nog enkelejaren worden voortgezet.
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133. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepere
grondbewerking
A.H.J.RopsenJ.Alblas,in samenwerking metSC-DLO

21.1.54

Delichte zavelgrond in hetwesten van de Noordoostpolder isslecht doorlatend als
gevolg van de storende lagen tot beneden de drains. Na advies van het DLO-Staringcentrum wordt op ROC DeWaag een onderzoek uitgevoerd met vier systemen
van mengen van de ondergrond. Hierbij wordt nagegaan of de water toe- en
afvoer kan worden verbeterd en welke invloed deze bewerking heeft op de teelt
van de gewassen.Vanaf 1992worden op de grondbewerkingssystemenvijf gewassen geteeld. Na drie onderzoekjaren kunnen nog geen duidelijke positieve of
negatieve invloeden van de grondbewerkingen worden vastgesteld zodat het
onderzoek nog enkelejaren moet worden voortgezet.
134. Vergelijking van verschillende voedergewassen onder sub-optimale vochtvoorziening
D.A.vanderSchans,in samenwerkingmetPR, AB-DLOenSC-DLO

98.4.11

Op veel zandgronden zijn hoge ruwvoederprodukties uit gras alleen mogelijk alser
beregend kan worden. Water van goede kwaliteit wordt steeds schaarser. Om dit
schaarse goed te beheren, wordt het gebruik van grondwater voor beregening
steeds meer aan banden gelegd. Hierdoor komt de ruwvoedervoorziening op rundveehouderijen in gevaar. Het is daarom noodzakelijk om naar alternatieven te zoeken en de consequenties van deze alternatieven op bedrijfsniveau te kunnen
berekenen. Mogelijke alternatieven zijn minder droogtegevoelige grassoorten, maïs,
luzerne, voederbieten en granen. In 1993 zijn er op zandgronden in Brabant en
Overijssel vier proefvelden aangelegd om de produktie van deze gewassen bij een
beperkte vochtvoorziening te vergelijken. De veldproeven in Overijssel zijn inmiddels beëindigd. De proeven in Brabant worden in 1996beëindigd. Deverlaglegging
zalin 1997plaatsvinden.
Tevens worden er, parallel aan deze veldexperimenten simulatiemodellen voor de
verschillende gewassen en de grondwateronttrekking gemaakt en gevalideerd. Bij
dit onderzoek werkt het PAGV samen met PR, CABO-DLO en SC-DLO. Ook zullen
regionale consequenties van beregeningsverboden en gewaskeuze op de grondwaterstand worden berekend enzal de consequentie van droogte op de stikstofbenutting bijverschillende gewassen worden onderzocht.
135. Effectvanberegeningopzetmeelaardappelen
K.H.Wijnholds

23.8.07

Er is onder andere bij de waterschappen onduidelijkheid over de rentabiliteit van
beregening in het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld. Ook bestaat
de indruk dat de bestaande beregening efficiënter kan worden uitgevoerd. Op
Kooijen-burg en 't Kompas worden beregeningsproeven aangelegd. Op 't Kompas
zullen wederom twee beregeningsvarianten worden aangelegd, op basis van
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tensiometers en praktijk. Door het waterschap zullen de gemeten tensiometerwaarden en de grondwaterstanden worden getoetst in hun peilbeheersingsmodel. Op
Kooijenburg zullen insamenwerking met kweekbedrijf Hettema verschillende rassen
worden getoetst met enzonder beregening.
136. Vermindering van de waterbehoefte door toepassing van druppelirrigatiesystemenbijasperge
A.J.M.Embrechts

69.4.10

In 1995 is op ROC Noord Limburg een veldproef aangelegd. Het doel van het
onderzoek is de waterbenutting te verbeteren door de toedieningsmethode te
optimaliseren. Hiertoe is een ondergronds druppelirrigatie-systeem aangelegd bij
asperge. In dit onderzoek vormen het vaststellen van de benodigde watergift en de
vergelijking tussen druppelirrigatie en volveldsberegening de belangrijkste punten
van onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van fertigatie bij
asperge. In 1996zal de proef voor het eerst geoogst worden.
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5. VRUCHTWISSELING EN BODEMPATHOGENEN
Afgesloten projecten
*

Onderzoek naar mogelijkheden om besvorming bij aardappelen te voorkomen
(A Veerman)
54.3.30

*

Onderzoek naar de effectenvanteelt- en cultuurmaatregelenop (vruchtwisselings)problemen inde intensieve vollegrondsgroenteteelt
{A.J.M. Embrechts)
28.4.12
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5a. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op
het gewas en op de bodem
137. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing
H.P. Versluis enJ.G.Lamers

28.4.50

Gezien de ontwikkeling naar bouwplanvernauwing (meer aardappelen en suikerbieten) zijn in 1976 op ROC Westmaas en ROC Feddemaheerd vruchtwisselingsproeven aangelegd om de effecten hiervan op bedrijfsresultaat, ook op langere
termijn, na te gaan. In deze proeven zijn, voor een deel met grondontsmetting,
twee-, drie- en vierjarige rotaties vergeleken waarbij per rotatie diverse aspecten
zoals opbrengst, kwaliteit, structuur en bewerkbaarheid grond, plantenziekten,
onkruiden en stikstofreacties werden bestudeerd (in samenwerking met PAGV,ABDLO, PD). Nu na 12jaar de rotaties minimaal drie cycli hebben doorlopen, zijn de
proeven afgesloten.Van de proef op Feddemaheerd (28.4.50 KW) is eind 1991het
verslag verschenen. De resultaten van de proef te Westmaas (28.4.50 WS) zijn in
bewerking. Het eindverslag zal in 1996verschijnen.
138. Vruchtwisselingsonderzoek opVeenkolonialegrond
K.H.Wijnholds,in samenwerkingmetHLB

28.4.58

Een mogelijke beperking van grondontsmetting heeft niet alleen gevolgen voor het
optreden van aardappelcysteaaltjes in het fabrieksaardappelgebied maar ook voor
het optreden van andere aaltjes die nu door de grondontsmetting weinig kansen
kregen. De vruchtopvolging krijgt dan een belangrijke betekenis. In een tweetal
vruchtwisselingsproeven (ROC 't Kompas en ROC Kooijenburg) worden verschillende systemen vanvruchtopvolging vergeleken met betrekking tot de aaltjespopulaties, de bodemgezondheid, de opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid. In de
proeven worden vijf rotaties bij verschillende intensiteiten van grondontsmetting
vergeleken. Op Kooijenburg werd in 1994 in bieten een eerste aantasting door
Meloidogyne chitwoodi zichtbaar bij die rotaties waarbij het grondontsmettingsregime is opgerekt. Diverse instellingen (HLB, PAGV, AB-DLO en 1RS) verrichten deelonderzoek enwerken samen ineen begeleidingsgroep.
139. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het westen van de
Noordoostpolder op de bodemstructuur en de oogstzekerheid van gewassen
A.H.J.RopsenJ.Alblas

28.4.56

De indruk bestaat dat in het westen van de Noordoostpolder door de intensieve
bouwplannen de gewassen (gedeeltelijk) mislukken. Een achteruitgang van de
bodemstructuur en het optreden van ziekte-aantastingen en/of nog andere onbekende redenen zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om hierin meer inzicht te
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krijgen, is in 1986 in samenwerking met het SC-DLO, LBO en het PAGV een onderzoek gestart. In dit onderzoek zijn meer en minder intensieve bouwplannen met
elkaar vergeleken. Verschillende belangrijke aspecten van de teelt, water- en luchthuishouding en dergelijke zijn nauwlettend gevolgd. De proef wordt nu afgesloten.
Inmiddels wordt gewerkt aan een bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten.
In 1996zullen de resultaten hiervan in eenverslag (project 01.4.24) wordensamengevat.
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5b. Beheersing van plantparasitaire nematoden in het
bouwplan
140. Debeheersing van het aardappelcysteaaltje inhet bouwplan
L.P.G. Molendijk,in samenwerkingmetHLB,IPO-DLO, AB-DLO, e.a.

33.3.10

Indit project wordt door middelvanveld-, laboratorium- en kasproeven aan diverse
aspecten van het aardappelcysteaaltje gewerkt.
Elementen zijn:
Mogelijkheden van vroege detectie. Ten behoeve van dit onderzoek wordt geparticipeerd in een samenwerkingsverband van IPO-DLO, PAGV, HLB, NAK en PD. In
1993 zijn de veldbemonsteringen afgerond. In 1994 is ook het laboratoriumwerk
klaar gekomen. Statistische verwerking en verslaglegging zijn in handen van het
IPO-DLOen in 1995ter handgenomen.
Bepaling van partiële resistentie en tolerantie van consumptierassen. Via vergelijking van pot- en veldproeven wordt nagegaan in hoeverre potproefgegevens
representatief zijnvoor develdsituatie.
Daarnaast leveren deze proeven parameters en relaties die worden benut voor de
begeleidingssystemen ter beheersing van bodempathogenen (03.4.10).
Deverslaglegging zal in 1996afgerondworden.
141. Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor aardappelmoeheidsonderzoek
IG. vanGalen-van BeersenL.P.G. Molendijk,in samenwerking
metHLB

33.3.13

In 1996 zal dit project afgerond worden. De in het MJPG geformuleerde doelstelling: "Beperking en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een
beter gebruik van de beschikbare resistentie in aardappelrassen" maakt het noodzakelijk dat de telers tijdig goede kwalitatieve en kwantitatieve informatie krijgen wat
betreft de aard en de omvang van eventuele besmetting met aardappelcysteaaltje,
Globoderarostochiensis en/of G.pallida.
Binnen dit project is, in samenwerking met het HLB te Assen, gewerkt aan de
ontwikkeling van een betrouwbare rassenkeuzetoets waarmee per perceel de soort
en het type aardappelcysteaaltje bepaald kan worden alsmede de graad van resistentie van een aantal aardappelrassen daarop. Deze proeven zijn in 1995afgerond.
Het bekijken van de mogelijkheden van ELISA voor de bepaling van de levende/dood verhouding van cysten heeft wat vertraging opgelopen maar wordt in
1996ook afgerond.
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142. Rijentoepassing van granulaten bij de teelt van consumptie-aardappelen op
AM-besmette kleigronden
L.P.G. Molendijk

33.3.16

Sinds 1992 is er een toelating van de rijentoepassing van een aantal granulaten in
aardappelen. De volveldse toepassing is op de kleigronden altijd afgeraden in
verband met de inwerkproblemen en de korte werkingsduur op gronden met een
hogere pH.
Nagegaan wordt of rijentoepassing van granulaten op kleigronden het effect van
partieel resistente rassen kan vergroten en in hoeverre schade kan worden voorkomen. In 1994werden de proeven van 1993 herhaald. Hierbij werden de granulaten Temik en Vydate in een rijentoepassing getoetst op twee Globodera rostoc/7/ens/s-populaties en op een Globodera pa///da-populatie. De verslaglegging zal
in 1996plaatsvinden.
143. Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van aardappelmoeheid
T.G. vanGalen-Van Beers,L.P.G. Molendijk,
in samenwerkingmetLU-Wageningen

33.3.17

De indeling van Globoderapallida in pathotype D en E blijkt in de praktijk niet te
voldoen. In het kader van dit project wordt bekeken of het mogelijk is populaties in
te delen aan de hand van hun eiwitpatroon en dit te koppelen aan de mate van
vermeerdering die ze op aardappelrassen kunnen bereiken.Wanneer deze koppeling kan worden aangetoond, zou op basis van een eenvoudige laboratoriumtoets
aan kleine aantallen cysten uit een veldmonster, een advies voor een te kiezen ras
gegeven kunnen worden. De vakgroep Nematologie heeft via electroforese een
honderdtal Globoderapa///da-populaties in kaart gebracht.
De kasproef in samenwerking met de LUW om tot nauwkeurige karakterisering te
komen van een honderdtal aardapplecysteaaltje-populaties uit de Veenkoloniën,die
in 1995 uitgevoerd is,zal in 1996verwerkt worden in het laboratorium.
144. Epidemiologischonderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.1

Dit deel van het programma omvat onderzoek naar het verloop van de mate van
besmetting van de grond onder praktijkomstandigheden, het onderzoek naar
verspreiding van het aaltje en bemonsteringstechnieken en het onderzoek naar
mogelijkheden van bestrijding van aardappelopslag in vruchtwisselingsverband.
Ook valt onderzoek naar bepaalde aspecten van de populatiebiologie vanGlobodera rostochiensis en Globodera pallida onder dit project. Het epidemiologisch
onderzoek vraagt vanaf 1994 een hogere onderzoeksinspanning. Dit vindt zijn
oorzaak in de benodigde extra aandacht voor:
a.de bedrijvenproef,
b. het federatie-onderzoek,
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c. de begeleiding van de geïntegreerde bedrijven,
d. het project 'halvering grondontsmetting' in Overijssel, Drenthe enGroningen.
In elke provincie wordt op een tiental bedrijven/percelen geteeld volgens een
aangescherpte doelstelling van het in HLB89-1 beschreven systeem en vergeleken
met de praktijkmethode. In Groningen is vanwege de regulering van de grondontsmetting de opzet aangetast. De praktijkmethode is hier vervangen door een
systeem waarbij de uitslag van de grondbemonstering bepalend isvoor de toepassing van grondontsmetting en/of een granulaat. Getracht zalworden om het project
in Overijssel voort te zetten met verder aangescherpte doelstelling om het gebruik
van grondontsmetting nog verder terug te dringen; onder andere door gebruik te
maken van de nieuwe Pa-3resistente rassen.
In 1994 is het 'tolerantie-project' afgesloten met een proefschrift.
Het onderzoek naar de interactie tussen zuurgraad van de grond en schade door
AM in samenwerking met het AB-DLO zal in 1996 worden voortgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de pH-trappen proefvelden van het1RS.
145. Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB1.2

Dit project omvat onderzoek door middel van lab-, kas- en veldproeven naar verschuiving in de samenstelling van de pathotypen-populatie onder invloed van een
meer of minder intensief gebruik van resistente rassen, evenals onderzoek naar
verspreiding van de verschillende typen over hetgebied.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de effecten in vruchtwisselingsverband van de teelt van Pa-2 en Pa-3 resistente rassen (onder andere Elles en
Seresta) op verschuiving in pathotype-samenstelling. Het belang van dit onderzoek
is van dien aard, dat in het kader van het project 'Bodemgezondheid' zes extra
proefvelden worden aangelegd. Dezogenaamde 179- pottenproef is uitgewerkt. Dit
onderzoek wordt afgesloten met eeneindverslag.
146. Chemische bestrijdingvan aardappelcysteaaltje
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 1.3

Hiertoe behoren ondermeer de volgende onderdelen:
Het onderzoek naar effectiviteit tegen het aardappelcysteaaltje van bestaande en
potentiële nematiciden en hunformuleringen.
Het probleem van de versnelde afbraak vanvluchtige en niet-vluchtige nematiciden.
In verband hiermee worden twee oude doseringsproeven met 1,3-D en Monam
nog steeds voortgezet. Een snelle praktijktoets voor het vaststellen van Monam en
1,3-Dadaptatie is op praktijkschaal getoetst en geschikt om routinematig opgepakt
te worden. In 1996 wordt een screening verricht in het fabrieksaardappelgebied
naar het voorkomen van adaptatie voor het granulaat Mocap.
Een belangrijk facet van de chemische bestrijding wordt gevormd door de 'methodieken' waarmee de middelen worden toegediend. Het onderzoek naar effecten
vantoepassing van granulaten in de rij in relatie tot aaltjesdichtheden entolerantiegraad wordt op praktijkpercelen voortgezet.
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147. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes
A. Mulder, Js. Roosjen en G. Veninga

HLB

Dit project omvat het onderzoek naar:
- de effecten van organische bemesting;
- wekstofonderzoek; in veldproeven worden de effecten van wekstoffen getoetst.
148. Andere aaltjesaantastingen
A. Mulder, Js. Roosjen en G. Veninga

HLB 2.1

De populatiedynamica van andere nematoden dan het aardappelcysteaaltje wordt
onder andere bestudeerd in vruchtwisselingsverband. Er zal onderzoek gestart
worden naar het effect van granulaten op de populatie-ontwikkeling van Meloidogyne hapla en Pratylenchus penetrans. In het kader van terugdringing van het gebruik van fumiganten is ook nodig dat meer kennis wordt vergaard omtrent de
effecten van diverse gewassen op andere soorten aaltjes. In 1995 is hier een begin
mee gemaakt op een Pratylenchus besmet perceel.
149. Onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot geringere afhankelijkheid
van de grondontsmetting voor de beheersing van het vrijlevend wortelaaltje
(Paratrichodorusteres)
RA.C. Koot, L.P.G.Molendijk, A.H.J. Rops en A. Bos

33.3.12

In verband met de vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen,
ontstaat er op de lichte zavelgronden in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
een behoefte aan alternatieve methoden voor de beheersing van het vrijlevend
wortelaaltje (Paratrichodorus teres). Op ROC De Waag en ROC Van Bemmelenhoeve zijn in verband hiermee bouwplanproeven aangelegd. Behalve de proefvelden op de twee genoemde proefboerderijen lopen er ook proeven op praktijkpercelen. Met deze proeven wordt onderzocht wat het effect kan zijn van het minder
vaak grondontsmetten. Bovendien wordt nagegaan of met de keuze van een
groenbemestingsgewas en organische stof-toediening er mogelijkheden bestaan
het aaltje te beheersen. Het onderzoek wordt in 1996 afgesloten met verslaggeving.
150. Bestrijding van Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje) met intensieve
grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten
P.A.C. Koot, L.P.G.Molendijk en A.H.J. Rops

33.3.15

Ter aanvulling van het project 33.3.12 worden er op de ROC's De Waag en Van
Bemmelenhoeve proeven uitgevoerd met granulaten. In diverse gewassen wordt de
werking van verschillende granulaten op het aaltje onderzocht. De relatief hoge pH
en de daarmee samenhangende microbiële samenstelling van de Trichodorus-gevoelige gronden, zorgt voor een snelle afbraak van de granulaten. De belangrijkste
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vraag bij dit onderzoek is daarom of de granulaten voldoende werkzaam zijn tegen
het aaltje. Een andere vraag is of er alternatieven te vinden zijn voor het granulaat
Temik. Detoelating van dit middel staat namelijk ter discussie.
Uit vorige onderzoeken is bekend dat met grondbewerking een verlaging van de
aaltjespopulatie kan worden verkregen. In dit onderzoek wordt dan ook nagegaan
welke grondbewerking op deze gronden mogelijk is, hoe deze moet worden uitgevoerd en wat de effecten zijn op de aaltjes. Deze proef is op een praktijkperceel in
de Wieringermeer opgezet. Het onderzoek wordt in 1996afgesloten met verslaggeving.
151. Invloedvangroenbemesters ophetoptredenvanTrichodorus primitivus
H.W.G. Floot

KW

In een veldproef zullen diverse groenbemestingsgewassen vergeleken worden op
hun waardplantgeschiktheid voor vrijlevende aaltjes, met name Trichodorus primitivus.
152. Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek en het
project experimentele introductiegeïntegreerde akkerbouw
L.P.G. Molendijk

33.3.11

In het bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold en Vredepeel is één van de
uitgangspunten voor de geïntegreerde bedrijfssystemen dat geen grondontsmettingsmiddelen worden toegepast. Bouwplannen zijn er dan ook op gericht de
bodemgezondheidssituatie onder controle te houden. Via jaarlijkse bemonstering
van twee monitor-plekken per perceel wordt de ontwikkeling van de aaltjespopulatie gevolgd en worden de implicaties van de resultaten voor de bedrijfsvoering
vastgesteld. In 1996wordt over de resultaten op Borgerswold en Vredepeel gerapporteerd.
153. Bestrijdingvanwortelknobbelaaltjes inbouwplannen metdicotylegewassen
L.P.G. Molendijk

33.3.07

De nadruk ligt bij dit project op het verkrijgen van inzicht in het populatieverloop
vanMeloidogyne hapla enMeloidogyne chitwoodi gedurende de gewasloze periode en het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden ter bepaling van het besmettingsniveau en de uiteindelijke schade. Dit onderzoek wordt in 1996 afgesloten
metverslaggeving.
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154. Populatiedynamica van Meloidogyne spp. en perceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouwgewassen
E.Brommeren L.P.G. Molendijk,in samenwerkingmetAB-DLO,
IPO-DLO, CPRO-DLO, ZPC, AHoF, HLBenPD

33.3.14

Gebrek aan betrouwbare informatie over de mate van waardplantgeschiktheid van
en schaderelaties voor akkerbouwgewassen en groenbemestingsgewassen, alsmede over het verloop van aaltjespopulaties in gewasloze periodes, maakt een goed
advies met betrekking tot de bestrijding van Meloidogyne chitwoodi op niet-chemische wijze onmogelijk. Ook voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne
hapla, zijn met name de schaderelaties voor de meeste akkerbouwgewassen niet
bekend.
Inhet kader van dit project zijn de matevan waardplantgeschiktheid van gewassen
en rassen voor Meloidogyne hapla en Meloidogyne chitwoodi gemeten. Op een
met Meloidogyne chitwoodi besmet perceel is het populatieverloop van dewortelknobbelaaltjes gedurende de winter en het groeiseizoen gevolgd. De biotoetsresultaten worden gerelateerd aan de in het gewas vastgestelde schade. Dit project
wordt in 1996afgesloten metverslaggeving.
155. Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi (Rips-type) en perceelsgerichteschadedrempels bijakkerbouw- envollegrondsgroentegewassen.
H.Nijboeren L.P.G. Molendijk in samenwerkingmetHLB

nieuw 33.3.20

De afgelopen jaren is onderzoek verricht naar de waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van de belangrijkste cultuurgewassen in zuidoost-Nederland voor
Meloidogyne chitwoodi (Baexem-type). In de loop van het project werd duidelijk
dat er binnen Meloidogyne chitwoodi twee typen te onderscheiden zijn, het Ripstype en Baexem-type. Het onderscheid tussen de typen bleek zodanig dat het
Baexem-type recent als nieuwe soort (Meloidogynefallax)isbeschreven.
Zowel Meloidogyne fallax als Meloidogyne chitwoodi (het Rips-type behoudt de
naam Meloidogyne chitwoodi) vormen een probleem door aanzienlijke schade in
diverse gewassen en komen met name voor op de zandgronden (zuidoost-Nederland en noordoost-Nederland).
Het onderzoek naar de waardplantgeschiktheid en de schadegevoeligheid van
cultuurgewassen voor Meloidogyne chitwoodi wordt het komende jaar gestart. Dit
zal plaatsvinden op een proefveld in zuidoost-Nederland en naar alle waarschijnlijkheid tevens op een proefveld in noordoost-Nederland. Het onderzoek aan
Meloidogyne fallax bevindt zich in een afrondende fase, waarin onder andere
verschillen in vermeerdering op rassen van cultuurgewassen met een geringe
waardplantgeschiktheid werden vastgesteld (project 33.3.14).
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5c. Beheersing van bodemziekten in de vruchtwisseling bijvollegrondsgroenten en akkerbouw
156. Bodemschimmels inhetfabrieksaardappelgebied
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB4

Bodemschimmels en bacteriën kunnen grote schade aanrichten en beïnvloeden de
kwaliteit van het geoogste produkt. Inde aardappelteelt zijn de belangrijkste schimmels: Rhizoctonia solani, wratziekte, poederschurft, zilverschurft, Verticillium dahliae en Phytophthorainfestans. In de pootgoedteelt wordt onderzoek verricht naar
bestrijding en voorkoming van R. solani door de loofvernietigingsmethode (groenrooien). Naast deze effecten zal ook aandacht worden besteed aan de beheersing
van bacterieziekten en zilverschurft. Zilverschurft heeft een negatieve invloed op de
houdbaarheid van pootgoed. Getracht wordt om met fungiciden of antagonisten
knolbesmetting te beperken. Knolbesmetting met R. solani levert aanzienlijke
schade op. Recent is aangetoond dat een groot deel van de besmetting niet door
de teler is te constateren. Onderzoek zal moeten aantonen wat de consequenties
hiervan zijn en welke methode geschikt is om deze besmetting te bepalen. Nieuwe
knolbehandelingsmethoden worden in de praktijk geïntroduceerd zonder dat deze
zijn getoetst op deugdelijkheid. In een labproef zullen de methoden getoetst worden. De belangrijkste schimmelziekte in aardappelen is R infestans. Vrij recent is
aangetoond dat besmetting met Oosporen in het fabrieksaardappelgebied voorkomt. Onderzoek zal moeten aantonen wat de consequenties hiervan zijn voor de
bestrijding van deze ziekte. De perspectieven van het groenrooien zullen onderzocht worden.
157. Tegengaanvanpoederschurft engewoneschurftop zetmeelaardappelen
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB4.2.3.

Van poederschurft {Spongosporasubterranea) en gewone schurft{Streptomyces
scabies) van aardappelen is in 1995 een literatuurstudie afgerond. Poederschurft
blijkt steeds meer voor te komen in het fabrieksaardappelgebied en bedreigt de
kwaliteit van de aardappel als grondstof. Voor kwekers wordt jaarlijks onderzoek
verricht naar de rasgevoeligheid van poederschurft.
158. Wratziekte (fysio2)
A. Mulder, Js. Roosjenen G.Veninga

HLB 4.2.2

Het onderzoek aan wratziekte bij aardappelen (Synchytrium endobioticum) richt
zich op het ontwikkelen van betere methodieken ter bepaling van de besmetting
van degrond.
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159. De populatiedynamiek en de schaderelatie van Verticilliumdahliae in aardappelen
J.G.Lamers,J.E.GeersingenJs. Roosjen,in samenwerking
metLUW enIMAG-DLO

34.4.16

Op het PAGV is een onderzoek gestart in samenwerking met de LUW-Fytopathologie en het IMAG-DLO om na te gaan, wat de potentiële mogelijkheden zijn van
een aangepaste loofbehandelingsmethodeter beheersing van Verticillium dahliae.
De proef PAGV 3400 ligt op het PAGV-proefbedrijf. Na drie jaar verschillende
teeltfrequenties van aardappelen te hebben aangehouden, zijn de verschillen in
opbrengst als gevolg van de teeltfrequentie vrij groot. Tegelijkertijd doen zich
soortgelijke reacties voor in de bodembesmetting met Verticillium-soorten. Het
looftrekken en aanvullend verhakseien van het loof heeft nog niet geleid tot een
minder sterke opbouw van de bodembesmetting.
Het LUW-Fytopathologiewerkt aan nieuwe perspectiefvolle loofbehandelingen zoals
een chemische en biologische behandeling van het loof. De resultaten van dat
onderzoek worden in 1996 afgewacht. Er worden in de veldproef geen aardappelen verbouwd. De bodembesmetting met Verticillium-soorten wordt wederom
vastgesteld. In 1997 kaner eentussenevaluatie van het project worden uitgevoerd.
Een toetsopstelling is overgenomen van het IPO-DLO om onder kascondities de
vatbaarheid voor V. dahliae vast te stellen. Tevens kan de toets gebruikt worden
om de mate van sclerotiënvorming op de afstervende stengels te bepalen. Deze
toets wordt voor het derde en laatstejaar toegepast.
160. Onderzoek naar beheersmaatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia solani Ag2-2inrotaties metsuikerbieten
CE. WesterdijkenJ.G.Lamers,in samenwerking
met1RS enIPO-DLO

nieuw 56.3.27

Dit is een samenwerkingsproject tussen PAGV, 1RS en IPO-DLO, waaronder een
aantal deelprojecten hangen. Een deelproject is gericht op een specifiek probleem
(bijvoorbeeld ontwikkeling biotoets) en daaraan kan door meerdere instituten
medewerking verleendworden.
In de afgelopen jaren is het aantal percelen met een merkbare en soms zeer
ernstige aantasting (in suikerbieten, schorseneren, peen en maïs) doorRhizoctonia
solani sterk toegenomen. De kans bestaat dat deze Rhizoctonia vooral op lichte
gronden waar de bodemtemperatuur in het voorjaar snel kan oplopen, een structureel karakter krijgt. De Rhizoctonia die voor deze schade verantwoordelijk is, behoort tot de anastomosegroep 2-2 en staat bekend om zijn zeer grote waardplantenreeks (bijna alle grasachtigen enveel akkerbouw- en groentegewassen).
Er is een groot aantal beheersmaatregelen bekend, die een effect kunnen hebben
(direct, korte termijn en/of lange termijn) op de ziekte-ontwikkeling van het gewas.
Het doel is te komen tot een duurzame verlaging van de bodembesmetting met
Rhizoctoniasolani Ag 2-2 en een risico-analyse met detectiemethoden en schaderelaties in rotaties met suikerbieten en andere gevoelige gewassen.
Het 1RSonderzoekt de maatregelen die op korte termijn effect sorteren. Het PAGV
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onderzoekt de maatregelen die op lange termijn effect sorteren als mede de duurzame maatregelen, terwijl het IPO-DLO de identificatie en pathogeniteit van Rhizoctonia solani voor haar rekening neemt.
Het PAGV besteedt in kas-, pot- en veldproeven aandacht aan de waardplantgeschiktheid, de invloed van de toevoer van organisch materiaal en de biologische
bestrijding.
161. Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie
van rasverschillen bijzaaiuien intolerantie voor Fusarium bolrot
C.L.M, de Visser

65.3.21

In 1996 zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een biotoets. Hierbij zal
nagegaan worden wat de invloed is van vochtgehalte van de grond op het optreden van de ziekte en welke potmaat gebruikt moet worden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een pathogeniteitstest waarmee de ziekteverwekker als
zodanig geïdentificeerd kan worden. Zomogelijk wordt ook een veldproef uitgevoerd waarin de rasgevoeligheid voor Fusarium bolrot wordt nagegaan.
162. Literatuurstudie naar de stand vande kennis over witrot inuien om perspectieven voor verder onderzoek te kunnen aangeven
C.L.M, de Visser

nieuw 65.3.25

In 1996 zal een literatuurstudie worden uitgevoerd om de stand van zaken in het
onderzoek naar witrot te inventariseren. Witrot is een wijdverspreid probleem in
uien en internationaal is en wordt dan ook veel onderzoek verricht naar deze
ziekte. In Nederland lijkt het probleem de laatste jaren weer toe te nemen. Het is
daarom van belang om de literatuur over witrot te bestuderen om aan te kunnen
geven in welke richting perspectieven liggen voor oplossing van het probleem. Dit
project zal maximaal éénjaar duren.
163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethoden voor de bodemgebonden
ziekten knolvoet en bobbelbladvirus metname in potgrond
R. Meier

nieuw 34.3.24

Knolvoet in koolgewassen wordt veroorzaakt door de schimmel Plasmodiophora
brassicae, terwijl het bobbelbladvirus in sla overgebracht wordt door de schimmel
Olpidium brassicae. Beide schimmels hebben met elkaar gemeen dat ze bodemgebonden zijn, obligaat parasitair, alleen de wortelstelsels van de planten aantasten
en zeer persistent zijn in de grond. Beide schimmels kunnen ook in potgrond
voorkomen, hetgeen al diverse malen geleid heeft tot aangetast plantmateriaal. Dit
leidt niet alleen tot oogstverliezen op het veld, maar ook tot verspreiding van de
ziekten naar "gezonde" percelen. Ditjaar wordt, in nauwe samenwerking met onder
andere de NAK-G, de Stichting RHP en het BLGG Oosterbeek, geïnventariseerd
welke detectiemethoden reeds ontwikkeld zijn en bruikbaar zijn, c.q. gemaakt
kunnen worden voor een praktische toepassing.
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164. Introductie van een methodiek in de praktijk om bodemschimmels, zoals
Fusariumoxysporumf.sp. asparagi, door middel van anaerobie te bestrijden.
J.G. Lamers

nieuw 34.4.28

Een met vakgroep Fytopathologie gezamenlijke aanvraag voor externe financiering
is gehonoreerd. Hierdoor kan een grote veldproef op Meterik worden aangelegd.
Aanvullend laboratoriumonderzoek is er in Wageningen op gericht het mechanisme
van de doding van de persistente bodempathogenen te ontrafelen. Naast dit
onderzoek is er ook promotie-onderzoek op dit onderwerp toegekend. Hierbij
wordt een meer modelmatige beschrijving van de bodemprocessen nagestreefd,
die bij het toepassen van anaerobie optreden. Het PAGV kan hier goed op aansluiten met praktijkproeven en introductie van de methodiek.
In een drietal veldproeven zijn tot nu toe de mogelijkheden nagegaan om de
bodemschimmels te bestrijden door middel van anaerobie. Daartoe zijn van een
groot aantal testorganismen (in samenwerking met veel onderzoekers van het
PAGV en een viertal andere instellingen) monsters ingegraven en na de anaerobe
periode in de grond beoordeeld op vitaliteit of overleving. In 1996 is het voor het
eerst ook mogelijk om in het veld naar de aantasting van aspergeplanten voor
vermeerdering te kijken. Deze planten komen in het veld op de plaats waar in 1995
een proef lag met diverse objecten van anaerobie. Daarnaast hebben diverse
kwekers belangstelling voor het toepassen van anaerobie. Nagegaan zal worden of
bij enkele kwekers mogelijkheden bestaan om proeven aan te leggen.
De NAK-G heeft belangstelling om een franse biotoets voor het detecteren van
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi uit te proberen. In eerste instantie zullen zij de
monsters van de proeven verwerken. Daarnaast zullen de percelen en de asperges
bij kwekers en telers bemonsterd worden om de betrouwbaarheid van de toets en
de validatie van de uitslagen na te gaan. Van het PAGV wordt begeleiding gevraagd van het onderzoek.
165. Bureaustudie Pythium
J.G. Lamers

nieuw 34.3.29

Door middel van een literatuuronderzoek, vraaggesprekken met onderzoekers aan
Pythium bij andere instellingen en een analyse van de problemen bij de telers zal
nagegaan worden of er concrete aangrijpingspunten zijn voor verder onderzoek.
De perspectieven moeten dan zodanig zijn, dat de telers er uiteindelijk mee geholpen kunnen worden.
Het kan zijn, dat dit werk overruled wordt door ander onderzoek met een hogere
prioriteit.
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166. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om te voorkomen dat Olpidium
brassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het wortelstelsel van de slaplant koloniseert
R. Meier

34.3.20

Geïnventariseerd zal worden wat er in de literatuur beschreven staat over de schimmel Olpidium brassicae in sla en de mogelijkheden om te voorkomen dat deze
schimmel het bobbelbladvirus overbrengt op sla.
167. Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische schimmel
Coniothyriumminitansinde continuteelt van kropsla
A.J.M. Embrechts

32.2.10

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
168.

Biologische bestrijding van sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) met de
antagonistische schimmel Coniothyrium minitans

M. Gerlagh (IPO-DLO) en A.H.J. Rops

WG

A. Slerotiniabestrijding in bouwplanverband
Het langjarige proefveld op ROC De Waag wordt in stand gehouden. In een gewas
peen of witlof zullen door het IPO-DLO tellingen worden uitgevoerd.
B. Sclerotiniabestrijding in de witlof-trek
In een aantal door het IPO-DLO uitgevoerde proeven zijn positieve bestrijdingseffecten aangetoond van Coniothyrium minitans tegen Sclerotinia sclerotiorum in
witlof. De potentie van de antagonistische schimmel kan echter pas ten volle worden ingeschat na uitvoering van aanvullend onderzoek. Om voor de praktijk tot de
meest effectieve toepassing te komen zullen op een sterk besmet perceel witlof
verschillende veldbehandelingen worden uitgevoerd. Daarnaast zal ook variatie in
penbehandelingen worden aangebracht in het onderzoek.
169. Voorstudie biologische bestrijding van cavity spot in peen
A.H.J. Rops

58.3.12

Als gevolg van een vacature is in 1995 de geplande literatuurstudie niet uitgevoerd.
Wel is veldonderzoek naar biologische bestrijding van cavity spot (Pythium violae)
van start gegaan. In dit onderzoek, dat ROC De Waag samen met het zaadcoatingsbedrijf Incotec uitvoert, worden de mogelijkheden bekeken van biologische
bestrijding met de antagonist Trichoderma die als granulaat en/of zaadcoating
wordt toegepast.
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170. Geïntegreerde bestrijding vanFusarium oxysporum f. sp. asparagi in asperge
J.T.K. PollenJ.G.Lamers

69.4.07

De schaderelatieproef op ROC Meterik, waarin verschillende besmettingsniveaus in
de grond zijn aangebracht, is in 1995 beplant met gezond plantmateriaal. De proef
met verwijdering van wortelresten gaat in 1996 door op ROC Meterik. Dit geldt ook
voor de proef 'effect van kunstmatige plantgoedbesmetting'. Deze proef zal in 1996
voor het eerst geoogst worden. De middelenproeven in kuubskisten te Valthermond en Lelystadzijn in 1995afgesloten.
171. Onderzoek naardeoorzaak vanbruinverkleuring opwitteaspergestengels
J.T.K. Poll enJ.G.Lamers

nieuw 69.3.11

Door middel van een biotoets asperge met Fusarium-vrij plantmateriaal zal getracht
worden om de vermoedelijke veroorzaker van bruinverkleuring, Foa,te reïnfecteren,
nadat deze uit ziek materiaal is geïsoleerd. Door middel van in kuubskisten opgeplante asperges zal getracht worden om het optreden van bruinverkleuring te
volgen tijdens de ontwikkeling van destengel.
172. BestrijdingvanFusarium oxysporum f.sp. asparagi inasperge doorkeukenzout
J.T.K. Poll

nieuw 69.4.12

Getracht wordt om in 1996 een onderzoek te starten naar het perspectief van het
gebruik van keukenzout tegen Fusarium inasperge.
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6. BEDRIJFSSYSTEMEN
Afgesloten projecten
* Experimentele introductievangeïntegreerdeakkerbouw
(F.G. Wijnands, P. vanAsperenen G.J.vanDongen)

39.8.23

* Onderzoek naarde mogelijkhedenvoor beperkingvanschade doorganzen
(C.KristelijnenH.W.G. Floot, in samenwerking
metIBN-DLO, RWS en CLM)
39.3.51
* Perspectiefvangeïntegreerde tarweteelt inhetnoordelijke kleigebied
(H.W.G. Floot)
* Bestrijdingvanwatererosie indeakkerbouw in Zuid-Limburg
(P.M.T.M. Geelen)
* Onkruidbestrijding inbodembedekkendeteelten
{P.M.T.M. Geelen)
* Voorkomingwinderosie indiversegewassen
{K.H. WijnholdsenP.M.T.M. Geelen)

41.4.56
15.1.50
WR
KP/VP
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6a. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de akkerbouw
173.

Bedrijfssystemen:Ontwikkeling envergelijking

F.G. Wijnands, A.J.DekkingenA.T. Krikke

39.8.20

Indit project gaat het om de ontwikkeling van de bedrijfssystemen op het proefbedrijf OBS te Nagele. Daar wordt sinds 1979 een drietal bedrijfssystemen ontwikkeld
en met elkaar vergeleken, te weten: een gangbaar en een geïntegreerd akkerbouwbedrijf eneen gemengd biologisch-dynamisch bedrijf.
In 1996wordt gestart met een nieuwe projectperiode waarvoor additionele financiering beschikbaar is gesteld door LNV en het Landbouwschap. Het onderzoek richt
zich op drie bedrijfssystemen. Een experimenteel bedrijf waar ruimte geboden
wordt voor verdergaande proeven op deelterreinen (gewasbescherming, bemesting, rassenkeuze). Een BD-bedrijf, ontmengd tot een puur akkerbouw-vollegrondsgroentenbedrijf. Een geïntegreerde bedrijf zal voortgezet worden, zij het met meer
nadruk op de economische resultaten dantot nutoe. Het onderzoek op hetexperimentele bedrijf wordt ingevuld in nauw overleg met de teelt- en discipline onderzoekers binnen en buiten het PAGV.In 1996zaltevens rapportage over de periode
1992-1995 plaatsvinden.
174.

De ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op hetveenkolonialebouwplan

Y. HofmeesterenA. Bos

39.8.09

Dit project is een samenwerkingsproject met de regio (SIO). In 1991 is de opzet
van dit project vernieuwd. In het gangbare bedrijfssysteem (1 : 2 aardappelen)
wordt enerzijds meer nadruk gelegd op economische perspectieven en anderzijds
op verdergaande beperkingen in milieubelasting. In 1995 werd het laatste veldjaar
voltooid. In 1996 zal de verslaglegging plaatsvinden. Tevens zullen in 1996 voorbereidingen getroffen worden voor een nieuw project bedrijfssystemen-onderzoek in
het noordoostelijk zand-endalgrondgebied.
175.

De ontwikkeling van een geïntegreerd en een ecologisch bedrijfssysteem
voor hetzuidoostelijk zandgebied

H.A.G. Verstegen, M. Kroonen, A. Bos enS.R.M. Janssens(LEI-DLO)

39.8.22

Centraal in dit bedrijfssystemen-onderzoek staan twee paarsgewijze vergelijkingen
van bedrijfssystemen met een zelfde bouwplan. De eerste vergelijking betreft een
bedrijf dat aan de doelstellingen van MJPG-2000 kan voldoen met een geïntegreerd bedrijf. De tweede vergelijking betreft een geheel ander bouwplan dat als
geïntegreerd en als ecologisch bedrijf uitgevoerd wordt. In 1996 zal rapportage
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over de periode 1993-1995plaatsvinden.
176.

Ontwikkeling vangeïntegreerde teeltstrategiën voor maïsop kleigrond

W. vanDijk

96.8.31

Bij de teelt van maïs zullen naar verwachting de komende jaren scherpere eisen
worden gesteld op het gebied van mineralen- en pesticidengebruik. Detailonderzoek heeft inmiddels een aantal mogelijke oplossingsrichtingen gegenereerd voor
specifieke deelproblemen. Een volgende stap is deze deeloplossingen te integreren tot milieuvriendelijke teeltstrategieën. Op zand vindt dit inmiddels plaats op
ROC Vredepeel en proefbedrijf "De Marke" in Hengelo. Omdat dit op klei nog niet
het geval was, is in 1993 besloten te participeren in het onderzoek op het grasklaver-bedrijf van de proefboerderij "Waiboerhoeve" van het PR. Belangrijke aandachtspunten zijn de N-huishouding, mesttoediening en onkruidbestrijding. Het
project is ingebed in het onderzoeksprogramma "Geïntegreerde en biologische
veehouderij"van het PR.

75

6b. Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de vollegrondsgroenteteelt
177. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda
J.A.J.M. RoversenM.Jacobs

39.8.24

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Brabant wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Noord-Brabant een geïntegreerd
en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking
op economische- als op teelttechnische en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, werden vier
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling, ontwikkeld
en met elkaar vergeleken. Prei en aardbeien zijn de hoofdgewassen die in alle vier
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden ijssla en
bospeen bij het onderzoek betrokken. Proefstation Wilhelminadorp heeft bij dit
project de onderzoeksinbreng bij de aardbeien. Het veldonderzoek is in 1995
afgerond; in 1996zal aan de rapportage gewerktworden.
178. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik
B.Kroonen-BackbierenM. vander Burgt

39.8.25

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en ROC Noord-Limburg wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Limburg een geïntegreerd en
duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op
economische- als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om een goed
inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering, worden drie
bedrijfsopzetten die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling ontwikkeld en
met elkaar vergeleken. Prei en kropsla zijn de hoofdgewassen die in alle drie
opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen worden peen,
broccoli en Chinese kool bij het onderzoek betrokken. In 1996 vindt het laatste
veldseizoen van dit project plaats enzal gestart worden met de rapportage.
179. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Westmaas
J.A.J.M. Roversen E.Steijsiger

39.8.26

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Westmaas wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf in zuidwest-Nederland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel
betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische aspecten. Om
een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering
worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit en teeltplansamenstelling
ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Spruitkool en ijssla zijn de hoofdgewassen
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die in alle vier opzetten in een afnemend aandeel voorkomen. Als bijgewassen
worden groenselderij, spinazie en knolvenkel in het onderzoek betrokken. Het
veldonderzoek is in 1995afgerond; in 1996zal aan de rapportage gewerkt worden.
180. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO)Zwaagdijk
M.H.Zwart-Roodzant enF. Kreuk

39.8.27

In dit samenwerkingsproject van het PAGV en het ROC Zwaagdijk wordt voor het
gespecialiseerde vollegrondsgroenten-bollenbedrijf op zavel-kleigrond in Noord
Holland een geïntegreerd en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkeld. De duurzaamheid heeft zowel betrekking op economische als op teelttechnische- en ecologische
aspecten. Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde
benadering, worden vier bedrijfsopzetten, die verschillen in intensiteit enteeltplansamenstelling, ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Het hoofdgewas van de vollegrondsgroenten is bloemkool, en van de bollen tulpen. Als bijgewassen worden
vroege aardappelen, winterpeen, uien en irissen bij het onderzoek betrokken. Het
LBO te Lisse heeft bij dit project de onderzoeksinbreng bij de bloembollen. In 1996
vindt het laatste veldseizoen van dit project plaats en zal gestart worden met de
rapportage.
181. Verbredingbedrijfssystemenonderzoek vollegronds groenten
J. Rovers, vacature, in samenwerkingmetDLV

nieuw 39.8.31

In samenwerking met ongeveer 20 vollegrondsgroententelers zal onderzocht
worden in hoeverre de verworven kennis uit het bedrijfssystemen-onderzoek toepasbaar is op deze bedrijven. Op deze wijze zal enerzijds de haalbaarheid van
deze methoden voor de praktijk beter in kaart gebracht worden. Anderzijds zal op
deze wijze een eerste introductie van deze methoden in de praktijk plaatsvinden.
Het project richt zich op drie teeltgebieden; noordwest-klei, zuidwest-zand/klei,
zuidoost-zand.
182. Ontwikkeling van een geautomatiseerd registratie- en analyseprogramma
voor hetbedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
EG.Wijnands, RvanAsperen,J.A.J.M Rovers,
A.T. Krikke, C.G.M. Geven

39.0.28

In het kader van het project "Introductie geïntegreerde akkerbouw" (1990-1993) is
een computerprogramma ontwikkeld (FARM: FARM-R, FARM-A) dat voorziet in de
behoefte aan een gestandaardiseerde en geautomatiseerde registratie (FARM-R)
en analyse (FARM-A) van de grote gegevensstroom die het project opleverde. Dit
project heeft tot doel het bestaande programma zodanig aan te passen dat het
breder bruikbaar is en voldoet aan de specifieke wensen vanuit zowel het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten als vanuit het bedrijfseconomisch onderzoek. Het project wordt in 1996voortgezet in nauwe samenwerking met deDLV.
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6d. Introductie geïntegreerde produktie naar de praktijk
Dit cluster isafgesloten.

6e. Erosiebeperkende teeltsystemen
183. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, al dan niet in combinatie
met op het veld achtergebleven stro, op de opbrengst van het volggewas
oplössgrond
P.M.T.M. Geelen

27.2.52

Naar de waarde en kwaliteit van groenbemestingsgewassen is reeds veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek vond echter steeds plaats op gronden, waar in de
herfst wordt geploegd. Lössgrond wordt in hetvoorjaar geploegd.
- In dit onderzoek is nagegaan, welke groenbemestingsgewassen het geschiktst
zijn onder deze omstandigheden. Hiertoe zijn rogge, gras, een vlinderbloemige
en een groenbemestingsgewas met penwortel vergeleken met een braak-situatie.
- Ook de waarde als bodembedekker is hierbij van belang. Het effect van het
onderploegen van stro op de opbrengst en de stikstofhuishouding van de
grond is in deze proef nagegaan.
Het onderzoek dat in samenwerking met het AB-DLO op Wijnandsrade is uitgevoerd, wordt afgesloten. De resultaten worden in 1996 in een eindverslag samengevat.
184. Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale grondbewerking en teelttechniek op water- en winderosie op daarvoor gevoelige gronden
CE. Westerdijk enP.M.T.M. Geelen

56.1.25

Dit project is een follow-up van regio- en PAGV-proeven. Op water- en winderosiegevoelige gronden geeft een volvelds grondbewerking of zaaibedbereiding een
verhoogd risico voor de opkomstzekerheid en het gerealiseerde plantaantal van de
suikerbieten. Het braakliggende veld moet beschermd worden tegen wind en
water; dat is mogelijk door in het najaar een groenbemestingsgewas te zaaien of
de stoppel dusdanig (weinig) te bewerken dat het stro bovenop blijft liggen. Op
Wijnandsrade wordt onderzocht of een strodek voldoende bescherming biedt
tegen watererosie. Op Vredepeel is onderzocht of na drijfmestinjectie in het voorjaar en het daarna opheffen van sporen er een voldoende stuifdek overblijft als
bescherming tegen winderosie. Het onderzoek wordt in 1996 met verslaggeving
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afgesloten.
185. Aanwending van drijfmest bij de teelt van maïs in een bodembedekker op
lössgrond
RM.T.M. Geelen

nieuw 96.2.36

De maïsteelt in Zuid-Limburg vindt plaats op hellingen. Om erosie tegen te gaan
wordt ze geteeld in een bodembedekker. Dit gebeurt voornamelijk op veebedrijven
die zelf geproduceerde mest willen benutten in deze teelt. Bij de continuteelt van
maïs geeft de bodembedekker door late inzaai slechts een beperkte bedekking. Bij
drijfmesttoepassing in het voorjaar wordt deze bodembedekking verstoord en gaat
de bescherming tegen erosie verloren. Na de oogst van maïs is drijfmesttoepassing niet meer toegestaan. Een aantal methoden van toepassing zullen in dit
onderzoek wordenvergeleken.

79

7. REDUCTIE VAN GEBRUIK EN EMISSIES VAN CHEMISCHE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Afgesloten projecten
* Beperking inzet insecticiden inde suikerbietenteelt
(H.W.G. Floot)

EH

* Onderzoek naar detoepasbaarheid vanfungiciden inde kleine
groentegewassen
(R. Meier)

34.3.04

* Optimalisatievande koolvliegbestrijding
(A Ester, e.a.)

35.3.06

* Gebruik van insektengaas bij plaagbestrijding
(A Ester, e.a.)

35.3.10

* Toepassing van bodembedekkingsmaterialen als mogelijk alternatief voor chemische bestrijding van onkruiden enschimmels inde vollegrondsgroenteteelt
(J.T.K. Polle.a.)
99.4.16
* Onderzoek naar invloed van plantmethode op de gevoeligheid van ziekten in
prei
(A.J.M. Embrechts)

NB

* Onderzoek naar het effect van ondergroei op de gezondheid van prei en sluitkool
(J.G.M. JeurissenenR.C.F.M. vanden Broek)
MV/NH
* Wollige slawortelluis inwitlof
(C.A.M. Schouten)
* Beperkingvan schermrot in broccoli
(J.J.Neuvele.a.)

WG
78.3.14

* Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de wortelvlieg Psila
rosae in peen
(J.A.Schonevelde.a.)
58.3.10
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* Bestrijdingvanechte meeldauw inpeen metMilsana
(C.A.M. Schouten)
* Onkruidbestrijding inuien
{C.L.M, de Visser)
* Mechanische onkruidbestrijding inde rijbijzaaiuien
{E.Th.J. Schouten, A.H.J.RopsenR.Y. vander Weide)
* Geïntegreerde onkruidbestrijdingzaaiuien
{C.L.M, de Visser)
*

Onkruidbestrijding inzaaiuienoplössgrond
(P.M.T.M. Geelen)

* Invloedvanruimere rijenafstand bijlaatgezaaide conservenerwten
{A.H.J. Rops)

WG
65.3.05
65.3.23
65.3.15
WR
KL
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7a. Optimalisatie van de onkruidbestrijding
186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in akkerbouwgewassen
R.Y. vander Weide,J. Jonkers,A. Darwinkel,J.K. Ridder, R.D. Timmer, CE.Westerdijk,H.W.G. Floot,RM.T.M. Geelen, A.H.J.Ropsen K. Wijnholds,
voorsuikerbieten, in samenwerkingmet1RS
36.3.12
Sinds de start van dit project in 1990,werkten diverse onderzoekers van de ROC's,
TOA en TOB samen om diverse aspecten van de geïntegreerde onkruidbestrijding
te onderzoeken. Desinds het begin van het project behaalde resultaten en bedrijfseconomische analysen werden gerapporteerd tijdens eenthemadag 'Duurzameonkruidbestrijding' (themaboekje nr. 15). Nieuw onderzoek wordt vanaf 1994 in aparte
projecten ondergebracht. In 1996 wordt het onderzoek naar de verhoging van het
nachtvorstrisico bij mechanische onkruidbestrijding in aardappel ('t Kompas)
voortgezet. Het onderzoek naar de mogelijkheden om bespuitingen van het lage
doseringssysteem in suikerbiet te vervangen door een egbehandeling en naar
mechanische onkruidbestrijding in granen wordt door middel van Jaarboek-artikelenafgesloten.
187. Verminderingvanhetherbicidegebruik door verbeteringvandetoepassingsmethode
R.Y. van der Weide,R.D. Timmer, H.W.G. Floot en M. Tramper, insamenwerking
metde PD
36.3.11
Uit Deens onderzoek is bekend dat aanzienlijke besparingen kunnen worden
verkregen door de dosering aan te passen aan de omstandigheden (aanwezige
soorten en grootte van het onkruid en omgevingsomstandigheden). Om te onderzoeken in hoeverre de Deense ervaringen in de granen ook voor Nederlandse
situaties toepasbaar zijn, worden enkele proeven aangelegd met doseringsreeksen
van onder andere Ally en Starane op verschillende tijdstippen toegediend in wintertarwe en in zomergerst. In één van deze proeven wordt onkruid ingezaaid ter
vergelijking met onder andere gelijke proeven die op diverse locaties in Europa
uitgevoerd worden. In het kader van een EU concerted action zal namelijk onderzocht worden in hoeverre gegevens binnen Europa beschikbaar en uitwisselbaar
zijn. Het onderzoek inde maïs is ineen nieuw project ondergebracht.
188. Onkruidbestrijdingssystemen inaardappelen
H.RVersluis, K.H.WijnholdsenRM.T.M. Geelen

36.3.19

Voor de onkruidbestrijding met minder herbicideninzet in aardappelen wordt gebruik gemaakt van aanpassing van tijdstip en wijze van rugopbouw in combinatie
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met mechanische bestrijding, lage doseringssysteem en zonodig onderbladbespuiting. Daar zijn op enkele ROC's verschillende strategieën afhankelijk van grondsoort en onkruidsituatie getoetst. Op 't Kompas wordt uitgegaan van aardappelteelt
in een bodembedekker rogge, zodat in de meeste gevallen een graminicide nodig
zal zijn.
Deproeven op Westmaas, Prof. van Bemmelenhoeve en Wijnandsrade zijn afgesloten; de proef op 't Kompas wordt voortgezet.
Nu Titus een toelating heeft in aardappelen, zijn er wellicht mogelijkheden om de
teelt, met name het tijdstip van aanaarden, totaal anders te kiezen dan in de praktijk gebruikelijk. Op 't Kompas zal een proefveld worden aangelegd met verschillende tijdstippen van rugopbouw incombinatie met chemische onkruidbestrijding.
189. Bestrijdingvanduist inwintertarwe
H.W.G. Floot

nieuw 36.3.25

In de praktijk komt resistentie tegen herbiciden bij duist voor. Oriënterend wordt
nagegaan of er mogelijkheden voor bestrijding van resistente duist zijn.
190. Onkruidbestrijding inde graszaadteelt
G.E.LBormenJ.G.N.Wander

36.3.18

Dit onderzoek dat medegefinancierd wordt door de Stichting Nederlands GraanCentrum heeft als primair doel om herbiciden ingraszaadteelt toegelaten te krijgen.
Behalve een eerste screening van middelen in verschillende grassoorten en onkruidsoorten wordt landbouwkundig deugdelijkheidsonderzoek met een aantal
herbiciden uitgevoerd in:
- Veldbeemdgras ter bestrijding van ongewenste monocotylen zoals tarweopslag,
straatgras en ruw beemdgras (twee proeven Rusthoeve,twee proeven Prof.van
Bemmelenhoeve).
- Engels raaigras ter bestrijding van duist respectievelijk kamille (Rusthoeve,
Kollumerwaard, PAGV-proefbedrijf).
- Roodzwenkgras ter bestrijding vanstraatgras (Rusthoeve).
Naast het chemisch onkruidbestrijdingsonderzoek wordt op kleigrond (Kollumerwaard) het onderzoek naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding
in Engels raaigras en in samenwerking met H.W.G. Floot in Westerwolds raaigras
voortgezet.
191. Ontwikkeling van een economische en duurzame mechanische onkruidbestrijdinginmaïs
R.Y. vander Weide, DA. vanderSchans, in samenwerkingmetAB-DLO
en LUW-VPO

36.3.17

Uit onderzoek werd duidelijk dat éénjarige onkruiden in maïs vaak zonder opbrengstreductie, mechanisch bestreden kunnen worden. Het gebruik van aange83

paste doseringen herbiciden wel/dan niet in combinatie met mechanische bestrijding lijkt ook goede mogelijkheden te bieden om het herbicidengebruik in één van
onze grootste gewassen te reduceren. Daar zaadproduktie van sommige onkruidsoorten bij sommige strategieën niet alle jaren voorkomen kan worden, moet
vastgesteld worden of deze strategieën ook op de langere termijn technisch haalbaar en economisch zijn.
In 1995 werd daartoe op twee locaties (Heino en Cranendonk) een meerjarig
experiment gestart waarbij verschillende bestrijdingsstrategieën (waaronder combinaties met lage doseringen) worden vergeleken op duurzaamheid en economische
haalbaarheid.
192. Aanpassingvandedosering herbicideninmaïs
R.Y. vander Weide, R.D.Timmer, W. vanDijkenDA. vanderSchans,
in samenwerkingmetDLV
nieuw 36.3.22
Het gebruik van herbiciden per hectare maïs is met 25%toegenomen ten opzichte
van de referentieperiode die voor het MJPG wordt aangehouden. Daarmee dreigen
voor de maïstelers ongewenste maatregelen op termijn ingevoerd te worden.
Ondanks de mogelijkheden voor middelreductie door middel van mechanische
bestrijding, wordt deze methode in de bredere praktijk onvoldoende ten uitvoering
gebracht door organisatorische en economische oorzaken. Sinds 1993 werd op
bescheiden schaal onderzocht in hoeverre de dosering van enkele herbiciden
omlaag kan indien rekening wordt gehouden met soort en stadium van het onkruid
en omgevingsomstandigheden. Dit onderzoek duidt op grote en economische
perspectieven voor reductie (tot 1/8 dosering) eventueel in combinatie met mechanische danwei preventieve maatregelen.
Gezien de actuele 'problematische' situatie wordt het onderzoek in 1996geïntensiveerd en verbreed. Er wordt naar gestreefd om op vijf locaties het effect van lagere
doseringen van een breder pakket aan herbiciden op een breder spectrum van
onkruidsoorten en omgevingsomstandigheden te onderzoeken. Op één locatie
wordt bovendien gekeken naar de potentiële mogelijkheden van preventieve maatregelen in combinatie met lage doseringen. Het veldonderzoek wordt ondersteund
met kasonderzoek om de optimale combinaties van werkzame stoffen te vinden.
Verder wordt in samenwerking met DLV ervaringen in de praktijk op percelen
waarvoor een subsidie voor een andere aanpak wordt gegeven, geïnventariseerd.
Hiermee kunnen op effectieve wijze de effecten van afharding van het onkruid en
de methode van bespuiting geëvalueerdworden.
193. Debestrijdingvanaardappelopslag ingranen
A.H.J.Rops,J.K.RidderenR.Y. vander Weide

nieuw 36.3.23

Met de komst van nieuwe herbiciden in de granen (onder andere metsulfuronmethyl of Ally) en door het slim combineren van oude stoffen (ioxynil in Actril en
fluroxypyr in Starane), zijn er misschien mogelijkheden om aardappelopslag in
granen effectiever te bestrijden. Combinatie met MCPA kan mogelijk antagonistisch
werken en er zijn mogelijk ook rasverschillen bij de aardappelen. Een effectieve
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bestrijding van aardappelopslag in granen is erg belangrijk met het oog op voorkomen van mogelijke bronnen van infectie van Phytophthora en om vermeerdering
van het aardappelcysteaaltje te voorkomen.
Inventarisatie van de ervaringen die de afgelopen jaren in de praktijk, door de
industrie en in het buitenland opgedaan worden, is zinvol. Vervolgens dient in de
kas met hulp van de spuitcabine uitgezocht te worden wat de optimale combinaties
zijn en in welk stadium de aardappel het best bespoten kan worden. De beste
combinatie kan dan op het veld uitgeprobeerd worden in tarwe die gezaaid is op
de plek waar het voorafgaande jaar een aardappelrassenproef heeft gelegen en de
bruto's voor dit doel niet geoogst werden (Kandelaar). Het is nu nog niet duidelijk
in hoeverre in 1996 daadwerkelijk de capaciteit beschikbaar zal zijn om dit plan in
zijn volledigheid uit te voeren.
194. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische onkruidbestrijdingsmethoden
R.Y. van der Weide, in samenwerking met
LUW-Grondbewerking, VPO en het AB-DLO

36.3.16

In 1993 en in 1994 werd onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de eg-instelling en de effectiviteit onder verschillende omstandigheden. Door de personele
krimp binnen de cluster werden de in 1995 geplande activiteiten niet uitgevoerd. In
1996 zal het project door middel van een Jaarboek-artikel voortijdig worden afgesloten. Oriëntatie naar de werking en eventuele perspectieven van een aantal in het
buitenland opgang makende in de rij werkende werktuigen (torsieweeders, vingerweeders en Mosto Rompicrosto) zal wanneer daar de noodzaak, ruimte en tijd
voor mocht zijn, meegenomen worden in andere danwei nieuwe projecten.
195. De optimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
vacature en diverse regionale onderzoekers

36.3.06

Binnen dit project dat sinds 1985 loopt, wordt in 1996 geen onderzoek meer uitgevoerd. Nieuwe vragen worden zonodig in nieuwe projecten aangepakt. Het project
moet nog afgesloten worden door middel van artikelen in Jaarboek en vakbladen.
196. Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei
vacature en M. Tramper

36.3.21

In 1995 werd een nieuw project gestart omdat er door ontwikkelingen bij de chemische industrie een herbicide beschikbaar kan komen dat bruikbaar is voor de
bestrijding van onder andere klein kruiskruid, knopkruid, kamille en melkdistel in
witlof en cichorei. Deugdelijkheidsonderzoek ten behoeve van een eventuele toelating werd uitgevoerd. Een volgend jaar onderzoek op drie locaties is nodig alvorens er voldoende gegevens zijn voor de toelatingsprocedure. Door de krimpende
onderzoeksmiddelen lijkt het vooralsnog niet mogelijk om dit in 1996 uit te voeren
en ligt het project tot nader order stil.
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7b. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse
schimmelziekten in de akkerbouw
197. Epidemiologie vanPhytophthora infestans en effect hieropvanfungiciden en
klimaatomstandigheden
H.T.A.M. Schepers

34.3.15

Dit project wordt in 1996 met een rapportage afgesloten.
198. European network for development of an integrated control strategy of
potatolateblight
H.T.A.M. Schepersen E.Bouma

nieuw 34.3.27

Een projectvoorstel met deze titel is als Concerted Action ingediend bij de Europese Unie en inmiddels ook goedgekeurd. Tesamen met 16 onderzoeksgroepen uit
europese landen, die ook werken aan de bestrijding van Phytophthora infestansin
aardappelen, zal uitwisseling van onderzoeksresultaten en coördinatie van onderzoek plaatsvinden. Doel van het project is om te komen tot een europees netwerk
voor de ontwikkeling van eengeïntegreerde bestrijdingsstrategie van Rinfestans.
199. Regenvastheid en werkingsduur fungiciden tegen Phytophthora infestans in
aardappelen
H.T.A.M. Schepers

nieuw 34.3.25

In een pottenproef en een veldproef wordt de regenvastheid en de werkingsduur
van de belangrijkste fungiciden met behulp van een biotoets onderzocht. Hierbij
wordt ook de invloed van de resistentie van het ras, de dosering van het fungicide
ende infectiedruk betrokken.
200. Effect van fungiciden op knolaantasting door Phytophthora infestans in
aardappelen
H.T.A.M. Schepers

nieuw 34.3.26

In een veldproef op ROC DeWaag zal de invloed van de keuze van het fungicide,
de dosering en de timing op het voorkomen van knolaantasting worden bestudeerd. Doordat in het veld veel factoren de mate van knolaantasting kunnen beïnvloeden, wordt in de proef de aandacht zoveel mogelijk op één factor gericht.
Naast het bepalen van de mate van knolaantasting wordt ook de hoeveelheid
sporen in het loof en het aantal levensvatbare sporen in de grond bepaald. Op
deze manier wordt geprobeerd om de werkingswijze van de fungiciden vast te
stellen.
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201. Het effect van lagere doseringen van middelen in relatietot de loofresistentie
van aardappelrassen tegenPhytophthora infestans
J.K.Ridderen C.B.Bus

54.3.36

De mate van ioofbescherming tegen Phytophthora zal in twee proeven (één op
kleigrond en één op dalgrond) worden vastgesteld. Hierbij wordt onderzocht welke
doseringen van middelen (100, 75 of 50%) voldoende bescherming bieden bij drie
rassen met verschillende vatbaarheid. De proeven vinden plaats op de ROC's
Kollumerwaard en 't Kompas.
Daarnaast zal het onderzoek op ROC 't Kompas worden uitgebreid met enkele
objecten waarin bij eenweinigvatbaar ras met nog lagere hoeveelheden fungiciden
zalworden getracht verantwoord aardappelen tetelen.
202. Lagedoseringenfungicideninwintertarwe
H.T.A.M. Schepers,E.Bouma,H.W.G. FlootenP.M.T.M. Geelen

32.3.09

In een tweetal proeven op ROC Ebelsheerd en ROC Wijnandsrade worden diverse
strategieën met aangepaste doseringen van fungiciden getest. Bestrijdingen van
meeldauw, roest en Septoria zullen plaatsvinden aan de hand van gewasstadium,
aantastingsniveau, rasgevoeligheid en weersomstandigheden.
203. Perspectievenvoor kostenverlaging indegraanteelt, door middelvanAHL
R.D.Timmer

40.8.02

De sterke verlaging van de graanprijzen gedurende de afgelopen jaren maakt het
steeds meer noodzakelijk de graanteelt tegen zo laag mogelijke kosten uit te
voeren. Een besparing op teeltkosten zal moeten worden gezocht in vervangende
goedkopere teeltmaatregelen, waarbij opbrengst en kwaliteit op niveau blijven. Een
van de mogelijkheden is vervanging van de veelgebruikte korrelvormige N-meststof
KAS (kalkammonsalpeter) door de vloeibare meststof urean. In Duitsland noemt
men de meststof AHL (Ammonnitrat-Hamstof-Lösung). Deze wordt op steeds meer
akkerbouwbedrijven toegepast omdat de prijs aanzienlijk (15-20%) lager is dan die
van KAS. Bovendien zou de meststof als een soort uitvloeier bij bespuitingen
kunnen dienen, waardoor de dosering (en de kosten) van de middelen zouden
kunnen worden beperkt. In 1994 en 1995 zijn in Lelystad en op ROC Ebelsheerd
de mogelijkheden en de risico's van urean nagegaan. Daarbij zijn doseringsreeksen van een herbicide en een fungicide aangelegd, wel en niet in combinatie met
AHL. In 1996zal het onderzoek ineen iets aangepaste vorm worden voortgezet.
204. Bestrijdingvannetvlekkenziekte in zomergerst
R.D.Timmer

nieuw 42.3.09

De laatste jaren is er een sterke aantasting van netvlekkenziekten in de zomergerst
opgetreden. De schade door deze ziekte kan zeer aanzienlijk zijn, zowel voor de
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opbrengst als voor de kwaliteit. De bestrijding ervan door fungiciden heeft zeer
wisselen de resultaten laten zien. Hieraan kan zowel het bestrijdingstijdstip als het
gebruikte fungicide debet zijn. Kennis daaromtrent is nodig om een betere bestrijding mogelijk te maken. Hettoetsen vantoegelaten en (nog) niet toegelaten graanfungiciden op hun werkzaamheid tegen netvlekkenziekte zal een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormen. De schimmel kan via het zaaizaad overgaan. De
meest gebruikte zaaizaadontsmettingsmiddelen hebben echter geen of slechts een
beperkt effect op de ziekte. Er zijn echter (duurdere) middelen (zowel nieuw als
bestaand) waarvan wel een goed effect mag worden verwacht. Behandeling van
zaaizaad tegen deze schimmel met verschillende middelen zal daarom ook deel
uitmaken van het onderzoek.
In 1996 zullen op drie locaties proeven met gewasbespuitingen aangelegd worden
(ROC Westmaas, ROC Vredepeel en PAGV Lelystad), en op één locatie een proef
metzaadpartijen/zaadbehandelingen (PAGV Lelystad).
205. Bestrijdingvanblad-enaarziekten ingranen
H.W.G. Floot enK.H.Wijnholds

EH/KP/KB

Op Ebelsheerd wordt een proef voortgezet waarin gekeken wordt naar enkele
nieuwe fungiciden en enkele toepassingstijdstippen inwintertarwe.
Op 't Kompas en Kooijenburg worden enkele nieuwefungiciden getoetst op effectiviteit voor toepassing inde roggeteelt.
206. Ziektebestrijding graszaadgewassen
G.E.LBorm

46.3.14

Om te bevorderen dat voor 'nieuwe' fungiciden er ook een toelating voor de graszaadteelt wordt aangevraagd, zal het onderzoek naar de landbouwkundige deugdelijkheid van enkele middelen in veldbeemd en roodzwenk worden voortgezet
waarbij de firma dat in Engels raaigras zaldoen.
De start in 1995 van het onderzoek, waarin de schade van schimmelziekten in het
najaar bij velbeemd in relatie tot de ontwikkeling van het gewas wordt vastgesteld,
was moeizaam. Als gevolg van de zeer droge zomer moest één proef volledig en
de tweede proef voor een aanzienlijk deel voortijdig worden beëindigd. In 1996zal
zowel op Rusthoeve als op het PAGV-proefbedrijf een nieuwe proef worden aangelegd.
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7c. Optimalisatie van de bestrijding van bovengrondse
schimmelziekten in de vollegrondsgroenteteelt
207. Bestrijdingvan BotrytisenStemphyliuminasperge
A.J.M.Embrechts

MV

In 1993 is te Meterik onderzoek gestart om de bestrijding van Botrytis en Stemphylium te optimaliseren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een plantenveld om reeds
binnen éénjaar gegevens te kunnen verzamelen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van nieuwe middelen, maar ook naar het tijdstip en de middelenkeuze van
reeds toegelaten middelen. Na twee jaar oriënterend onderzoek is in 1995 op drie
praktijkpercelen een proef met vier nieuwe middelen en met drie praktijktoepassingen uitgevoerd. In 1996zal dit onderzoek worden voortgezet.
208. Bestrijding van roest in prei met een minimum aantal toepassingen van
fungiciden
Ft. Meier, A.J.M.EmbrechtsenJ. de Kraker

34.3.13

Dit project zal metverslaglegging worden afgerond.
209. OntwikkelingvaneenbeheersstrategievoorPuccinia allii(roest) inprei
H.T.A.M. Schepers,Ft. MeierenAJ.M. Embrechts

34.3.17

Deprogrammeringscommissie heeft vastgesteld, dat het probleem voor een deel is
opgelost door toelating van nieuwe middelen. Andere problemen verdienen voorrang. Het project zal derhalve beëindigd worden,voordat het gestart is.
210. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om prei te beschermen tegen
eenaantastingdoorAltemariaporrienCladosporium allii-porri
Ft. Meier

nieuw 34.3.21

Geïnventariseerd zal worden wat er in de literatuur beschreven staat over deze
beide schimmels in prei en ui en de mogelijkheden om te voorkomen dat deze
schimmel de prei aantast.
211. Onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden om preite beschermen
tegeneenaantasting door deschimmelColletotrichem circinans
R.Meier

nieuw 34.3.22

De laatste jaren wordt in Brabant steeds vaker in prei aantasting door Colletotri89

chemcircinans gesignaleerd. Insamenwerking met onder andere de DLVenzaaden plantgoedleveranciers zal geïnventariseerd worden hoe groot het probleem is
en/of waar er infectiebronnen zijn. Via literatuurstudie zullen de mogelijkheden van
voorkomen en bestrijden van deze ziekte geïnventariseerd worden. Daarna zullen
eventueel laboratorium- enveldproeven aangelegdworden.
212. Bestrijdingvanpapiervlekkenziekte inpreidoor bodembedekking
A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
213. Epidemiologie van Septoria apiicolaen de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem
H.T.A.M. Schepers,R.Meier, A.J.M. Embrechts
enR.C.F.M. vanden Broek

34.3.18

Ineen drietal proeven op het PAGV, ROC Breda en ROC Zwaagdijk wordt met een
tweetal fungiciden een aantal bestrijdingsstrategieën getest. In deze strategieën
bepalen de weersomstandigheden, de ziektedruk en de mogelijkheden van het
fungicide de bespuitingstijdstippen.
214. Chemische bestrijdingvan Mycosphaerella inbloemkool
R.C.F.M. vanden Broek

NH

Op moment van samenstelling van dit werkplan was nog onduidelijk of dit onderzoek doorgang zalvinden.
215. Bestrijding van witte roest in spruitkool met fungiciden en minder gevoelige/resistente rassen
R.Meier, M.E.T. Vlaswinkel enW. Sukkel

34.3.12

Er is onderzoek verricht naar de effectiviteit van fungiciden en de meest gunstige
toepassingstechniek. Tevens is nagegaan of er een relatie bestaat tussen relatief
makkelijk te meten klimaat-parameters (temperatuur en luchtvochtigheid) en het
optreden vanwitte roest. In 1996zal de verslaggeving plaatsvinden.
216. Meeldauwbestrijdinginspruitkool
M.E.T. Vlaswinkel
Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
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ZW

217. Bestrijding van roodrot in rode koot
R.C.F.M. vanden Broek

81.3.03

Nagegaan zal worden of Botrytis de veroorzaker van roodrot is. Het onderzoek
wordt na het bewaarseizoen 1995/1996afgerond.
218. BestrijdingvanPhytophthorapom' (rotstruiken) inwittekool
R.C.F.M. vanden BroekenR.Meier

nieuw 34.3.30

Onderzoek zal worden gestart naar de werking van enkele nieuwe middelen tegen
Phytophthora porri, veroorzaker van zogenaamde 'rotstruiken' inwitte kool.
219. Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse meeldauw in
uienen naarde mogelijkhedenvoorgeleide bestrijding
C.L.M, de Visser

65.3.20

In 1996 zullen twee proeven in winteruien (seizoen 1995/1996) en twee proeven in
zaaiuien worden uitgevoerd waarin een aantal middelen in een wekelijkse spuitschema worden onderzocht op hun werking op valse meeldauw. Daarnaast zal in
tweedejaars plantuien een systeem voor geleide bestrijding worden getest. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt naar historisch weer en voorspeld weer en zal gebruik
worden gemaakt van het middel maneb/zineb. Tenslotte zal een proef worden
uitgevoerd waarin het effect van plantgoedbehandelingen (chemisch en thermisch)
op het vóórkomen van systemisch zieke planten zal worden nagegaan. Hiervoor is
in 1995 plantgoed geteeld dat kunstmatig besmet werd met valse meeldauw. Het
onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGVen ROCRusthoeve.
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7d. Optimalisatie van de bestrijding van plagen
220. Beheersingvannaaktslakken
A. Ester, A. Darwinkel,H.W.G. Floot,C.B.BusenM.E.T. Vlaswinkel

35.3.12

In 1996 zullen de perspectieven verder onderzocht worden van het spuiten van
natuurlijke afweermiddelen op het gewas spruitkool. Het doel van dit onderzoek is
om het gewas spruitkool vanaf het moment van de eerste aanwezigheid van spruitjes te beschermen tegen slakken in de plant. Ook wordt verder de mogelijkheid
van molluscofage nematoden (Phasmarhabditishermaphrodite) bij de bestrijding
van slakken in de spruitkoolteelt onderzocht.
In het najaar van 1996 zal het onderzoek naar beperking van slakkenschade in
wintertarwe met behulp van zaadbehandeling met één proef worden voortgezet en
daarna beëindigd (EH).
In najaar 1996 zullen enkele proeven met molluscicide behandeld graszaad in het
veld worden aangelegd. Dit als vervolg op de perspectiefvolle resultaten die in het
laboratorium zijn bereikt (EHe.o.).
In een proef wintertarwe met koolzaad als voorvrucht zal in voor- en najaar de
populatie-opbouw van slakken in de verschillende objecten (grondbewerkingssystemen en behandelingen) met behulp van slakkenmatjes (matjes van Bayer) gedurende enkele jaren worden gevolgd (EH). Dit najaar wordt een veldproef met
wintertarwe aangelegd.
Indeteelt van groene asperges (opzwaardere grond) kunnen slakken veel schade
veroorzaken, door de aspergestengels net onder het grondoppervlak aan te vreten. Het gevolg is beschadigde en misvormde aspergestengels, met name in de
eerste wekenvan de oogst. Ineen praktijkteelt zullen de mogelijkheden van molluscofage nematoden als bestrijding van slakkenworden onderzocht.
Invoorjaar 1996 zal het onderzoek naar de bestrijding van slakken in aardappelen
gedurende de periode vanaf poten tot opkomst door middel van een veldproef
worden onderzocht. Chemische- en biologische middelen worden in de proef
vergeleken. Deze proef wordt in de praktijk in de omgeving van Dinteloord aangelegd.
In laboratorium- en kasexperimenten zullen diverse chemische en biologische
preparaten op enkele soorten naaktslakken beproefd worden. Tevens zal het gedrag van nematoden op slakken en de mogelijkheden van toepassing van deze
nematoden worden bestudeerd (PAGV).
Het onderzoek naar een bestrijdingsstrategie in spruitkool op ROC Westmaas
wordt in 1996metverslaggeving afgesloten.
221. Biologischebestrijdingvanhetaspergehaantje (Cricoceris asparagi)
J.T.K. Poll,in samenwerkingmetRU-Leiden
Het onderzoek bestaat uittweedelen:
A. bestrijding door de sluipwesp Tetrastichus asparagi,
92

69.3.08

B. bestrijding door Bacillusthurigiengis.
Door onvoldoende werking wordt het onderzoek met Bacillus thurigiengis niet
voortgezet. Het onderzoek naar de bestrijding door de sluipwesp zal op de RULeiden, het PAGV in Lelystad en op een biologisch praktijkbedrijf in Drenthe worden uitgevoerd. Vooral zal aandacht besteed worden aan de synchronisatie tussen
de sluipwesp en de larven van het aspergehaantje.
222. Voorkoming vanschade veroorzaakt door trips inde gewassen prei en kool
A. Ester, A.J.M.Embrechts, R.C.F.M. vandenBroekenE. Bouma

35.3.13

In veldproeven worden de mogelijkheden van met insekticiden gecoat preizaad
nader onderzocht op het effect tegen tripsen en uievlieg. Gecoat winterpreizaad
met een insekticide geeft 100% bescherming van preiplanten tegen uievlieg en
tripsen op het zaaibed. In 1996 zal in drie veldproeven aan enkele varianten in de
teelt van prei, meer detailonderzoek plaats vinden. Hierbij wordt onder anderegedachtaan:
- Zomerprei : vergelijking trayplanten en losse planten (opkweek) werkingsduur
(dat wil zeggen, zaai half februari); zomerprei is gevoeliger voor
trips danwinterprei,gepilleerd en gecoat preizaad (MV).
- Winterprei : effecten van uitplanten na opkweek op het zaaibed en het terplaatse zaaien; werkingsduur in weken na uitplanten; ter plaatse
zaaien betekent ruimere zaaiafstand, dat wil zeggen geen onderlinge zaad/middel beïnvloeding (MV).
- Winterprei : werking van zaadbehandelingsmiddelen op de made van de uievlieg naast de tripsaantasting (Lelystad).
In proeven te Zwaagdijk zal gezocht worden naar de verbetering van de tripsbestrijding in sluitkool door het bestetijdstip van bestrijden tebepalen.
223. Bestrijdingvanbladluizeninverschillende soortensla
A. Ester, A.J.M.Embrechts enM.E.T. Vlaswinkel

35.3.14

Het onderzoek van de afgelopen jaren zal met verslaggeving worden afgesloten. In
Meterik zal in 1996 een veldproef worden uitgevoerd om het perspectief van reflecterende folie tegen luis insla nategaan.
224. Onderzoek naar de effectiviteit van oxy-dimethonmethyl tegen bladluis in
ijssla
A.J.M.Embrechts enK.J.Osinga

35.3.17

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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225. Onderzoek naar de mogelijkheden van waarnemen en bestrijden van de
koolgalmug (Contarinia nasturtii) inkoolgewassen
E.Bouma, A.Ester, M.E.T. Vlaswinkel enR.C.EM, vanden Broek

35.3.15

In 1996 zal de literatuurstudie naar de levenswijze beëindigd worden en wordt een
observatiemethode verder uitgewerkt die moet leiden tot een praktisch en betrouwbaar waarschuwingssysteem. Dit alles moet leiden tot een systeem voor het op
juiste wijze en moment behandelen van de koolgalmug.
226. Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvan de derde generatiekoolvlieg
E.Bouma, A.Ester, M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

35.3.16

In 1996 zal er door literatuurstudie en observeringen in de praktijk een verdere
verdieping plaatsvinden in de levenswijze en de plaats van voorkomen van de
koolvlieg. Naast deze verdieping zal er gekeken worden naar signaleringsmethoden van de koolvlieg, om te komen tot een eenvoudige methode om de laatste
generatie koolvlieg te kunnen controleren.
227. Chemische bestrijding van de made van de bonevlieg (Deliaplatura)in
stamslaboondoor middelvanzaadbehandelingen
J.J. NeuvelenH.RVersluis

89.3.12

Het veldonderzoek van 1994 en 1995 heeft genoeg informatie opgeleverd als
alternatief voor Aatifon. In 1996wordt het project met verslaggeving afgesloten.
228. Invloedvanplantgroottevanpreiopde uievliegaantasting
A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt afgesloten met verslaggeving.
229. Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaaldentenbehoevevande maïsteelt
D.A.vander SchansenA.Ester, in samenwerking met
PDen IKC-Landbouw

96.3.33

Ongeveer 20.000 ha van het maïsareaal (circa 10%) wordt na gescheurd grasland
ingezaaid. Veel telers voeren standaard een bespuiting tegen ritnaalden uit. Ongeveer 14.000 hawordt met lindaan bespoten.
In 1995 is door een student van de Landbouwuniversiteit literatuuronderzoek
gedaan en op 20 percelen veldonderzoek verricht naar het voorkomen en de
mogelijkheden van detectie van ritnaalden. Slechts op drie van de 20 bemonsterde
percelen kwamen ritnaalden voor. Dit kwam overeen met gegevens uit de literatuur.
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Verder bleek dat er geen schadedrempel bestaat omdat economische schade niet
alleen afhankelijk is van het aantal ritnaalden maar ook door omgevingsfactoren
wordt bepaald. Een simpele methode voor het aantonen van de aanwezigheid van
ritnaalden kan het gebruik van insekticiden met 90%reduceren.
In 1996 zal het onderzoek zich richten op het ontwikkelen van een simpele in de
praktijk toepasbare detectiemethode.
Onderzoek in 1996richt zich met name op:
Betrouwbaarheid van detectiemethoden. De wijze van monstername en het aantal
monsterpunten worden onderzocht om tot een optimale bemonstering te komen.
Tevens zal oriënterend naar de mogelijkheden van zaaizaadbehandeling worden
gekeken.
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7e. Optimalisatie van de toediening van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe spuittechnieken
Ft. Meier, A.H.J.Flops, H.PVersluis, A.J.M. Embrechts,
M.vanUzendoornenH.W.G. Floot,in samenwerkingmetandere
proefstationsenDLO

34.3.14

In diverse veldproeven is de gangbare spuittechniek vergeleken met de spuittechniek met luchtondersteuning/luchtmenging, waarbij doseringseffect en verschillende
spuitintervallen onderzocht zijn.
Phytophthora infestansinaardappelen (De Kandelaar en Kollumerwaard)
Botrytisaclada in uien (PAGV)
Pucciniaporri in prei (Noord-Brabant)
Botrytis intulp en lelie (DeWaag)
Project mede in het kader van onderzoeksfonds MJPG en in nauwe samenwerking
met andere proefstations (met name LBO en PFW), IMAG-DLO, SC-DLO en ABDLO. Het jaar 1996 wordt het project afgesloten door middel van de eindrapportage.

96

8. OPTIMALISERING VAN GEBRUIK EN
VERMINDERING VAN EMISSIES VAN
NUTRIËNTEN
Afgesloten projecten
*

Acceptablefosfaatverliezenbij evenwichtsbemesting
{J.AIblas)

26.2.14

*

Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende de kalivoorziening van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
(J. Alblasen CA.P. vanWijk)
25.2.18

*

Toetsing P- en K-bemestingsadvies voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
{H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel enH.P. Versluis)
25.2.08

*

Verhoging van de efficiëntie van de N-bemesting bij aardappelen door middel
van rijenbemesting
(H.H.H. Titulaeren CD. vanLoon,in samenwerking metNMI)
25.2.10

*

Minimale stikstofbemesting in relatie tot rassenkeuze van suikerbieten voor
optimaalfinancieel resultaat
(CE. Westerdijk)
56.2.26

*

Verbetering van de stikstofvoorziening op basis van opbrengst en kwaliteit bij
hoogproduktie tarwerassen
(A.Darwinkel)
41.2.19

*

Invloedvertering graszaadstoppels op volggewas
(M.Tramper)

RH

*

Introductie en evaluatievan potentiële stikstofvanggewassen inde praktijk
(CE. Westerdijk, in samenwerking metCPRO-DLO)
26.2.16

*

Invloed diverse groenbemestingsgewassenop volgvrucht aardappelen
(E.Th.J. Schouten)

*

BEM

Beperking van de stikstofuitspoeling bij continuteelt van snijmaïs door combinatie met wintergewassen
(W. vanDijk,in samenwerkingmetAB-DLO enSC-DLO)
96.2.24
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*

Interactie tussen rasenstikstofbemesting bij snijmaïs
(W. vanDijk, J.A.M. GrotenenL vande Brink)

96.2.30

*

Ontwikkeling van een N-bemestingsstrategie voor de teelt van radicchio rosso
op dalgrond
(K.J.Osinga)
76.2.11

*

Onderzoek naar het effect van het N-aanbod bij ijssla in relatie tot het NBS en
de nalevering vanstikstof uit oogstresten vandiverse gewassen
{H.H.H.Titulaer)
25.2.13

*

Magnesiumbemestingbijwitlof
{CAM. Schouten)

WG

Optimalisering van de stikstofbemesting bij spitskool
(R.CF.M. vanden Broek)

NH

*
*
*
*
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Stikstofbemestingswijzebij koolgewassen
(AP. Everaarts en CR de Moei)

77.2.06

Onderzoek naar detoepassing van hetstikstofbijmestsysteem inzaaiuien
(CL.M. de Visser)

65.2.14

Delingvan de stikstofbemesting bijzaaiuien
(A.H.J. Rops)

KL

8a. Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt
231. Verliesarmetoedieningvandierlijke mestopkleigrond
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetAB-DLOenSC-DLO

26.2.13

In najaar 1994 is gestart met de aanleg van een veldproef te Lelystad voor onderzoek naar verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond. Een hieraan
parallel lopende proef op kleigrond op proefboerderij 'De Bouwing' met snijmaïs
wordt uitgevoerd door AB-DLO en SC-DLO. Deze proef is aangelegd in het najaar
van 1993.
De testgewassen zijn achtereenvolgens aardappelen en suikerbieten. De mesttoedieningen vinden plaats in de nazomer (augustus/september) en in de nawinter
(februari/maart).
In 1996 zullen suikerbieten geteeld worden, waarna eind 1996 het project zal
worden afgesloten metverslaggeving.
232. Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de structuur
vandegrondendeopbrengst enkwaliteitvandegewassen
A.H.J.Rops

27.2.53

Sinds 1933 ligt in dit meerjarige proefveld een strook waarop geen organische
mest wordt toegepast. Aan zes andere stroken zijn in de loop van de jaren diverse
vormen van organische mest toegepast. De stroken worden vergeleken ten aanzien van de bodemvruchtbaarheid, de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen.
In het gezaaide gewas wintertarwe zullen in 1996 geen opbrengst- en kwaliteitsbepalingen worden uitgevoerd. Het onderzoek zal worden beperkt tot milieukritische
aspecten waarvoor het LUWde uitvoering op zichgenomen heeft.
233. Ondiepe toediening van dierlijke mest op maïsland in relatie tot gewasgroei
enmeststofbenutting
l/V.vanDijk

96.2.27

Voor een goede benutting van meststoffen door maïs moeten deze juist daar
worden aangeboden waar zich de meeste wortels bevinden. Maïs kenmerkt zich
door een aanvankelijk beperkte wortelontwikkeling in zowel horizontale als verticale
richting. Inde praktijk wordt daarom bij de zaaivaak standaard een kunstmestrijenbemesting verstrekt. Hierop kan mogelijk worden bespaard door dierlijke mest niet
(diep) weg te ploegen, hetgeen in de praktijk vaak plaatsvindt, maar deze ondiep
toe tedienen.
Op ROC Aver-Heino wordt daarom onderzoek verricht waarin het gangbare onderploegen van mest vergeleken wordt met verschillende toedieningstechnieken
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(onder ander injectie) na het ploegen. Detot nutoe behaalde resultaten geven aan
dat met name in een natte voorzomer ondiepe toediening voordelen kan bieden.
Deproef zal in 1996nog éénmaal worden herhaald.
234. Voorjaarstoediening vandierlijkemestingranen
R.D.TimmerenM. Tramper

40.2.01

Gebruik van dierlijke mest is uit kostenoogpunt interessant, hetgeen zeker in de
graanteelt van belang is.Toediening in het voorjaar betekent echter dat er door het
gewas gereden moet worden en daarmee mogelijk schade aan het gewas wordt
toegebracht. Van 1993 tot en met 1995 is in proeven een aantal bemestingssystemen en tijdstippen van toepassing van dierlijke mest vergeleken. In Lelystad is dit
in wintertarwe en zomergerst gebeurd, en op ROC Rusthoeve in de teelt van
Zeeuwse-Vlegel-tarwe (waarbij alleen dierlijke mest mag worden gegeven). De
resultaten hebben aangetoond dat wanneer de mest vroeg wordt toegediend
(tijdens de uitstoeling) hetzelfde opbrengstniveau kan worden behaald als met
kunstmest. Wanneer echter later door het gewas gereden wordt, neemt de schade
aan het gewas en de opbrengst snel toe. Het onderzoek zal in 1996 worden afgesloten met een eindverslag in het PAGV-Jaarboek.
235. Toepassingsmogelijkheden vandierlijkemestopkleigrond
M. Tramper, H.W.G. Floot, A.H.J.RopsenRM.T.M. Geelen

26.2.17

Toepassing van dierlijke mest in het voorjaar heeft op klei een aantal beperkingen.
Er zijn echter gunstige ervaringen met aanwending in tarwe en voor en na het
poten van aardappelen. Samen met en op kosten van de regionale mestbanken
zullen op een aantal ROC's de mogelijkheden van voorjaarsaanwending van organische mest worden nagegaan. Hierbij worden diverse werktuigen ingezet.
236. Toedieningvanorganische mestingraszaad
M. Tramper enJ.G.N.Wander

26.2.15

In Denemarken zijn gunstige ervaringen met het gebruik van dierlijke mest in de
graszaadteelt. Gezien de potentieel lagere bemestingskosten is hiervoor bij de
Nederlandse telers belangstelling. Op ROC Rusthoeve zal alleen in tweedejaars
veldbeemgras het onderzoek naar het effect van na- en voorjaarstoediening op de
groei en opbrengst worden voortgezet.
237. Defosfaatwerkingvandierlijkemest
H.H.H. TitulaerenW. vanDijk

26.2.18

De normen voor de fosfaatwerking van dierlijke mest in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn matig onderbouwd. Bij de te verwachten regelgevingen ten
aanzien van hetfosfaatgebruik zal naar allewaarschijnlijkheid de totale hoeveelheid
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benodigde fosfaat gegeven worden inde vorm vandierlijke mest. Ditvereist eenzo
nauwkeurig mogelijke bekendheid met defosfaatwerking uit de dierlijke mest.
Om de fosfaatwerking te onderzoeken, zullen gedurende twee achtereenvolgende
jaren proeven worden aangelegd met drie soorten dierlijke mest. In het eerste jaar
is het testgewas aardappelen en in het tweede jaar stamslabonen. De proeven
zullen worden uitgevoerd te Lelystad enstarten in1997.
Daarnaast zullen op zandgrond gedurende twee jaren twee proeven uitgevoerd
worden met runderdrijfmest bij maïs. Deze proeven starten in 1996.
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8b. Optimalisering van de fosfaat- en kalibemesting en
andere bemestingsaspecten
238. Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstellingvanhetfosfaatadviesvoorvollegrondsgroenten
J.AIblas

25.2.19

Naar aanleiding van de rapportage van project 25.2.14 (Inventarisatie van onderzoeksvragen betreffende fosfaatvoorziening enz.) is hoge prioriteit toegekend aan
onderzoek dat moet leiden tot een bijstelling van het advies voor fosfaatbemesting
van vollegrondsgroentegewassen. Binnen dat project wordt in nauw overleg met
onderzoekers van AB-DLO een onderzoeksplan opgesteld dat in 1996 in uitvoering
moet zijn.
239. Invloed van de fosfaattoestand van de grond op groei en opbrengst van
groentegewassen
C.A.R vanWijk, J.J. NeuvelenJ.AIblas

nieuw 25.2.23

Ten behoeve van een aanpassing van het bemestingsadvies wordt in dit project
nagegaan welke invloed de fosfaattoestand van de grond heeft op gewasgroei en
produktie. Naast de gewassen bloemkool, kropsla (vroege- en zomerteelt), prei en
wortelen worden consumptie-aardappelen geteeld om te kunnen vergelijken met
het akkerbouwadvies. De effecten worden in 1996 en 1997 nagegaan op het
bestaande P-toestandenproefveldte Lelystad.
240. De invloedvanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst vangroentegewassen
C.A.P. vanWijk, J.J. NeuvelenJAlblas

nieuw 25.2.24

Indit project worden gegevens verzameld ten behoeve van de aanpassing van het
fosfaatbemestingsadvies voor groentegewassen. Intotaal zullen tijdens de duur van
dit project 12 proeven worden uitgevoerd met fosfaathoeveelheden. Te telen gewassen zijn bloemkool, kropsla (vroege- en zomerteelt), prei en wortelen. De
proeven worden uitgevoerd op en vanuit de locaties Lelystad, Westmaas en Meterik.
241. Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basis van monsteranalyse met
calciumchloride
J.Alblas

25.2.22

Inoverleg met BLGG,AB-DLO en NMI wordt gewerkt aan de invoering van extrac102

tie van grondmonsters met een CaCI2-verdunning.
Ten behoeve van vereenvoudiging van en kostenbeperking op extractiemethoden
van grondmonsters werken BLGG en LUW aan de toetsing van een CaCI2-methode. Vóór de toepassing van deze methode wordt ingevoerd, moet een landbouwkundige toetsing plaatsvinden.Veldonderzoek hiervoor worden uitgevoerd tezamen
met het BLGG.
242. Toetsingvande landbouwkundige waardevangft-compost
V. de KokenJ.Alblas

26.2.12

Inde komende jaren is een sterk groeiend aanbod vancompost van groente-,fruiten tuinafval te verwachten. Dit betekent dat het voor afnemers/gebruikers en producenten belangrijk is de waarde van de compost te kennen.
Detoetsing is gedurende vier jaren (1992t/m 1995) uitgevoerd:
Op vier proefvelden met stikstoftrappen op drie gft-hoeveelheden. Twee proeven met akkerbouwgewassen (ROC 't Kompas en ROC Prof. van Bemmelenhoeve) en twee proeven met groentegewassen (ROC Westmaas en ROC
Meterik).
Op twee proefvelden op kalkarme zavelgronden in Groningen (ROC Kollumerwaard) en één te Lelystad (zie ook cluster 4e project 10.1.03), waar de effecten van de compost op de bodemstructuur worden bekeken.
Het onderzoek wordt betaald door deVAM.
Het project wordt in 1996afgesloten met een eindrapportage.
243. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden opzwarekleigrond
A.H.J.Rops,in samenwerkingmetAB-DLO

KL

Op het meerjarig fosfaatproefveld waarop verschillende niveaus voorkomen, zal in
1996 een groentegewas worden geteeld. In nader overleg met het AB-DLO moet
de keuze van het gewas nog worden vastgesteld. Er zijn nog verschillende gewassen die voor dit onderzoek inaanmerking komen.
244. Kalihoeveelhedenproefveld
A.H.J.Rops

25.2.52

Op de Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve wordt sinds 1937 in een kalitrappenproef het verloop van het K-gehalte in de bouwvoor en het effect op de opbrengst
en kwaliteit van de gewassen gevolgd. Op verzoek van het LBO zullen in 1996 op
dit perceel gladiolen worden geteeld.
245. pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestandenvandegrond
P.M.T.M. Geelen

25.2.53

In deze proef zijn de afgelopen jaren in verschillende gewassen onttrekking en
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opbrengst bepaald bij diverse K-toestanden en zuurgraden (pH) van de bodem.
Het veldonderzoek is afgesloten. Het proefveld wordt voorlopig slapend gehandhaafd. In 1995wordt de verslaggeving afgerond.
246. Optimalisatie van de N- en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen
K.H.Wijnholds

55.2.04

Vanuit de praktijk wordt getwijfeld aan het (oude) kali-advies voor zetmeelaardappelen. De schade door teveel aan kali, met als gevolg een forse daling van het
onderwatergewicht treedt met name op bij een te hoge N-gift. Het onderzoek met
de nieuwe pallida-resistente rassen geeft duidelijk aan dat de optimale gift per ras
verschilt. Onderzoek op het NIKO-TNO geeft aan dat de onttrekking van N en K
per ras grote verschillen vertoont. Mogelijk laat zich dit vertalen in verschil in de
benodigde gift. Op zowel 't Kompas als Kooijenburg zullen proeven worden aangelegd met enige rassen en enkele stikstof- en kaliniveaus. Tevens is in samenwerking met BASF een tweede stikstofmeststof in de proef opgenomen. Voor het
derde en (laatste) jaar zullen op beide locaties proefjes worden aangelegd metverschillende kalimeststoffen.
247. Kalibemesting bijprei
A.J.M.Embrechts

66.2.09

Op ROC Meterik wordt een veldproef met prei uitgevoerd om voor dit gewas een
K-bijbemestingssysteem te kunnen ontwikkelen. Ook wordt de invloed van de K-bemesting op de houdbaarheid onderzocht.
248. Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaten op opbrengst envroegrijpheidvanuien
C.L.M, de Visser

65.2.24

In oriënterend onderzoek heeft het PAGV te Lelystad aangetoond dat de toepassing van vloeibare polyfosfaten als rijenbemesting bij uien perspectieven biedt in
termen van een hogere opbrengst en een eerder strijkend dus afrijpend gewas.
Mede op basis van deze resultaten is dit jaar in de praktijk in zaaiuien en tweedejaars plantuien met polyfosfaten geëxperimenteerd. Deze experimenten bevestigen
de resultaten van het praktijkonderzoek. De toepassing met polyfosfaten dient
echter geoptimaliseerd te worden. In dit project zal derhalve onderzoek worden
verricht naar de optimale dosering van de meststof en zal een vergelijking worden
gemaakt met breedwerpige toediening van de meststof en met de toediening van
fosfaat in zoutvorm. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGV en ROC Rusthoeve inzaaiuien.
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8c. Optimalisering van de stikstofbemesting ter reductie van de nitraatuitspoeling en verbetering van de
produktkwaliteit
249. N-mineraalveranderingen inde bodem entijd bijverschillen inplaatsingvan
stikstofmeststof
J.Alblas,H.H.H. Titulaer, P.M.T.M. GeelenenH.RVersluis

25.2.11

Bij sommige gewassen is de stikstofbehoefte van het gewas om een goede produktie te leveren beduidend groter dan de afvoer met het produkt. Het overschot
kan uitspoelen. In het onderzoek naar rijenbemesting bij aardappelen (project
25.2.10) werd nagegaan hoe de minerale N-gehalten in en onder de aardappelruggen verlopen. Tevens is nagegaan hoe na de aardappeloogst de resterende
stikstof in het profiel is verdeeld. Dit wordt gevolgd tot en met de oogst van het
volggewas. Het onderzoek is uitgevoerd te Wijnandsrade. In 1995 zijn de laatste
metingen in het veld verricht; deze zijn geconcentreerd op het vochtgedrag in de
bodem. Deeindrapportage zal in 1996plaatsvinden.
250. Bemestingvan vollegrondsgroentegewassen
H.H.H. Titulaer, M.E.T. Vlaswinkel, A.J.M.Embrechts, R.C.EM, van
den BroekenK.J.Osinga

25.2.07

Dit project wordt begin 1996afgesloten metverslaggeving.
251. Onderzoek naar de mineralisatievan oogstresten en bodemgebonden organischestof
H.H.H. TitulaerenA. Grunefeld,in samenwerking metAB-DLO, SC-DLO, NMI,
LUW Vakgroep BodemkundeenPlantenvoeding enAgronomieen DSM
25.2.15
Door literatuuronderzoek, bestudering van modellen en veldwerk zal getracht
worden inzicht te krijgen in de mechanismen die de mineralisatie beïnvloeden c.q.
bepalen. In 1994 is in een bureaustudie een begin gemaakt met de opbouw van
een raamwerk voor een kennissysteem met het doel de bestaande kennis op een
rij te zetten, de witte vlekken op te sporen en na invulling van de laatste te komen
tot een bemestingsadviessysteem. Voor een goede interpretatie en verwerking van
data is het noodzakelijk dat op locaties waar veel onderzoek is uitgevoerd,bodemkundige kenmerken, zoals pF-curven, worteldiepte, grondwaterstand, textuur en
profielbeschrijvingen, vastgesteld worden. Door langdurige ziekte is in 1995 slechts
weinig voortgang geboekt in dit project en is incidenteel met de gehele projectgroep een aanzet gegeven voor voortzetting in 1996 en daaropvolgende projectperiode.
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252. Onderzoek naar de relatie tussen het N-aanbod, N-opbrengst, fysische
opbrengst enN-restbijakkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
H.H.H. Titulaer

25.2.16

Voor dit onderzoek worden uit bestaande N-trappenproeven, data verkregen om
de omschreven relatie vast testellen.
253. Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetde medewerkers
vanTOA, TOG enROC's

25.2.17

De NBS-adviesbasis is tot nu toe ontwikkeld voor een gering aantal vollegrondsgroentegewassen en aardappelen. Uitgaande van het feit dat toepassen van NBS
pas zin heeft als de geadviseerde N-bemesting ± 20% hoger is dan de totale Nopname door het gewas is er nog een aantal gewassen dat onderzocht moet
worden.
De resultaten uit het onderzoek Beheersing nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenten (project 25.2.09) wijzen erop dat niet alleen voor nieuwe gewassen een
NBS gemaakt moet worden, maar ook dat het bestaande NBS voor een aantal
gewassen aangepast zal moeten worden. Binnen de beschikbare (financiële)
ruimte zal hieraan komendjaar aandacht worden besteed.
254. Actualisering N-advies inhetkadervande CaCI2 extractie-methode
H.H.H. Titulaer, in samenwerkingmetBLGG,
1RS, LUW, AB-DLOenNMI

25.2.20

Vooralsnog is de actualisering van het N-advies alleen interessant voor de akkerbouwmatige teelten aangezien in deze situatie monstername voor het vaststellen
van de P- en K-toestand van de grond meestal in het najaar plaatsvindt. In de
periode november 1994 tot en met maart/april 1995 zal het verloop van het Ngehalte van de grond op diverse proefvelden worden gevolgd via bemonstering en
analyse van de grond en via een simulatie van het N-verloop via een rekenmodel.
Op het moment van de oogst wordt beoordeeld of de N-advisering via deze methode verschilt van de advisering via de N-mineraal voorraadbemestingsmethode.
Dit onderzoek zal in 1996geëvalueerdworden.
255. Optimalisering van de N-voeding van aardappelen door middel vanchlorofylmetingen inhetbladenmetgebruikmakingvanvloeibare meststoffen
CD. vanLoon, K.H.Wijnholds, H.W.G. FlootenH.A.G. Verstegen

54.2.45

Het onderzoek naar toepassing van chlorofylmetingen als indicator voor de Nstatus van het gewas zal worden voortgezet. Inhet kader van dit onderzoek zal de
waarde van een stikstofniveau worden bepaald. Voorts zal op een aantal locaties
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de praktische bruikbaarheid van N-bladbemesting worden nagegaan, namelijk op:
PAGVen Vredepeel (consumptie-aardappelen);
't Kompas (zetmeelaardappelen).
256. Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptie-aardappelen (op
slempgevoeligegrond) inzuidwest-Nederland
CD. vanLoon enH.RVersluis

54.2.53

Erzullentwee N-trappenproeven op slempgevoelige grond worden aangelegd, één
in Zeeland en een op de Zuid-Hollandse eilanden. Bij één van deze proeven zal
eventueel optreden van denitrificatie worden gemeten. Het meten van de uitspoeling (RIVM) zal niet worden herhaald. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in
samenwerking met AB-DLO en het NMI.
257. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van nitraatbepaling in
bladsteeltjes
H.W.G. Floot

KW/EH

Bij een aantal rassen wordt bij enkele N-giften/delingen het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes en de opbrengst bepaald omtot een normlijn voor een bemestingsadvies te komen. In 1996 wordt de normlijn getoetst via een bijbemesting in vloeibare
vorm. Op de zware klei (EH) wordt nagegaan of de huidige N-gift, die vooral
gericht is op voldoende bladontwikkeling, niet omlaag kan.
258. Kwaliteitsverbetering suikerbieten inZuidelijk Flevoland
A.H.J.Rops

KL

Op de humusrijke, sterk mineraliseerende gronden in Zuidelijk Flevoland laat de
kwaliteit (sapzuiverheid) vaak te wensen over. Mogelijk kan de rassenkeuze hierop
van invloed zijn. Om dit nate gaan, is in 1995 op een perceel in Zuidelijk Flevoland
gestart met een onderzoek waarbij enkele rassen met elkaar worden vergeleken.
De aanleg en keuze van de rassen is aan de hand van een PAGV-studie vastgesteld. Dit onderzoek zal in 1996worden voortgezet.
259. Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge produktieniveausvanwintertarwe
A. Darwinkel

nieuw 41.2.20

Naar aanleiding van de resultaten uit de deskstudie (project 41.2.19) en de ervaringen in de praktijk wordt het huidige bemestingsadvies, dat in 1983werd ingevoerd,
als onvoldoende beschouwd. Uitwendige omstandigheden en teeltkundige maatregelen zijn niet alleen van invloed op de produktiviteit van het gewas, maar ook de
opname van de aangeboden (kunstmest-N + minerale bodem-N) stikstof. Uit
oogpunt van opbrengst en kwaliteit zal het gewas ongeveer 25 kg N per ton
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geproduceerde korrel moeten opnemen. Bij het huidige bemestingsadvies wordt
circa 240 kg N per ha aangeboden en circa 215 kg N per ha opgenomen; de
opbrengst varieert daarbij tussen 8 en 10 ton korrel per ha. In de praktijk zijn de
laatste drie jaren opbrengsten van 10 tot 12 ton per ha bereikt (veelal met zeer
lage eiwitgehalten). Voor dergelijke hoge opbrengsten is duidelijk meer stikstof
nodig dan met het huidige N-advies wordt aangegeven. Meer duidelijkheid over de
relatie tussen opbrengst, N-aanbod en N-opname zal worden onderzocht in drie
veldproeven, waarin variaties in hoogte en tijdstip van N-toediening worden aangebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het PAGV te Lelystad en de ROC'
Ebelsheerd enWestmaas.
260. Effectenvande N-rijenbemesting opopbrengsten N-benutting bijmaïs
W. vanDijk

96.2.29

Sinds 1991 is in samenwerking met het AB-DLO onderzoek verricht naar deverbetering van de benutting van stikstof door deze in de rij toe te dienen. Het onderzoek is op een drietal locaties uitgevoerd, namelijk Haren (zand), Heino (zand) en
Lelystad (klei) en heeft zich alleen gericht op rijentoediening van kunstmeststikstof.
In 1995 is een start gemaakt met de eindrapportage. In 1996 zal deze worden
afgerond.
261. Stikstofnawerkingvankorrelmaïsstro
W. vanDijk

98.2.09

Bij de teelt van MKS, CCM en korrelmaïs blijven aanzienlijke hoeveelheden stro op
het land achter. Onduidelijk is welk deel van de in het stro aanwezige stikstof
beschikbaar komt voor het volggewas. Op dit moment wordt nog gewerkt met een
richtwaarde van 30 kg N per ha. Om na te gaan of deze richtwaarde wel de juiste
schatting is, is in 1992onderzoek gestart op een zandgrond op ROCVredepeel.
De tot nu toe behaalde resultaten geven aan dat er sprake lijkt te zijn van cumulatieve effecten, dat wil zeggen dat de nawerking in de loop der jaren toeneemt. Het
onderzoek op Vredepeel wordt in 1996 ongewijzigd voortgezet. In 1996 zal de Nnawerking van maïsstro tevens worden getoetst op kleigrond (PAGV-proefbedrijf)
met suikerbieten alstoetsgewas.
262. Langetermijn-effectenvanlagere mestgiften opmaïsland
W. vanDijk

nieuw 96.2.35

In het verleden zijn op maïspercelen vaak grote hoeveelheden dierlijke mest toegediend. Dit heeft geleid tot een hoog mineralisatieniveau. Bij een landbouwkundig
optimaal bemestingsniveau blijft bij maïs daardoor veel N in de bodem achter. Om
te voldoen aan toekomstige milieunormen zal het bemestingsniveau daarom moeten worden verlaagd. Een voor de praktijk relevante vraag hierbij is wat de gevolgen hiervan zijn op de langere termijn zowel wat betreft de omvang van de Nmineralisatie als het opbrengstniveau van demaïs.
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In 1996 zal daarom onderzoek worden gestart waarbij nagegaan zal worden wat
de lange termijn-effecten zijn van mestgiften van verschillende omvang. Het betreft
hier dan wel lagere giften dan die welke tot nu toe in de praktijk gangbaar zijn.
Voor dit onderzoek zal de inmiddels beëindigde wintergewassenproef op ROC
Aver-Heino worden gebruikt. De verschillende mestgiften kunnen dan eveneens
worden vergeleken incombinatie met eenwintergewas.
263. Opbrengsteffecten enN-huishouding bijwisselbouwvanmaïsengras
W. vanDijkenJ.G.Lamers,in samenwerkingmetPRenAB-DLO

96.4.22

Sinds 1987 wordt op ROC Cranendonck door PAGV, PR en AB-DLO onderzoek
verricht naar de effecten van wisselbouw van maïs en gras. Tot en met 1993 lag
het accent met name op opbrengsteffecten als gevolg van wisselbouw bij zowel de
maïs als het gras. Vanaf 1994 is het accent verschoven naar de stikstofnawerking
van grasland in relatie tot ouderdom en N-bemestingsniveau van de ondergewerkte
zode. Als toetsgewassen worden maïs (kort groeiseizoen) en gras (lang groeiseizoen) vergeleken.
De eerste resultaten geven aan dat in het eerste jaar na scheuren de N-bemesting
van maïs sterk kan worden verlaagd wanneer deze na gras wordt geteeld. In 1996
zal dit worden herhaald terwijl tevens de N-nalevering in het tweede jaar nascheurenzalworden gevolgd.
264. Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking van stikstofemissie door
de akkerbouwende melkveehouderij inhetmergelland
P.M.T.M. Geelen,CE. Westerdijk enJ.Alblas

25.2.21

Het onderzoek is erop gericht na te gaan welke consequenties een norm van 25
en 50 mg nitraat in het grondwater hebben voor de agrarische bedrijfsvoering. De
relatie tussen bemesting en uitspoeling wordt in beeld gebracht. In een aantal
bedrijfssystemen, waarin ook erosiedoelstellingen zijn opgenomen, wordt de invloed van een aantal optimaliseringsmaatregelen, van vruchtopvolging en van de
hoogte van de stikstofbemesting nagegaan op de uitspoeling en opbrengst. Het
omvangrijke onderzoek wordt medegefinancierd door Provincie Limburg, WML,
ROM, LLTBenBLGG.
265. Beperking nitraatuitspoeling bijmaïsteeltoplössgrond
P.M.T.M. Geelen

96.2.34

Doordat op lössgrond nauwelijks denitrificatie plaatsvindt, leidt nitraatuitspoeling
eerder tot problemen dan elders. Het probleem lijkt zich met name voor te doen in
de maïsteelt. Devraag is in hoeverre dit samenhangt met het gebruik van drijfmest.
Onderzocht is hoe snijmaïs met gebruik van drijfmest emissie-arm is te telen. Deze
proef is in 1995gestopt mede doordat dit aspect aandacht krijgt in project 25.2.21.
In 1996zal de verslaggeving worden afgerond.
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266. Ontwikkelenvan N-bijbemestingsstrategie viavensters bij spinazie
J. de KrakerenH.H.H. Titulaer

70.2.05

Deteelt van spinazie wordt door veel risico's omgeven. Toch zal gepoogd worden
om voldoende informatie te verkrijgen, met name door in alle seizoenen een teelt
uit te voeren. Deze proeven in voorjaar, zomer en herfst zullen alle op het PAGV
worden aangelegd,waarbij diverse stikstofniveaus zullenworden aangehouden.Elk
lager niveau dient als venster voor een zwaarder bemest object; bij verkleuring van
het venster zal het betreffende object worden bijbemest met een gift die naar
verwachting nog nodig is. Om meer inzicht in de stikstofbehoefte in deverschillende groeistadia te verkrijgen, zullen tevens nog enkele andere bemestingsstrategieën worden ingebracht.
267. Ontwikkelingvaneenstikstofbijbemestingssysteemvoorbloemkool
A.REveraarts enR.C.F.M. vanden Broek

78.2.15

In 1995 is op het PAGV en op ROC Zwaagdijk een veldproef uitgevoerd waarin de
bemesting werd aangepast aan de hoeveelheid bodembeschikbare stikstof bij
planten en op vier weken na planten. Tevens werd de opname van stikstof door
het gewas gevolgd. In 1996zal het onderzoek op het PAGV en op ROC Zwaagdijk
worden voortgezet.
268. Effect van langzaamwerkende meststoffen bij de teelt van winterbloemkool
enwinterprei
R.C.F.M. vandenBroekenA.J.M.Embrechts

nieuw 25.2.27

In seizoen 1995/1996 zijn op ROC Zwaagdijk en ROC Breda in respectievelijk
winterbloemkool en winterprei met behulp van additionele financiering proeven
aangelegd naar het perspectief van meststoffen waarbij de stikstof langzaam
vrijkomt. Afhankelijk van de financiering wordt het onderzoek in 1996/1997voortgezet.
269. Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting met stikstof
A.J.M.Embrechts
Door de N-voorziening bij de winterteelt van prei volledig in de vorm van vloeibare
stikstofmeststoffen te geven, kan precies worden ingespeeld op de actuele gewasontwikkeling en N-behoefte. De N-voorraad in de grond kan dan minimaal blijven.
In een veldproef zullen de mogelijkheden en knelpunten van een dergelijke strategieworden onderzocht. Ook zalgekeken worden naar hettijdstip van bemonsteren
in een proef waar het NBS voor prei wordt getoetst. De prei zaltevens onderzocht
worden op chemische samenstelling enop kwaliteitsverloop in de na-oogst-fase.
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270. Literatuurstudie naar de mineralisatie van stikstof uit de gewasresten van
erwten
J.J. Neuvel

87.2.15

De kennis van de mineralisatie van stikstof uit gewasresten van doperwten en rijpe
erwten zalworden geïnventariseerd.
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9. TOEPASSINGEN VAN INFORMATICA
Afgesloten projecten
*

Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanspruitkool
{A.P. Everaarts, CR de Moeien W.A. Dekkers)

83.4.06

*

Ontwikkelingvan een begeleidingssysteem ter beheersing vanbodempathogenenbijdeteeltvanaardappelen
(S.R.M. Janssens (LEI-DLO), H.Nijboer, e.a.)
03.4.10

*

Ontwikkeling van een model voor de integrale onkruidbeheersing in het
bouwplan
(W.A. Dekkers, E.BoumaenR.Y. vanderWeide)
03.3.21

*

Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteemvoorPhytophthora infestans inaardappel
(H.T.A.M. Schepers,C.B.Bus,W.A. DekkersenE. Bouma)
32.3.08

*

Geleideziektebestrijding inwinter- enzomergerst
(R.D.Timmer)
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03.3.07

9b. Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen ter beheersing van de bodemgezondheid
Ditcluster isafgesloten.

9c. Ontwikkelingen in informatiemodellen en informatie-behoeften
271. Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijkvande weersomstandigheden
E.Bouma,in samenwerkingmetATC enProlion

03.3.28

Het initiatief van dit project ligt bij het bedrijfsleven. Doelstelling iste komen tot een
adviessysteem voor voorlichtingsorganisaties of voor individuele boeren en tuinders. Het bestaat uit een interactief programma op een PC, waarin per middel
kennis en informatie van dat middel gekoppeld worden aan actuele, localeweersinformatie. Dit resulteert in adviezen, die de gebruiker ondersteunen in de beslissingen omtrent tijdstip en dosering van spuiten. Zodra de financiering rond is, kan
met de uitvoering worden begonnen.
272. Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om uitwisseling van
landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen de EU-lidstaten mogelijk te
maken
WA.DekkersenA.Grunefeld

09.0.10

Het kost veel moeite om de landbouwkundige gegevens van de EU-lidstaten uit te
wisselen omdat de methoden van gegevens verzamelen en vastleggen per land
verschillen. Daardoor zijn resultaten van onderzoek van andere lidstaten moeilijk
toegankelijk enwordt waardevolle informatie onvoldoende gebruikt.
Door nu in samenwerking met ander onderzoeksinstellingen een goede standaard
voor het vastleggen van gegevens uit het landbouwkundig onderzoek te definiëren
en hulpmiddelen voor de analyse van deze gegevens te ontwikkelen, kan er door
voorlichting en onderzoek over een bredere bron van kennis worden beschikt.
Hierdoor is een snelle (eventueel elektronische) uitwisseling van gegevens mogelijk.
Ook zal aandacht worden besteed aan de vastlegging en doorstroming van resultaten. Dit door de EU gefinancierd project wordt uitgevoerd in samenwerking met
ATO-DLO, INIA (Sp), IACR (UK) en DINA (DK) onder coördinatie vanACTA (Fr).
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273. Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem 'Mycos' in
spruitkool
M.E.T. Vlaswinkel, R. MeierenA. Grunefeld,in samenwerking met
ATC-SITU enProlion
In 1995 heeft op ROC Westmaas een laatste proef gelegen waarin tegen Mycosphaerella brassicicola in spruitkool is gespoten volgens het adviessysteem Mycos. In 1996wordt dit project afgesloten door middelvanverslaglegging.
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9d. Ontwikkelingvangroeimodellen
Ditcluster isafgesloten.

9e. Onderzoek naar de beheersing van de organisatie
van het produktieproces
274. Ontwikkelingvaneenmodelvoordeevaluatievandevaste kostenopakkerbouwbedrijven
H.B.SchoorlemmerenA.T. Krikke in samenwerkingmetLEI-DLO

03.0.23

De doelstelling is het ontwikkelen van een methode waarmee de vaste kosten voor
een individueel akkerbouwbedrijf op gewasniveau kunnen worden bepaald en
beoordeeld. Afgelopen jaar is gewerkt aan een methodiek voor het toerekenen van
de vaste kosten op gewasniveau. Hierbij zijn verschillende kostprijsmethoden
beoordeeld. Komend jaar wordt deze fase afgerond, waarna een methode ontwikkeld zal worden voor de beoordeling en vergelijking van deze vaste kosten vanindividuele bedrijven.
275. Risico-analyse van verschillende teelt- en bedrijfsstrategieën in de akkerbouwentoepassing inbedrijfseconomische perspectievenstudies
H.B.Schoorlemmer, A.J. de Buck (LUW), S.R.M. Janssens (LEI-DLO),
A.T. Krikke, A. Darwinkel,CD. vanLoon,H.T.A.M. Schepers,
R.Y. vander Weide,CE. Westerdijk enEG. Wijnands

01.8.23

De overschakeling van gangbare naar geïntegreerde bedrijfssystemen wordt vaak
geassocieerd met een toename van risico's, wat een belemmering vormt voor
daadwerkelijke omschakeling. Doelstelling van dit project is het verkrijgen van
inzicht in het niveau van risico's van verschillende teeltstrategieën ten aanzien van
inkomen, arbeid en milieu. Afgelopen jaar is gewerkt aan een methodiek voor het
kwantificeren van risico's op gewasniveau. Als case zijn hiervoor methoden voor
onkruidbestrijding in de suikerbieten uitgewerkt. Komend jaar zal onder andere
aandacht geschonken worden aan risico's behorende bij de bestrijding van Phytophthora en aan een risico-analyse op bedrijfsniveau.
276. Analysevande uitgevoerdeteeltmaatregelenindegeïntegreerde teelt inhet
kadervandegeformuleerde doelstellingen
W.A. Dekkers, A.T. KrikkeenEG. Wijnands

01.0.22

In deze studie wordt geanalyseerd onder welke omstandigheden wordt afgeweken
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van de draaiboeken voor geïntegreerde teeltstrategieën. Als eerste worden de
beslissingen rond onkruidbestrijding onder de loupe genomen. Als gevolg van
verschuiving van prioriteiten in het onderzoek zal dit project in 1996 vervroegd
worden afgesloten.
277. Het rendementvanberegenen gezieninbedrijfsverband
WA.DekkersenH.B.Schoorlemmer

nieuw 01.4.30

Inde praktijk bestaat de behoefte aan duidelijkheid over dejuiste wijze van beregening, met name over het gebruik van goede technische en economische criteria
voor de bepaling van het beregeningstijdstip en de hoeveelheden.
In dit project worden de technische en economische feiten rond beregening verzameld en bewerkt.
278. Kosten-batenanalysevanspuitvrijezones
H.B.Schoorlemmer

nieuw 03.8.26

De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die via emissie in het oppervlaktewater terecht komt is vooralsnog te hoog. De roep om spuitvrije zones wordt van
buiten de landbouw steeds luider. In een korte bureaustudie is voor een aantal
regionale bouwplannen berekend wat voor kosten dit tot gevolg kan hebben. Komend jaar wordt het onderzoek afgerond.
279. PerspectievenenknelpuntenvoorhettelenvolgensAgro MilieuKeur(AMK)
H.B.SchoorlemmerenA. Grunefeld

nieuw 03.0.30

Telen volgens agro-milieukeur zal niet direct meer geld opleveren maar biedt meer
kansen op afzet in een overvolle markt. In een inventariserend onderzoek zullen de
knelpunten bij het telen volgens AMKgeanalyseerd worden envoor zover mogelijk
worden kosten en baten gekwantificeerd. Dit jaar zal het onderzoek afgerond
worden met eenvakbladartikel.
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OVERZICHTVANPROJECTEN PERGEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Volg.
nr.

Titel

276. Analyse van de uitgevoerde teeltmaatregelen inde geïntegreerde
teelt in het kader van de geformuleerde doelstellingen
108. Verkenning van de economische gevolgen van verschillende
verliesnormen voor fosfaat enstikstof
110. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het
vruchtwisselingsonderzoek
111. Kwantificering van het langjarig rendement van beregening
op akkerbouwbedrijven op zand- en dalgronden
277. Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband
275. Risico-analyse vanverschillende teelt- en bedrijfsstrategieën in
de akkerbouw entoepassing in bedrijfseconomische
perspectievenstudies

Projectnr.

01.0.22
01.2.32
01.4.24
01.4.27
01.4.30

01.8.23

113. Risico-analyse van de invloed van agrochemicaliën op grond-en
waterkwaliteit bij bedrijfssystemen met verschillend grondgebruik

01.8.29

114. Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

107. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in hetZuidwestelijk kleigebied

02.8.06

274. Ontwikkeling van een modelvoor de evaluatie vande vaste
kosten op akkerbouwbedrijven

03.0.23

279. Perspectieven en knelpunten voor hettelen volgens Agro
Milieu Keur (AMK)

03.0.30

271. Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de
weersomstandigheden
278. Kosten-baten analyse vanspuitvrije zones

03.3.28
03.8.26
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272. Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om
uitwisseling van landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen
de EU-lidstaten mogelijk te maken

09.0.10

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

21.1.53

133. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door
een diepere grondbewerking

21.1.54

131. Invloed van de beworteling op het instand houden van de
structuur van de ondergrond

21.4.02

249. N-mineraalveranderingen in de bodem entijd bij verschillen
in plaatsing van stikstofmeststof

25.2.11

251. Onderzoek naar de mineralisatievan oogstresten en bodemgebonden
organische stof

25.2.15

252. Onderzoek naar de relatie tussen het N-aanbod, N-opbrengst,
fysische opbrengst en N-rest bij akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

25.2.16

253. Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt
254. Actualisering N-advies in het kader van de CaCI2 extractie-methode

25.2.17
25.2.20

264. Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking vanstikstofemissie door de akkerbouw ende melkveehouderij in het mergelland 25.2.21
241. Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basis van monsteranalyse met calciumchloride

25.2.22

244. Kalihoeveelhedenproefveld

25.2.52

245. pH-trappenproef op lössgrond bij verschillende kalitoestanden
van de grond
242. Toetsing van de landbouwkundige waarde van gft - compost

25.2.53
26.2.12

231. Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

26.2.13

235. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

26.2.17

237. Defosfaatwerking van dierlijke mest
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26.2.18

183. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, aldan niet
incombinatie met op hetveld achtergebleven stro, op de
opbrengst van het volggewas op lössgrond

27.2.52

232. Onderzoek naar de invloedvan organische bemestingen op de
structuur vande grond ende opbrengst en kwaliteit van de gewassen27.2.53
137. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing
139. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen inhet
westen van de Noordoostpolder op de bodemstructuur en de
oogstzekerheid van gewassen
138. Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

28.4.50

28.4.56
28.4.58

153. Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in bouwplannen met
dicotyle gewassen

33.3.07

152. Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek en het project experimentele introductie geïntegreerde
akkerbouw

33.3.11

149. Onderzoek naar mogelijkheden omte komen tot geringere
afhankelijkheid van de grondontsmetting voor de beheersing
van het vrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres)
154. Populatiedynamica van Meloidogyne spp. en perceelsgerichte
schadedrempels bij akkerbouwgewassen
150. Bestrijding vanParatrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)
met intensieve grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten

33.3.12
33.3.14
33.3.15

155. Populatiedynamica vanMeloidogynechitwoodi (Rips-type) en
perceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen.

33.3.20

230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

34.3.14

165. Bureaustudie Pythium

34.3.29

164. Introductie van een methodiek in de praktijk om bodemschimmels,
zoals Fusarium oxysporum f.sp. asparagi,door middel van
anaerobiete bestrijden

34.4.28

220. Beheersing van naaktslakken

35.3.12
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187. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

36.3.11

186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

36.3.12

194. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische
onkruidbestrijdingsmethoden

36.3.16

174. Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op
het veenkoloniale bouwplan

39.8.09

173. Bedrijfssystemen: Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

175. Deontwikkeling van een geïntegreerd en een ecologisch
bedrijfssysteem voor het zuidoostelijk zandgebied

39.8.22

184. Effect vanverschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

56.1.25

160. Onderzoek naar beheersmaatregelen ter beperking van schade door
Rhizoctoniasolani Ag 2-2 in rotaties met suikerbieten
148. Andere aaltjesaantastingen
243. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware kleigrond

56.3.27
HLB2.1
KL

151. Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorus primitivus KW
AARDAPPELEN
135. Effect van beregening op zetmeelaardappelen

23.8.07

249. N-mineraalveranderingen in de bodem entijd bij verschillen
in plaatsing van stikstofmeststof

25.2.11

235. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

26.2.17

237. Defosfaatwerking van dierlijke mest

26.2.18

138. Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond
140. De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
141. Modificatie rassenkeuzetoets enverbetering vitaliteitsbepaling
voor aardappelmoeheidsonderzoek
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28.4.58
33.3.10

33.3.13

142. Rijentoepassing van granulaten bij deteelt van consumptieaardappelen op AM-besmette kleigronden

33.3.16

143. Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van
aardappelmoeheid

33.3.17

230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken

34.3.14

197. Epidemiologie vanPhytophthora infestansen effect hierop van
fungiciden en klimaat-omstandigheden

34.3.15

199. Regenvastheid enwerkingsduur fungiciden tegen Phytophthora
infestansinaardappelen

34.3.25

200. Effect vanfungiciden op knolaantasting door Phytophthora
infestansinaardappelen

34.3.26

198. European network for development of an integrated control
strategy of potato late blight
159. Depopulatiedynamiek en de schaderelatie van Verticillium dahliae
in aardappelen

34.3.27
34.4.16

186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen
188. Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen
193. De bestrijding van aardappelopslag ingranen
255. Optimalisering van de N-voedingvan aardappelen door middel
van chlorofylmetingen in het blad en met gebruikmaking van
vloeibare meststoffen
20. Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen
256. Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptieaardappelen (op slempgevoelige grond) inzuidwest-Nederland
7.

36.3.12
36.3.19
36.3.23

54.2.45
54.2.47
54.2.53

Invloedteelt van aardappelen inongeploegde Phacelia-stoppel
op opbrengst en kwaliteit

54.2.58

201. Het effect van lagere doseringen van middelen in relatie tot de
loofresistentie van aardappelrassen tegenPhytophthora infestans

54.3.36
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21. Optimalisering entoetsing van het adviesmodel voorRhizoctonia
solani in pootaardappelen
22. Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelentegen Rhizoctonia bijdeteeltvan pootaardappelen
12. Toetsing antagonisten van Erwinia's bij groenrooien van
pootaardappelen

54.3.44
54.3.46
54.3.49

13. Toetsing formulering praktijktoepassing Verticillium biguttatum
tegen Rhizoctoniasolani in pootaardappelen

54.3.54

14. Beperking poederschurft in pootaardappelen

54.3.60

18. Finale en loofdoding pootaardappelen

54.3.61

17. Loofvernietigingvan pootaardappelen

54.3.63

15. Beperking gewone schurft in pootaardappelen

54.3.64

16. Bestrijding zilverschurft bij pootaardappelen
19. Opzetten en begeleiden van eenonderzoekprogramma alsmede
hetformuleren van bedrijfshygiënische maatregelen voor bruinrot
bij aardappelen

54.3.65

2.
1.
3.
4.
5.

6.

Toepassing van carvon als kiemremmer in poot- en consumptieaardappelen
Onderzoek naar de oorzaken van hetvroegtijdig optreden van
een slechte bakkleur in sommige bewaarplaatsen

54.6.42
54.7.38

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van
nieuwe aardappelrassen

54.7.50

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur
van aardappelen

54.7.51

De invloed van deverhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium
inde bemesting op de opbrengst vanaardappelen en het
nitraatgehalte van de knollen

54.7.56

Droging van aardappelen

54.7.59

69. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen
71. Partiële resistentie entolerantie Globoderapallida bij consumptieaardappelen/zetmeelaardappelen
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54.3.66

54.9.39

54.9.43

246. Optimalisatie van de N- en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen
23. Rhizoctonia inzetmeelaardappelrassen
8.

Optimalisering vandeteelt van nieuwe Pallida-resistente
zetmeelaardappelrassen gericht op de kwaliteit

11. Loofdoding van late zetmeelaardappelen
9.

55.2.04
55.3.08
55.4.03
55.6.05

Inventarisatie onderzoeksvragen op hetterreinvan bewaring en
kwaliteit vanzetmeelaardappelen

55.7.06

10. Analyse van produktiecurven van latezetmeelaardappelrassen

55.7.07

70. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen

55.9.02

72. Rassenproef pootaardappelen

EH/KW

144. Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

145. Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB1.2

146. Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje
147. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van
aardappelcysteaaltjes
156. Bodemschimmels in hetfabrieksaardappelgebied
157. Tegengaan van poederschurft en gewone schurft op
zetmeelaardappelen
158. Wratziekte (fysio 2)
257. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van
nitraatbepaling in bladsteeltjes

HLB 1.3
HLB
HLB4
HLB4.2.3.
HLB4.2.2
KW/EH

SUIKERBIETEN
231. Verliesarmetoediening van dierlijke mest op kleigrond

26.2.13

186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

36.3.12
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184. Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

56.1.25

160. Onderzoek naar beheersmaatregelen ter beperking vanschade door
Rhizoctoniasolani Ag 2-2 in rotaties met suikerbieten
68. Beperking tarra bij suikerbieten op zware klei
73. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

56.3.27
56.7.28
56.9.24

258. Kwaliteitsverbetering suikerbieten inZuidelijk Flevoland

KL

GRANEN
235. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

26.2.17

232. Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de
structuur van de grond en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen27.2.53
202. Lage doseringen fungiciden inwintertarwe
220. Beheersing van naaktslakken
187. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode
186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

32.3.09
35.3.12

36.3.11
36.3.12

193. Debestrijding van aardappelopslag in granen

36.3.23

189. Bestrijding van duist inwintertarwe

36.3.25

234. Voorjaarstoediening vandierlijke mest in granen

40.2.01

203. Perspectieven voor kostenverlaging inde graanteelt, door
middel vanAHL
259. Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij
hoge produktieniveaus vanwintertarwe
31. Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassingen in
de pluimveevoeding
74. Cultuur -en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

124

40.8.02
41.2.20
41.7.18
41.9.14

75. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
32. Rassenonderzoek voor Zeeuwse Vlegel
35. Voorspelling ensturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst
204. Bestrijding van netvlekkenziekte inzomergerst
33. Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit vanzomergerst
34. Oogstzekerheid en kwaliteit van onbespoten brouwgerst
76. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
77. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale
79. Teeltvan bakwaardige wintertarwerassen
205. Bestrijding van blad- enaarziekten ingranen

41.9.15
41.9.57
42.2.10
42.3.09
42.7.05
42.8.08
42.9.07
43.9.01
EH
EH/KP/KB

78. Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

80. Rassenvergelijking wintergerst

WR

PEULVRUCHTEN
24. Degeschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemdén roodzwenkgras
270. Literatuurstudie naar de mineralisatie van stikstof uit de
gewasresten van erwten

46.4.07
87.2.15

GRASZAAD
236. Toediening van organische mest ingraszaad
190. Onkruidbestrijding inde graszaadteelt

26.2.15
36.3.18

206. Ziektebestrijding graszaadgewassen

46.3.14

24. Degeschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemden roodzwenkgras

46.4.07

25. De invloedvanteeltmaatregelen op de zaadproduktie van
rietzwenkgras

46.4.12
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26. Het effect van beweiding enstromanagement op de gewasstructuur
en de zaadopbrengst vangraszaad op kleigronden

46.4.13

83. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

46.9.11

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
117. Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit carvonproducerende
gewassen
82. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad
118. Teeltmogelijkhedenvan nieuwe kruidengewassen in Nederland

50.4.05
50.9.04
52.0.14

VEZELGEWASSEN
121. Deteeltvan Miscanthusvoor industriële verwerking

51.7.04

81. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.9.05

88. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelhennep

51.9.06

KRUIDEN
118. Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

52.0.14

28. Verbetering zaaizaadproduktie enzaaizaadkwaliteit bij kruiden

52.0.16

27. Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gericht op
kwaliteitsverbetering
29. Invloedteeltmaatregelen aromatische kruiden

52.6.08
52.7.17

VOEDERGEWASSEN
131. Invloedvan de beworteling op het instand houden van de
structuur vande ondergrond

21.4.02

264. Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking vanstikstofemissie door de akkerbouw ende melkveehouderij in het mergelland 25.2.21
231. Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond
237. Defosfaatwerking van dierlijke mest
126

26.2.13
26.2.18

191. Ontwikkeling van eeneconomische enduurzame mechanische
onkruidbestrijding in maïs
192. Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs
233. Ondiepe toediening van dierlijke mest op maïslandin relatie
tot gewasgroei en meststofbenutting

36.3.17
36.3.22
96.2.27

260. Effectenvan de N-rijenbemesting op opbrengst enN-benutting
bij maïs

96.2.29

265. Beperking nitraatuitspoeling bij maïsteelt op lössgrond

96.2.34

262. Lange termijn-effecten van lagere mestgiften op maïsland

96.2.35

185. Aanwending van drijfmest bij deteelt van maïs ineen
bodembedekker op lössgrond
229. Detectiemethoden,schadedrempels en bestrijding van ritnaalden
ten behoeve van de maïsteelt

96.2.36
96.3.33

263. Opbrengsteffecten en N-huishouding bijwisselbouw van maïs en gras 96.4.22
176. Ontwikkeling van geïntegreerde teeltstrategiën voor maïs op
kleigrond

96.8.31

85. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.9.28

261. Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.2.09

36. Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten
behoeve van ruwvoederwinning
134. Vergelijking vanverschillende voedergewassen onder
sub-optimale vochtvoorziening
86. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs,
Corn Cob Mix en maïs-kolvenschroot

98.9.04

87. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek luzerne

98.9.06

98.4.10
98.4.11

GROENBEMESTINGSGEWASSEN
183. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, aldan niet
in combinatie met op hetveld achtergebleven stro, op de
opbrengst van het volggewas op lössgrond

27.2.52
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7.

Invloed teelt van aardappelen in ongeploegde Phacelia-stoppel
op opbrengst en kwaliteit

54.2.58

184. Effect van verschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

56.1.25

151. Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorus primitivus KW
'OVERIGE'GEWASSEN
196. Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei
120. Verbetering van deverwerkingskwaliteit van cichorei voor de
produktie van hoogwaardige inuline

36.3.21

63.7.05

119. Teelt- en oogstoptimalisatie vancichorei voor de produktie van
inuline

63.8.03

84. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

63.9.04

122. Optimalisering van de teelt vangierstmelde alsgrondstof voor
de zetmeel-envoedingsindustrie
30. Deteelt van bloemzaden

52.0.13
99.3.21
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VOLLEGRONDSGROENTEN
Algemeen
Volg.
nr.

Trtel

108. Verkenning van de economische gevolgen van verschillende
verliesnormen voor fosfaat en stikstof

Projector,

01.2.32

110. Bedrijfseconomische evaluatie vande resultaten vanhet
vruchtwisselingsonderzoek
277. Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

01.4.24
01.4.30

115. Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteeltOl.8.21
271. Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de
weersomstandigheden
03.3.28
109. Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij de
teelt, oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten
112. Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij deteelt en
oogst vanvollegrondsgroenten
67. Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de
vollegrondsgroenteteelt
116. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
in de vollegrondsgroenteteelt
272. Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om
uitwisseling van landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen
de EU-lidstaten mogelijk te maken
130. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid

03.5.14
03.5.25
03.5.29
03.8.22

09.0.10
10.1.03

132. Verruiming van de gewaskeuze op zware kleidoor het lichter
maken van de bouwvoor

21.1.53

133. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door
een diepere grondbewerking

21.1.54

250. Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

129

251. Onderzoek naar de mineralisatie van oogstresten en bodemgebonden
organische stof

25.2.15

252. Onderzoek naar de relatie tussen het N-aanbod, N-opbrengst,
fysische opbrengst en N-rest bij akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen

25.2.16

253. Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt
238. Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstelling
van hetfosfaatadvies voor vollegrondsgroenten
254. Actualisering N-advies in het kader van de CaCI2extractie-methode

25.2.17
25.2.19
25.2.20

241. Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basisvan monsteranalyse met calciumchloride

25.2.22

239. Invloed van defosfaattoestand van de grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. De invloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen
242. Toetsingvan de landbouwkundige waarde van gft -compost
237. Defosfaatwerking van dierlijke mest
139. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen inhet
westen van de Noordoostpolder op de bodemstructuur en de
oogstzekerheid van gewassen
149. Onderzoek naar mogelijkheden omte komentot geringere
afhankelijkheid van de grondontsmettingvoor de beheersing
van hetvrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres)
150. Bestrijding van Paratrichodorusteres(vrijlevend wortelaaltje)
met intensieve grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten

25.2.24
26.2.12
26.2.18

28.4.56

33.3.12
33.3.15

155. PopulatiedynamicavanMeloidogynechitwoodi (Rips-type) en
perceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen.

33.3.20

230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzetvan nieuwe
spuittechnieken

34.3.14

130

163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethodenvoor de
bodemgebonden ziekten knolvoet en bobbelbladvirus met name in
potgrond

34.3.24

165. Bureaustudie Pythium

34.3.29

164. Introductie van een methodiek inde praktijk om bodemschimmels,
zoals Fusarium oxysporum f.sp. asparagi,door middel van
anaerobie te bestrijden

34.4.28

220. Beheersing van naaktslakken
225. Onderzoek naar de mogelijkheden vanwaarnemen en bestrijden
van de koolgalmug (Contarinia nasturtii)in koolgewassen
195. Deoptimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen
182. Ontwikkeling van een geautomatiseerd registratie- en
analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek
vollegrondsgroenten
173. Bedrijfssystemen: Ontwikkeling envergelijking

35.3.12
35.3.15
36.3.06

39.0.28
39.8.20

175. Deontwikkeling van een geïntegreerd en een ecologisch
bedrijfssysteem voor hetzuidoostelijk zandgebied

39.8.22

177. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

178. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

179. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

180. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27

181. Verbreding bedrijfssystemenonderzoek vollegronds groenten

39.8.31

160. Onderzoek naar beheersmaatregelen ter beperking van schade door
Rhizoctoniasolani Ag 2-2 in rotaties met suikerbieten
56.3.27
49. Invloed van de weersomstandigheden en uitte voeren handelingen
bij en rond de oogst op de houdbaarheid vanvollegrondsgroentegewassen
68.7.01
66. Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar vermindering
van grondtarra en afvalwaterstromen in de akkerbouw enteelt
van vollegrondsgroenten

99.0.20
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89. Onderzoek naar rasverschillen in het uitstalleven van
vollegrondsgroenten

99.9.19

243. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware kleigrond

KL

129. Produktverbreding

NH/KPG

168. Biologische bestrijding vansclerotiënrot (Sclerotinia
sclerotiorum) met de antagonistische schimmel Coniothyriumminitans

WG

BLAD-,STENGEL- ENVRUCHTGROENTEN
Andijvie
38. Afdekken van andijvieter verkrijging van een geel hart

ZW

Asperge
164. Introductie van een methodiek inde praktijk om bodemschimmels,
zoals Fusarium oxysporum f.sp. asparagi,door middel van
anaerobie te bestrijden

34.4.28

220. Beheersing van naaktslakken

35.3.12

221. Biologische bestrijding van het aspergehaantje {Cricocerisasparagi) 69.3.08
171. Onderzoek naar de oorzaak van bruinverkleuring op witte
aspergestengels

69.3.11

123. Teeltmethodenter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van
groene asperges bij gebruik van mannelijke hybriden
54. Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge

69.4.03
69.4.04

170. Geïntegreerde bestrijding vanFusarium oxysporum f. sp. asparagi
inasperge
55. Beperken van rozeverkleuring vanwitte asperges
136. Vermindering van dewaterbehoefte door toepassing van
druppelirrigatie-systemen bij asperge
172. Bestrijding vanFusarium oxysporum f. sp.asparagi in asperge
door keukenzout
90. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge
132

69.4.07
69.4.09

69.4.10
69.4.12
69.9.05

91. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge
207. Bestrijding van Botrytis en Stemphylium inasperge

69.9.06
MV

Prei
109. Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij de
teelt, oogst enverwerking vanvollegrondsgroenten

03.5.14

239. Invloed van defosfaattoestand van de grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. De invloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen

25.2.24

268. Effectvan langzaamwerkende meststoffen bij deteeltvan
winterbloemkool enwinterprei

25.2.27

208. Bestrijding van roest in prei met een minimum aantal
toepassingen van fungiciden

34.3.13

230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken
209. Ontwikkeling van een beheersstrategie voor
Puccinia allii (roest) in prei
210. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om preite
beschermen tegen eenaantasting doorAlternaria porri
en Cladosporiumallii-porri
211. Onderzoek naar de noodzaak ende mogelijkheden om preite
beschermen tegen eenaantasting door de schimmel
Colletotrichem circinans

34.3.14
34.3.17

34.3.21

34.3.22

222. Voorkoming van schade veroorzaakt door trips inde gewassen
prei en kool
247. Kalibemesting bij prei

35.3.13
66.2.09

40. Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

66.4.08

56. Onderzoek naar het ontstaan vanwitte vlekjes in prei

66.4.10

92. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

66.9.03
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269. Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting
met stikstof

MV

41. Invloed van sorteren van het plantmateriaal van prei

NB

212. Bestrijding van papiervlekkenziekte in prei door bodembedekking

NB

228. Invloed van plantgrootte van prei op de uievliegaantasting

NB

39. Onderzoek naar de optimale plantdichtheid van prei bij deteelt
op zavelgrond

ZW

Rabarber
126. Instandhouding rabarbersortiment
125. Verbetering van de weggroei vanjong plantmateriaal van rabarber
na uitplant op het veld

75.0.05

75.4.04

Radicchiorosso
129. Produktverbreding

NH/KPG

Roodlof
127. Optimalisatie van de produktie van roodlof

76.0.08

Selderij (blad-engroenselderij)
213. Epidemiologie van Septoria apiicola en de mogelijkheden van
eenwaarschuwingssysteem
124. Vergelijking CA-bewaring met 'normale bewaring'van bleekselderij
37. Verbetering van de kwaliteit van groenselderij bijteelt onder
insektengaas
129. Produktverbreding

34.3.18
74.6.02

NB
NH/KPG

Sla (kropsla,rodesla,ijssla)
109. Bedrijfskundige aspecten van verdere mechanisatie bij de
teelt, oogst enverwerking van vollegrondsgroenten
134

03.5.14

239. Invloed van de fosfaattoestand vande grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. Deinvloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen

25.2.24

167. Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische
schimmel Coniothyrium minitansinde continuteelt van kropsla
166. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden omte voorkomen dat
Olpidiumbrassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het
wortelstelsel van de slaplant koloniseert
163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethodenvoor de
bodemgebonden ziekten knolvoet en bobbelbladvirus met name in
potgrond
223. Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla
224. Onderzoek naar de effectiviteit van oxy-dimethonmethyltegen
bladluis in ijssla

32.2.10

34.3.20

34.3.24
35.3.14
35.3.17

57. Beperken van randen bolrot in ijssla

72.4.05

93. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

72.9.03

Spinazie
266. Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie viavensters bij spinazie
94. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.2.05
70.9.04

Witlof
67. Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de
vollegrondsgroenteteelt

03.5.29

196. Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei

36.3.21

60. Beperking van de (inwendig) roodverkleuring bijwitlof

73.2.22

59. Beheersing van natrot inde teelt entrek vanwitlof

73.3.21

58. Ontwikkeling van een bewaarduur- entrekstrategie voor witlofwortels 73.4.20
65. Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek

73.4.23
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95. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

73.9.04

168. Biologische bestrijding van sclerotiënrot(Sclerotinia
sclerotiorum) met de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans
42. Perspectieven van deteelt vanwitlof op 50cm ruggen op kleigrond

WG

ZW

43. Verbetering van develdopkomst bijwitlof

ZW

50. Beperken van indragen vanwitlofwortels en herbevochtiging

ZW

KOOLGEWASSEN
Bloemkool
239. Invloed van de fosfaattoestand van de grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. De invloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen

25.2.24

268. Effect van langzaamwerkende meststoffen bij deteelt van
winterbloemkool enwinterprei

25.2.27

163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethodenvoor de
bodemgebonden ziekten knolvoet en bobbelbladvirus met name in
potgrond

34.3.24

225. Onderzoek naar de mogelijkheden vanwaarnemen en bestrijden
van de koolgalmug (Contarinia nasturtii)in koolgewassen

35.3.15

267. Ontwikkeling van eenstikstofbijbemestingssysteem voor bloemkool

78.2.15

44. Verbeteren van de teelt vanwinterbloemkool

78.8.17

96. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool
214. Chemische bestrijding van Mycosphaerella in bloemkool
45. Plantafstanden en planttijdstippen bijzeer lateherfstbloemkool

78.9.13
NH
ZW

Boerenkool
97. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek boerenkool
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79.9.01

Broccoli
51. Onderzoek naar de bewaarmogelijkheden van broccoli

78.6.16

98. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

78.9.05

129. Produktverbreding

NH/KPG

Sluitkool(rodekool,spitskool,wittekool)
163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethoden voor de
bodemgebonden ziekten knolvoet en bobbelbladvirus met name in
potgrond

34.3.24

218. Bestrijding vanPhytophthora porri (rotstruiken) inwitte kool

34.3.30

222. Voorkoming van schade veroorzaakt door trips inde gewassen
prei en kool

35.3.13

217. Bestrijding van roodrot in rode kool

81.3.03

100. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

81.9.02

61. Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bijwitte bewaarkool 84.7.13
101. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool
129. Produktverbreding

84.9.12
NH/KPG

Spruitkool
215. Bestrijding vanwitte roest inspruitkool metfungiciden en
minder gevoelige/resistente rassen

34.3.12

220. Beheersing van naaktslakken

35.3.12

226. Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvan de derde
generatie koolvlieg

35.3.16

62. Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool

83.2.09

47. Stevigheid van kluitplanten bij spruitkool

83.4.08

63. Onderzoek naar grauwverkleuring bij spruitkool

83.7.07

102. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01
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48. Teelt van spruitkool voor de diepvries-industrie

KW

46. Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode

ZW

216. Meeldauwbestrijding in spruitkool

ZW

273. Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem
'Mycos' in spruitkool

ZW

BOL-,KNOL-ENWORTELGEWASSEN
Knolselderij
213. Epidemiologie vanSeptoriaapiicola en de mogelijkheden van
eenwaarschuwingssysteem
53. Verbetering van de bewaring van knolselderij
52. Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

34.3.18
62.6.07
ZW

Knolvenkel
128. Voorkoming van bruine randjes bij knolvenkel
103. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

76.4.10
76.9.06

Peen
239. Invloed van defosfaattoestand van de grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. De invloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen
169. Voorstudie biologische bestrijding van cavity spot in peen
104. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek peen

25.2.24
58.3.12
58.9.09

Uien (ensjalotten)
230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken
248. Invloed vanfosfaatrijenbemesting met polyfosfaten op opbrengst
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34.3.14

envroegrijpheid van uien

65.2.24

219. Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse
meeldauw in uienen naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding 65.3.20
161. Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uienen
inventarisatie van rasverschillen bijzaaiuien intolerantie
voor Fusarium bolrot
162. Literatuurstudie naar de stand van de kennis over witrot in
uien om perspectieven voor verder onderzoek te kunnen aangeven

65.3.21
65.3.25

64. Invloed vanteeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van
watervellen bij uien

65.7.22

105. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

GROENTEOOGSTEN PEULVRUCHTEN
Doperwt
270. Literatuurstudie naar de mineralisatievanstikstof uit de
gewasresten van erwten
99. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij conservenerwten

87.2.15
87.9.02

Stamslaboon
237. Defosfaatwerking van dierlijke mest

26.2.18

227. Chemische bestrijding van de made van de bonevlieg (Delia platura)
in stamslaboon door middelvanzaadbehandelingen

89.3.12

106. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04
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TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKEVOLGORDE
Volg.
nr.

Titel

276. Analyse van de uitgevoerde teeltmaatregelen in de geïntegreerde
teelt in het kader van de geformuleerde doelstellingen
108. Verkenning van de economische gevolgen van verschillende
verliesnormen voor fosfaat enstikstof
110. Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het
vruchtwisselingsonderzoek

Projector,

01.0.22
01.2.32
01.4.24

111. Kwantificering van het langjarig rendement van beregening
op akkerbouwbedrijven op zand-en dalgronden
277. Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

01.4.27
01.4.30

115. Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteeltOl.8.21
275. Risico-analyse vanverschillende teelt- en bedrijfsstrategieën in
de akkerbouw entoepassing in bedrijfseconomische
perspectievenstudies
01.8.23
113. Risico-analyse van de invloed van agrochemicaliën op grond- en
waterkwaliteit bij bedrijfssystemen metverschillend grondgebruik

01.8.29

114. Economische evaluatie introductie geïntegreerde akkerbouw

01.8.51

107. Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk kleigebied

02.8.06

274. Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de vaste
kosten op akkerbouwbedrijven

03.0.23

279. Perspectieven en knelpunten voor hettelen volgens Agro
Milieu Keur (AMK)

03.0.30

271. Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de
weersomstandigheden
109. Bedrijfskundige aspecten vanverdere mechanisatie bij de
teelt, oogst en verwerking vanvollegrondsgroenten
112. Inventarisatie van de arbeidsproblematiek bij de teelt en
oogst vanvollegrondsgroenten
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03.3.28
03.5.14
03.5.25

67. Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de
vollegrondsgroenteteelt

03.5.29

116. Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
in de vollegrondsgroenteteelt

03.8.22

278. Kosten-baten analyse van spuitvrije zones

03.8.26

272. Ontwikkeling van gemeenschappelijke data dictionaries om
uitwisseling van landbouwkundige onderzoeksgegevens tussen
de EU-lidstaten mogelijk te maken
130. Vergelijking van bedrijfssystemen ten aanzien van de fysische
bodemvruchtbaarheid

09.0.10
10.1.03

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

21.1.53

133. Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door
een diepere grondbewerking

21.1.54

131. Invloedvan de beworteling op het instand houden van de
structuur van de ondergrond

21.4.02

135. Effect van beregening op zetmeelaardappelen

23.8.07

250. Bemesting vanvollegrondsgroentegewassen

25.2.07

249. N-mineraalveranderingen inde bodem entijd bij verschillen
inplaatsing van stikstofmeststof
251. Onderzoek naar de mineralisatievan oogstresten en bodemgebonden
organische stof

25.2.11

252. Onderzoek naar de relatietussen het N-aanbod, N-opbrengst,
fysische opbrengst en N-rest bij akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen
253. Coördinatie onderzoek stikstofbijmestsystemen (NBS) in de
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt
238. Voorbereiding onderzoeksproject betreffende de bijstelling
van hetfosfaatadvies voor vollegrondsgroenten
254. Actualisering N-advies in het kader van de CaCI2 extractie-methode

25.2.15

25.2.16
25.2.17
25.2.19
25.2.20

264. Onderzoek naar de mogelijkheden van beperking vanstikstofemissie door de akkerbouw en de melkveehouderij in het mergelland 25.2.21
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241. Onderbouwing fosfaat- en kali-adviezen op basis vanmonsteranalyse met calciumchloride

25.2.22

239. Invloedvan defosfaattoestand van de grond op groei en
opbrengst van groentegewassen

25.2.23

240. De invloed vanfosfaathoeveelheden op de groei en opbrengst
van groentegewassen

25.2.24

268. Effect van langzaamwerkende meststoffen bij de teelt van
winterbloemkool enwinterprei
244. Kalihoeveelhedenproefveld

25.2.27
25.2.52

245. pH-trappenproef op lössgrond bijverschillende kalitoestanden
van de grond
242. Toetsing van de landbouwkundige waarde van gft -compost

25.2.53
26.2.12

231. Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

26.2.13

236. Toediening vanorganische mest ingraszaad

26.2.15

235. Toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest op kleigrond

26.2.17

237. Defosfaatwerking van dierlijke mest
26.2.18
183. Het effect van enkele groenbemestingsgewassen, aldan niet
incombinatie met op hetveld achtergebleven stro, op de
opbrengst van hetvolggewas op lössgrond
27.2.52
232. Onderzoek naar de invloed van organische bemestingen op de
structuur van de grond en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen27.2.53
137. Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing
139. Vaststellen van effecten van intensieve bouwplannen in het
westen van de Noordoostpolder op de bodemstructuur en de
oogstzekerheid van gewassen
138. Vruchtwisselingsonderzoek op Veenkoloniale grond

28.4.50

28.4.56
28.4.58

167. Biologische bestrijding van Sclerotinia met de antagonistische
schimmel Coniothyrium minitansinde continuteelt van kropsla
202. Lage doseringen fungiciden inwintertarwe
153. Bestrijding vanwortelknobbelaaltjes in bouwplannen met
142

32.2.10
32.3.09

dicotyle gewassen
140. De beheersing van het aardappelcysteaaltje in het bouwplan
152. Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemenonderzoek en het project experimentele introductie geïntegreerde
akkerbouw
149. Onderzoek naar mogelijkheden omte komen tot geringere
afhankelijkheid van de grondontsmettingvoor de beheersing
van hetvrijlevend wortelaaltje (Paratrichodorus teres)

33.3.07
33.3.10

33.3.11

33.3.12

141. Modificatie rassenkeuzetoets enverbetering vitaliteitsbepaling
voor aardappelmoeheidsonderzoek

33.3.13

154. Populatiedynamica van Meloidogyne spp.en perceelsgerichte
schadedrempels bij akkerbouwgewassen

33.3.14

150. Bestrijding vanParatrichodorusteres(vrijlevend wortelaaltje)
met intensieve grondbewerking en de bruikbaarheid van granulaten
142. Rijentoepassing van granulaten bij deteelt van consumptieaardappelen op AM-besmette kleigronden

33.3.15
33.3.16

143. Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van
aardappelmoeheid

33.3.17

155. Populatiedynamica vanMeloidogynechitwoodi (Rips-type) en
perceelsgerichte schadedrempels bijakkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen.

33.3.20

215. Bestrijding vanwitte roest inspruitkool metfungiciden en
minder gevoelige/resistente rassen

34.3.12

208. Bestrijding van roest in prei met een minimum aantal
toepassingen vanfungiciden

34.3.13

230. Vermindering vanfungicidegebruik door inzet van nieuwe
spuittechnieken
197. Epidemiologie vanPhytophthora infestansen effect hierop van
fungiciden en klimaat-omstandigheden
209. Ontwikkeling van een beheersstrategie voor
Puccinia allii (roest) in prei
213. Epidemiologie vanSeptoriaapiicola en de mogelijkheden van
een waarschuwingssysteem

34.3.14
34.3.15
34.3.17
34.3.18
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166. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om tevoorkomen dat
Olpidiumbrassicae (de drager van het bobbelbladvirus) het
wortelstelsel van de slaplant koloniseert

34.3.20

210. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om prei te
beschermen tegen eenaantasting doorAlternaria porri
en Cladosporiumallii-porri

34.3.21

211. Onderzoek naar de noodzaak ende mogelijkheden om preite
beschermen tegen een aantasting door de schimmel
Colletotrichemcircinans

34.3.22

163. Oriëntatie op onderzoek naar detectiemethoden voor de
bodemgebonden ziekten knolvoet en bobbelbladvirus met name in
potgrond

34.3.24

199. Regenvastheid enwerkingsduur fungicidentegen Phytophthora
infestansin aardappelen

34.3.25

200. Effect vanfungiciden op knolaantasting door Phytophthora
infestansinaardappelen

34.3.26

198. European network for development of an integrated control
strategy of potato late blight
165. Bureaustudie Pythium
218. Bestrijding vanPhytophthora porri (rotstruiken) inwitte kool
159. De populatiedynamiek en de schaderelatie van Verticillium dahliae
in aardappelen
164. Introductie van een methodiek inde praktijk om bodemschimmels,
zoalsFusarium oxysporum f.sp.asparagi,door middel van
anaerobie te bestrijden
220. Beheersing van naaktslakken

34.3.27
34.3.29
34.3.30

34.4.16
34.4.28
35.3.12

222. Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen
prei en kool
223. Bestrijding van bladluizen inverschillende soorten sla
225. Onderzoek naar de mogelijkheden vanwaarnemen en bestrijden
van de koolgalmug (Contarinia nasturtii)in koolgewassen
226. Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvan de derde
generatie koolvlieg
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35.3.13
35.3.14

35.3.15
35.3.16

224. Onderzoek naar de effectiviteit van oxy-dimethonmethyl tegen
bladluis in ijssla
195. Deoptimalisatie van onkruidbestrijding in groentegewassen

35.3.17
36.3.06

187. Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de
toepassingsmethode

36.3.11

186. Ontwikkeling geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in
akkerbouwgewassen

36.3.12

194. Optimalisering van het bestrijdend effect van mechanische
onkruidbestrijdingsmethoden

36.3.16

191. Ontwikkeling van een economische enduurzame mechanische
onkruidbestrijding in maïs

36.3.17

190. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt

36.3.18

188. Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

36.3.19

196. Bestrijding van composiet-onkruiden inwitlof en cichorei

36.3.21

192. Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs

36.3.22

193. Debestrijding van aardappelopslag ingranen

36.3.23

189. Bestrijding van duist inwintertarwe

36.3.25

182. Ontwikkeling van een geautomatiseerd registratie- en
analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek
vollegrondsgroenten
174. Deontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen gericht op
hetveenkoloniale bouwplan

39.0.28
39.8.09

173. Bedrijfssystemen: Ontwikkeling envergelijking

39.8.20

175. Deontwikkeling van een geïntegreerd eneen ecologisch
bedrijfssysteem voor hetzuidoostelijk zandgebied

39.8.22

177. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Breda

39.8.24

178. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Meterik

39.8.25

179. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Westmaas

39.8.26

180. Bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) Zwaagdijk

39.8.27
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181. Verbreding bedrijfssystemenonderzoek vollegronds groenten
234. Voorjaarstoediening van dierlijke mest in granen
203. Perspectieven voor kostenverlaging inde graanteelt, door
middel vanAHL
259. Stikstofbemesting in relatietot opbrengst en kwaliteit bij
hoge produktieniveaus vanwintertarwe

39.8.31
40.2.01
40.8.02
41.2.20

31. Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassingen in
de pluimveevoeding

41.7.18

74. Cultuur -en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

41.9.14

75. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

41.9.15

32. Rassenonderzoek voor Zeeuwse Vlegel

41.9.57

35. Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst
204. Bestrijding van netvlekkenziekte inzomergerst
33. Invloed vanteeltmaatregelen op de kwaliteit vanzomergerst
34. Oogstzekerheid en kwaliteit van onbespoten brouwgerst
76. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
77. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge entriticale
206. Ziektebestrijding graszaadgewassen
24. Degeschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemden roodzwenkgras
25. De invloed vanteeltmaatregelen op de zaadproduktie van
rietzwenkgras

42.2.10
42.3.09
42.7.05
42.8.08
42.9.07
43.9.01
46.3.14

46.4.07
46.4.12

26. Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur
en de zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
83. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden
117. Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit carvonproducerende
gewassen
82. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad
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46.4.13
46.9.11

50.4.05
50.9.04

121. Deteelt van Miscanthus voor industriële verwerking

51.7.04

81. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

51.9.05

88. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelhennep

51.9.06

122. Optimalisering van de teelt van gierstmelde als grondstof voor
de zetmeel-en voedingsindustrie

52.0.13

118. Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

52.0.14

28. Verbetering zaaizaadproduktie enzaaizaadkwaliteit bij kruiden

52.0.16

27. Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gericht op
kwaliteitsverbetering

52.6.08

29. Invloedteeltmaatregelenaromatische kruiden

52.7.17

255. Optimalisering van de N-voedingvanaardappelen door middel
van chlorofylmetingen in het blad en met gebruikmaking van
vloeibare meststoffen

54.2.45

20. Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen

54.2.47

256. Onderzoek naar de optimale bemesting van consumptieaardappelen (op slempgevoelige grond) inzuidwest-Nederland
7.

54.2.53

Invloed teelt van aardappelen inongeploegde Phacelia-stoppel
op opbrengst en kwaliteit

54.2.58

201. Het effect van lagere doseringen van middelen in relatie tot de
loofresistentie van aardappelrassen tegenPhytophthora infestans

54.3.36

21. Optimalisering entoetsing van het adviesmodel voorRhizoctonia
solani in pootaardappelen
22. Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelentegen Rhizoctonia bij de teelt van pootaardappelen
12. Toetsing antagonisten van Erwinia's bij groenrooien van
pootaardappelen

54.3.44
54.3.46
54.3.49

13. Toetsingformulering praktijktoepassing Verticillium biguttatum
tegen Rhizoctonia solani in pootaardappelen

54.3.54

14. Beperking poederschurft inpootaardappelen

54.3.60

18. Finale en loofdoding pootaardappelen

54.3.61
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17. Loofvernietiging van pootaardappelen

54.3.63

15. Beperking gewone schurft in pootaardappelen

54.3.64

16. Bestrijding zilverschurft bij pootaardappelen

54.3.65

19. Opzetten en begeleiden van een onderzoekprogramma alsmede
het formuleren van bedrijfshygiënische maatregelen voor bruinrot
bij aardappelen
2.
I.
3.
4.
5.

6.

Toepassing van carvon als kiemremmer in poot- en consumptieaardappelen
Onderzoek naar de oorzaken van hetvroegtijdig optreden van
een slechte bakkleur insommige bewaarplaatsen

54.3.66
54.6.42
54.7.38

Deinvloedvan de bewaartemperatuur op de bakkleur van
nieuwe aardappelrassen

54.7.50

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur
van aardappelen

54.7.51

De invloedvan deverhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium
inde bemesting op de opbrengst van aardappelen en het
nitraatgehalte van de knollen

54.7.56

Droging van aardappelen

54.7.59

69. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij consumptie-aardappelen

54.9.39

71. Partiële resistentie entolerantie Globoderapallida bijconsumptieaardappelen/zetmeelaardappelen

54.9.43

246. Optimalisatie van de N-en K-bemesting van (nieuwe) zetmeelaardappelrassen

55.2.04

23. Rhizoctonia inzetmeelaardappelrassen
8.

55.3.08

Optimalisering van deteelt van nieuwe Pallida-resistente
zetmeelaardappelrassen gericht op de kwaliteit

55.4.03

II.

Loofdoding van latezetmeelaardappelen

55.6.05

9.

Inventarisatie onderzoeksvragen op hetterrein van bewaring en
kwaliteit van zetmeelaardappelen

10. Analyse van produktiecurven van late zetmeelaardappelrassen

148

55.7.06
55.7.07

70. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen
184. Effect vanverschillende groenbemestingsgewassen, minimale
grondbewerking enteelttechniek op water- enwinderosie op
daarvoor gevoelige gronden

55.9.02

56.1.25

160. Onderzoek naar beheersmaatregelen ter beperking van schade door
Rhizoctoniasolani Ag 2-2 in rotaties met suikerbieten
56.3.27
68. Beperking tarra bijsuikerbieten op zware klei
73. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
169. Voorstudie biologische bestrijding van cavity spot in peen
104. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek peen
53. Verbetering van de bewaring van knolselderij
120. Verbetering van deverwerkingskwaliteit van cichorei voor de
produktie van hoogwaardige inuline

56.7.28
56.9.24
58.3.12
58.9.09
62.6.07

63.7.05

119. Teelt- en oogstoptimalisatie vancichorei voor de produktie van
inuline
84. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

63.8.03
63.9.04

248. Invloed vanfosfaatrijenbemesting met polyfosfaten op opbrengst
envroegrijpheid van uien
65.2.24
219. Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse
meeldauw in uien en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding 65.3.20
161. Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en
inventarisatie van rasverschillen bijzaaiuien intolerantie
voor Fusarium bolrot
162. Literatuurstudie naar de stand van de kennis over witrot in
uien om perspectieven voor verder onderzoek te kunnen aangeven

65.3.21
65.3.25

64. Invloed vanteeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van
watervellen bij uien

65.7.22

105. Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

65.9.16

247. Kalibemesting bij prei

66.2.09

40. Onderzoek naar het perspectief van kluitplanten bij prei

66.4.08
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56. Onderzoek naar het ontstaan vanwitte vlekjes in prei
92. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei
49. Invloed van de weersomstandigheden en uitte voeren handelingen
bij en rond de oogst op de houdbaarheid van vollegrondsgroentegewassen

66.4.10
66.9.03

68.7.01

221. Biologische bestrijding van het aspergehaantje {Cricocerisasparagi) 69.3.08
171. Onderzoek naar de oorzaak van bruinverkleuring op witte
aspergestengels

69.3.11

123. Teeltmethoden ter verbetering van de opbrengst en kwaliteit van
groene asperges bij gebruik van mannelijke hybriden
54. Bestudering van mogelijkheden tot seizoenverlenging bij asperge

69.4.03
69.4.04

170. Geïntegreerde bestrijding vanFusarium oxysporum f. sp. asparagi
inasperge
55. Beperken van rozeverkleuring vanwitte asperges
136. Vermindering van de waterbehoefte door toepassing van
druppelirrigatie-systemen bij asperge
172. Bestrijding vanFusarium oxysporum f. sp. asparagi in asperge
door keukenzout

69.4.07
69.4.09

69.4.10
69.4.12

90. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

69.9.05

91. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groene asperge

69.9.06

266. Ontwikkelen van N-bijbemestingsstrategie viavensters bij spinazie
94. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spinazie

70.2.05
70.9.04

57. Beperken van rand en bolrot in ijssla

72.4.05

93. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla en ijssla

72.9.03

60. Beperking van de (inwendig) roodverkleuring bijwitlof

73.2.22

59. Beheersing van natrot in deteelt entrek vanwitlof

73.3.21

58. Ontwikkeling van een bewaarduur- entrekstrategie voor witlofwortels 73.4.20
65. Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek
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73.4.23

95. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

73.9.04

124. Vergelijking CA-bewaring met 'normale bewaring'van bleekselderij

74.6.02

126. Instandhouding rabarbersortiment

75.0.05

125. Verbetering van de weggroei vanjong plantmateriaal van rabarber
na uitplant op het veld

75.4.04

127. Optimalisatie van de produktie van roodlof

76.0.08

128. Voorkoming van bruine randjes bij knolvenkel

76.4.10

103. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel

76.9.06

267. Ontwikkeling van een stikstofbijbemestingssysteemvoor bloemkool

78.2.15

51. Onderzoek naar de bewaarmogelijkhedenvan broccoli

78.6.16

44. Verbeteren van deteelt van winterbloemkool

78.8.17

98. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

78.9.05

96. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.9.13

97. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek boerenkool

79.9.01

217. Bestrijding van roodrot in rode kool

81.3.03

100. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

81.9.02

62. Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool

83.2.09

47. Stevigheid van kluitplanten bij spruitkool

83.4.08

63. Onderzoek naar grauwverkleuring bij spruitkool

83.7.07

102. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01

61. Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bijwitte bewaarkool

84.7.13

101. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

84.9.12

270. Literatuurstudie naar de mineralisatievanstikstof uit de
gewasresten van erwten

87.2.15

99. Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij conservenerwten

87.9.02
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227. Chemische bestrijding van de made van de bonevlieg (Delia platura)
instamslaboon door middelvan zaadbehandelingen

89.3.12

106. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen

89.9.04

233. Ondiepe toediening van dierlijke mest op maïsland in relatie
tot gewasgroei en meststofbenutting
260. Effecten van de N-rijenbemesting op opbrengst en N-benutting

96.2.27

bij maïs

96.2.29

265. Beperking nitraatuitspoeling bij maïsteelt op lössgrond

96.2.34

262. Lange termijn-effecten van lagere mestgiften op maïsland

96.2.35

185. Aanwending van drijfmest bij de teelt van maïs ineen
bodembedekker op lössgrond
229. Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden
ten behoeve van de maïsteelt

96.2.36
96.3.33

263. Opbrengsteffecten en N-huishouding bijwisselbouw van maïs en gras 96.4.22
176. Ontwikkeling van geïntegreerde teeltstrategiën voor maïs op
kleigrond

96.8.31

85. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

96.9.28

261. Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

98.2.09

36. Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten
behoeve van ruwvoederwinning
134. Vergelijking vanverschillende voedergewassen onder
sub-optimale vochtvoorziening
86. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs,
Corn Cob Mix en maïs-kolvenschroot

98.9.04

87. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek luzerne

98.9.06

66. Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar vermindering
van grondtarra en afvalwaterstromen inde akkerbouw enteelt
vanvollegrondsgroenten
30. Deteelt van bloemzaden
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98.4.10
98.4.11

99.0.20
99.3.21

89. Onderzoek naar rasverschillen in het uitstalleven van
vollegrondsgroenten
72. Rassenproef pootaardappelen
79. Teelt van bakwaardige wintertarwerassen
205. Bestrijding van blad- en aarziekten ingranen

99.9.19
EH/KW
EH
EH/KP/KB

144. Epidemiologisch onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.1

145. Pathotype onderzoek aardappelcysteaaltje

HLB 1.2

146. Chemische bestrijding van aardappelcysteaaltje
147. Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van
aardappelcysteaaltjes

HLB 1.3
HLB

148. Andere aaltjesaantastingen

HLB2.1

156. Bodemschimmels in hetfabrieksaardappelgebied

HLB4

157. Tegengaanvan poederschurft engewone schurft op
zetmeelaardappelen
158. Wratziekte (fysio 2)

HLB4.2.3.
HLB4.2.2

243. Fosfaattoestanden enfosfaathoeveelheden op zware kleigrond

KL

258. Kwaliteitsverbetering suikerbieten inZuidelijk Flevoland

KL

48. Teelt van spruitkool voor de diepvries-industrie

KW

151. Invloedvan groenbemesters op het optreden van Trichodorus primitivus KW
257. Optimalisatie N-voeding pootaardappelen met behulp van
nitraatbepaling in bladsteeltjes
207. Bestrijding van Botrytis en Stemphylium inasperge

KW/EH
MV

269. Reductie van de stikstofuitspoeling bij prei door gewasbespuiting
met stikstof
37. Verbetering van de kwaliteit van groenselderij bijteelt onder
insektengaas
41. Invloed van sorteren van het plantmateriaal van prei

MV
NB
NB
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212. Bestrijding van papiervlekkenziekte inprei door bodembedekking

NB

228. Invloed van plantgrootte van prei op de uievliegaantasting

NB

129. Produktverbreding

NH/KPG

214. Chemische bestrijding van Mycosphaerella in bloemkool

NH

168. Biologische bestrijding van sclerotiënrot(Sclerotinia
sclerotiorum) met de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans

WG

78. Rassenvergelijking buitenlandse graanrassen

WR

80. Rassenvergelijking wintergerst

WR

38. Afdekken van andijvie ter verkrijging van een geel hart

ZW

39. Onderzoek naar de optimale plantdichtheid van prei bij de teelt
op zavelgrond
42. Perspectieven van deteelt vanwitlof op 50cm ruggen op kleigrond

ZW
ZW

43. Verbetering van de veldopkomst bijwitlof

ZW

45. Plantafstanden en planttijdstippen bijzeer late herfstbloemkool

ZW

46. Optimalisatie plantdatum spruitkool late oogstperiode
50. Beperken van indragen vanwitlofwortels en herbevochtiging

ZW
ZW

52. Ontwikkeling bewaartoets knolselderij

ZW

216. Meeldauwbestrijding inspruitkool

ZW

273. Ontwikkeling van een geautomatiseerd waarschuwingssysteem
'Mycos' inspruitkool

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

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

04.

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

08.
09.

bedrijfseconomische advisering
overig onderzoek

02.
03.

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

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaien en poten
berijding (incl. oogst entransport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding van de grond
anorganische bemesting
organische afvalstoffen/organische bemesting
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

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

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

algemeen
tarwe
gerst
rogge
haver
overige gewassen

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

algemeen
raaigrassen
roodzwenkgras
veldbeemd
oliehoudende gewassen
vezelgewassen
overige gewassen

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

63.

overige gewassen

Bolgewassen
64.
65.
66.
67.

algemeen
uien
prei
overige gewassen

Blad-• enstengelgewassen
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

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

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

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

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

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

Vruchten
92.
93.
94.

algemeen
augurk
overige gewassen
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Voedergewassen
95.
96.
97.
98.

algemeen
snijmaïs
meng-endubbelteelten
overige gewassen

Diversen
99.

Literatuurstudie; teelthandleidingen; algemeen

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

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

Enkele voorbeelden:
01.4.16
03.8.51
21.4.02
27.2.53
69.4.02

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

Een aantal onderzoeken, op en door ROC's uitgevoerd, kent geen projectnummer,
maar alleen een aanduiding van de proeflocatie. De gebruikte codering heeft de
volgende betekenis:
EH Ebelsheerd te Nieuw Beerta
KW Kollumerwaardte Munnekezijl
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KB Kooijenburg te Rolde
KP 't Kompas te Valthermond
HLB H.L. Hilbrandslaboratorium te Assen
KL De Kandelaar te Biddinghuizen
WG DeWaag te Creil
NH Zwaagdijk
BEM Prof. dr.J.M.van Bemmelenhoevete Wieringerwerf
WS Westmaas, afd.akkerbouw
ZW Westmaas, afd. groenteteelt
RH Rusthoeve te Colijnsplaat
NB Noord-Brabant te Breda
MV Noord-Limburgte Meterik
VP Vredepeel
WR Wijnandsrade

159

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1
Verslagen
208. Perspectieven voor korrelmaïsalszetmeelbronvoor het noordelijke veenkoloniale-/
enzandgebied. Ir.W.van Dijk,dr.A.C.vanSwaaij,ing.K.H.Wijnholds en
ing. G.Veninga,januari 1996
207. Waarnemingsmethoden voor bepalingvanverschillen inonvolledige resistentie
bijvollegrondsgroenterassen. Ir.J.Hoek, ing.I.P.M.Commandeur, ir.W.Sukkel
en ing.H.J. Hylkema, november 1995
206. Vruchtwisselingsproef AGM600proefboerderij A.G.Mulderhoeve Emmercompascuum 1981-1989. Ing. K.H.Wijnholds en ir.W.vanden Berg,november 1995
205. Aanbod en opnamevanstikstof bijhoge produktieniveaus vanwintertarwe op
klei-enzavelgrond. Dr.ir.A. Darwinkel,oktober 1995
204. Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990. Ir.Y Hofmeester, ing.A. Bos
ir. RG.Wijnands, drs.A.T.Krikkeendrs.ing.B.J.M. Meijer,augustus 1995
203. Resultaten vanonderzoek voor geïntegreerde bestrijding vanonkruiden inzaaiuien.
Ir.C.L.M,deVisser en ing.L Hoekstra,juli 1995
202. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanwitte kool.
Dr.ir.A.P.EveraartsenCR de Moei,juli 1995
201. Effecten vanwintergewassen opverliezen en benuttingvanstikstof bijdeteelt
vansnijmaïs.
Ir.W.van Dijk,ir.J.Schröder, L ten Holteen ing.W.J.M,deGroot,juli 1995
ƒ
200. Interactietussen rassenen proefplaatsen bijwitlof.
Ing.A.R. Biesheuvel en ir.G.van Kruistum,juni 1995
199. Ontwikkelingvan eengewasgroeimodel voor peenop basisvanSUCROS87.
Ir.C.L.M,deVisser, ing.J.A. Schoneveld en ing.M.H.Zwart-Roodzant, juni 1995
198. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanbloemkool.Dr.ir.A.R Everaarts en
CR de Moei,maart 1995
197. Toediening dierlijke mest op loss,dal-en lichtezavelgrond.
Ing. S.Postma, mei 1995
196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzichttechnische en
economische resultaten.Ir.F.G.Wijnands, ing.RvanAsperen,ing.G.J.M,van Dongen,
ing. S.R.M.Janssens, ir.J.J.Schröder ening.K.B.vanBon,maart 1995
195. Inventarisatie naar de mogelijkheden vaneenwaarschuwingssysteem voor
Phytophthorainfestans inaardappelen. Dr.ir.H.T.A.M. Schepers, ing.E. Bouma,
ir.C. Bus en ir.W.A. Dekkers,maart 1995
194. Beheersing van lage-temperatuurbederf bijwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.A.R.Biesheuvel, ir.R.C.F.M,vanden Broek, ing.RM.T.M.Geelenen ing.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
193. Hetforceren vanasperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll, ir.W.van den
Berg en ir.C.F.G.Kramer, maart 1995
192. Optimalisering vande N-voedingvanzetmeelaardappelen. Ir.CD. vanLoon,
ing. K.H.Wijnholds en ir.A.H.M.C. Baltissen,november 1995
191. Deinvloedvan plantveredeling, zaaitijdstip enkoude-tolerantieop de stikstofbenutting door maïstijdens dejeugdgroei. Ing. D.A. vanderSchans, ir.W.van Dijk
endr. ir.O.Dolstra,juni 1995
190. Aspecten vandeteelt vancrambe. Ing. N.van Dijken ir.G.E.L. Borm, april 1995 . . . .
ƒ
189. Maatregelentegen verbruiningsziekte tervergroting vande opbrengstzekerheid van

1

Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graagtoegezonden.
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188.
187.
186.
185.
184.
183.

182.
181.
180.
179.
178.

177.
176.
175.
174.
173.
172.
171.
170.
169.
168.

167.
166.

karwij. Resultatenvanonderzoek 1990-1994. Ir.A.Evenhuisen ing.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,Stikstofbemesting, zaaidichtheid engroeiregulatie bijhaver. Dr.ir.A. Darwinkel,
A.H.J. Rops en ing.K.H.Wijnholds, maart 1995
ƒ 15,Reactievangraszaad opfosfaatbemesting. Ing.J.W.Steenhuizen, ing.J.G.N.Wander,
ir.RA.I. Ehlert enS.Vreeke,februari 1995
ƒ 15,Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensievevollegrondsgroenten 1991-1993.
Ing. M.van der Ham,februari 1995
ƒ 20,Ontwikkeling van eenbiotoets voor het aantonenvan herinplantproblemen bij
asperge.J.T.K. Pollen ing.Th.Huiskamp, december 1994
ƒ 15,Vergelijkingenverloopvandezaad-encarvonopbrengst vankarwijendille.
Ing. H.J.vander Mheen,december 1994
ƒ 15,Effectenvan plantdatumen plantdichtheid opgroei,ontwikkeling,opbrengst en
sorteringvanspruitkool (Brassicaoleracea var. gemmifera).
Dr.ir.A.P.Everaarts enCR de Moei, november 1994
ƒ 15,Inventarisatievan onderzoeksvragen over defosfaatvoorziening. Ing. J.Alblas,
ir.W.van Dijk en ing.C.A.Ph.vanWijk, november 1994
ƒ 15,Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGVenHilbrands-laboratorium 1993.Ing.T.G.
van Beers,drs. H.Regeer en ir.LPG. Molendijk, oktober 1994
ƒ 15,Onkruidbestrijding indeteeltvanzaaiuien met herhaaldetoepassing van combinaties
van herbiciden naopkomst. Ing. L Hoekstra,oktober 1994
ƒ 15,Herfstbehandeling van roodzwenk- enveldbeemdgewassen opzandgrond.
Ir.G.E.L Borm, oktober 1994
ƒ 15,Onderzoek naar effectieve chemische bestrijdingvan bladvlekkenziekte en koprot en
naarvoorspelling vankoprot inuien. Ir.C.L.M,deVisser, ing.L Hoekstra en
D.Hoek, augustus 1994
ƒ 15,Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G.vander Werf
en ing.W.C.A. vanGeel,september 1994
ƒ 15,Bedrijfssystemen-onderzoekVredepeel -Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993.
Ing. B.M.A.Kroonen-Backbier, ir.Y Hofmeester en ir.F.G.Wijnands, september 1994
ƒ 15,Inhoudelijke beschrijvingvan deteeltbegeleidingssytemenBETA,CERA enKOBAS.
Ir.W.A.Dekkersen ing.A.Grunefeld,augustus 1994
ƒ 20,Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebied.
Drs.A.T.Krikke en ing.A. Bos,augustus 1994
ƒ 35,Opbrengst, rendement enkwaliteit vanwintertarwe bijextensievertelen.
Dr.ir.A. Darwinkel,juli 1994
ƒ 15,Brekenvanstorende lagen inzavelgronden inde Noordoostpolder, A.H.J. Rops,
ing. C.A.M.Schouten,G.A. vanSoesbergen en ing.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,Chemische bestrijding vanvalse meeldauw (Bremialactucae) insla.
Ing. R. Meier, mei 1994
ƒ 15,Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.J.J. Neuvel en
ir.W.van den Berg,mei 1994
ƒ 15,Optimalisatievan deteelt enafzet van kwaliteitsroggevoor de maalindustrie.
Ing. S.Postma,april 1994
ƒ 15,Onderzoek naarverminderingvan destikstofbemesting door toepassing van
Rhizobiumphaseoli bijstamslaboonPhaseolusvulgaris L
Ing. J.J.Neuvel,ing.H.W.G. Floot, ing.S. Postmaen ir.M.A.A.Evers,maart 1994 . . .
ƒ 15,Onderzoek naar de mogelijkheden vanstikstofrijentoediening bijsuikerbieten.
M.A. van der Beek en R Wilting,maart 1994
ƒ 15,Deinvloedvan hetweer op detoepassingvan gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E.Boumaen prof.dr.ir.L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,-

165. Mens- en milieuvriendelijketreksystemenvoor witlof: eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. vanOs,ir.C.F.G.Kramer, ir.G.van Kruistum,
ing. F.X.C.Looijesteijn,dr. H.H.E.OudeVrielink,januari 1994
ƒ 15,164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,163. Dewaardplantgeschiktheid vangroenbemestingsgewassenvoor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G.Lamers en ing.Js. Roosjen, december 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemdvoor deeerste entweede zaadoogst,
envanveldbeemd en roodzwenk bestemd voor detweede en laterezaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L Borm, december 1993
ƒ 20,161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D.Timmer, november 1993
ƒ 15,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
Ir.L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,159. Onderzoek naareensysteemvoor geleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir.C.L.M,deVisser,september 1993
ƒ 25,158. Biospectron,eensysteemvan mineraalvoorziening voor wintertarwe
Dr.ir.A. Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,157. The infomationmodelfor crop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens, april 1993
ƒ 15,156. Perspectievenvan deteelt van brouwgerst buiten hetZuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
ƒ 15,155. Produktie- enkwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.vander Schans,
ing. H.M.G.vanderWerf MSc en ir.W.vanden Berg,april 1993
ƒ 15,154. Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Estere.a.,febr. 1993
ƒ 15,153. Arbeidsprestatie bijdeoogstvan ijsbergsla enbloemkool;eenverkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J.vanderSluis,februari 1993
ƒ 15,152. Informatiemodel "gewasgroei en-ontwikkeling". Ir.P.W.J.Raven,ing.W.Stol,
dr.ir.H.van Keulen,ing.R.F.l.van Himste,dr.M.A. vanOijenen ir.H. Marring
maart 1993
ƒ 15,151. Invloedvanvarkensdrijfmest op het nitraatgehaltevangroenten.Ir.H.H.H.Titulaer,
december 1992
ƒ 10,150. Planningvande optimale sortering bijpeen.
Ing. J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening vandierlijke mest op kleigronden.Ir.H.Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,148. Effectenvanwintergewassen op de uitspoelingvanstikstof bijdeteelt vansnijmais.
Ir.J.Schröder, L.ten Holte, ir.W.van Dijk, ing.W.J.deGroot, ing.W.A.de Boer
en ir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,147. Koolvliegbestrijding met behulpvanzaadcoating met insecticiden inbloem-en
spruitkool. A.Ester, november 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold.Invulling gewijzigdevoortzetting vanaf 1991.
Ing. J.Boermaen ir.Y Hofmeester, november 1992
ƒ 10,145. Voorjaarstoediening vandunne dierlijke mest op kleigronden. ing.G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eersteresultaten.
Ir.F.G.Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, ing.P. v.Asperen ening.K.B.v.Bon,
okt. 1992
ƒ 10,143. Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen,bruine bonen,snijmaïs,vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,-

142. Bestudering van het groeiverloop vanzaaiuien en bouwvaneengroeimodel.
Ir.C.LM. deVisser,juni 1992
ƒ 25,141. Analyse vanhet gebruik en deacceptatievanteeltbegeleidingssystemeninde
praktijk. Ing.A.Grunefeld enir.W.A. Dekkers,februari 1992
ƒ 10,140. Deinvloedvan pootgoedbehandeling op het aantalstengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B.Bus,april 1992
ƒ 10,139. Deinvloedvande intensiteitvan het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir.J.G. Lamers
en ir.W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,januari 1992
ƒ 10,137. Vergelijkingvan het bewarenvanfijne peenop hetveld, onder stro en inde natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld, december 1991
ƒ 10,136. Kwantitatieve aspecten van deverdelingsnauwkeurigheid van meststoffen.
Ing. D.T. Baumann,december 1991
ƒ 10,135. Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven opTrichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bosen drs.A.T.Krikke,december 1991
ƒ 10,134. Hetverloopvanwegrottenvan moederknollen bij pootaardappelen.
Ing.J.K. Ridderen ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ 10,133. Information modellingfor arablefarming. Integralevertalingvanverslag 67
(Het globale informatiemodel OpenTeelten),oktober 1991
ƒ 10,132. Groei,ontwikkeling enopbrengst vanwitte kool inrelatietot hettijdstip van
planten. Dr.ir.A.R Everaarts enCR de Moei,september 1991
ƒ 10,131. Teeltaspecten vanwintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr.ir.A.Darwinkel,
september 1991
ƒ 10,130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige -en milieu -aspecten bij het
toedienen endirect inwerkenvan dierlijke organische mest indeakkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.van Dongen,september 1991
ƒ 10,129. Bepaling vande informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir.RW.J.Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens en drs.A.T Krikke
ƒ 10,128. Effect van de hoogte en eendelingvan destikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit vanzomergerst. Ing. R.D.Timmer,J.G.N.Wander en ir.I.D.C Duijnhouwer,
december 1991
ƒ 10,127. Rendabiliteit vanverminderde bodembelasting. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ 10,125. Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) inde
seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989.Ir.G.vanKruistumen ing.C van derWel,
mei 1991
ƒ 10,122. Debepalingvan deopbrengst vaneen perceelsnijmaïs bijde oogst.
Ing. H.M.G.van derWerf MSc,irW.van den Bergen ing.A.J.Muller, april 1991
ƒ 10,120. Biotoetsvoetziekten inerwten .Ir.RJ.Oyarzun,maart 1991
ƒ 10,Publikaties
79. Werkplan 1996,februari 1996
78a. Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, november 1995
78b. Jaarboek 1994/1995vollegrondsgroenteteelt, november 1995
77. Jaarverslag 1994,juni 1995
76. Werkplan 1995,januari 1995
75. Kwantitatieve informatie 1995,december 1994
74. Onkruidbestrijding inde graszaadteelt. Ir.RBaltus,december 1994
73a. Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994
73b. Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994

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

72.
71.
70a.
70b.
69.
68.

Jaarverslag 1993,mei 1994
Werkplan 1994,februari 1994
Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993
Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachineofwerktuig.Ir.H.B.
Schoorlemmer en drs.A.T.Krikke,augustus 1993
67. 28jaar DeSchreef, april 1993
62. Verspreiding vanonkruiden en planteziekten metdierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaendr.ir.Scheepens, augustus 1992
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y Hofmeester

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

20,15,30,20,30,-

ƒ 20,ƒ 40,ƒ 15,ƒ 15,-

Themaboekjes
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.

Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994
Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994
Aardappelen,december 1993
Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbeschermingvollegrondsgroenten, november 1992
Bodemgebonden plagen enziektenvanaardappelen, november 1991

ƒ 15,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,-

Teetthandleidingen
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.

Teelt van peulen endoperwtenvoor deverse markt,juli 1995
Teelt van courgette en pompoen,april 1995
Teeltvanstamslabonen,december 1994
Teeltvan andijvie,december 1994
Teeltvansuikerbieten,september 1994
Teeltvansla,augustus 1994
Teeltvan bleekselderij, maart 1994
Teeltvan haver,februari 1994
Teeltvan karwij,januari 1994
Teeltvandille,januari 1994
Teeltvan maïs,december 1993
Teeltvan consumptie-aardappelen, november 1993
Teeltvan prei,oktober 1993
Teeltvan knolvenkel,augustus 1993
Teeltvan broccoli,juli 1993
Teeltvansuikermaïs,juli 1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvan bloemkool, april 1993
Teelt van Digitalis lanata,februari 1993
Teelt vanthijm,februari 1993
Teelt van doperwten, december 1992
Teeltvan groene asperges, november 1992
Teeltvanpeterselie en bladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teeltvan rammenas, april 1992
Teeltvan boerenkool, maart 1992

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,-

42.
41.
40.
39.
38.
37.
36.
35.
34.
33.
32.

Teeltvanwitte asperge, december 1991
Teeltvanwinterrogge, december 1991
Teeltvan radicchio, november 1991
Teeltvan plantuien, november 1991
Teeltvan spinazie, november 1991
Teeltvanschorseneren,oktober 1991
Teeltvan peen,juni 1991
Teeltvantriticale,april 1991
Teeltvanvlas,april 1991
Teeltvantuinbonen,maart 1991
Teeltvan rabarber, februari 1991

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15,10,10,15,15,15,20,10,15,15,15,-

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 uwilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit devolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktljk:
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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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.
- Bestel-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
mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.

