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LEESWIJZER

Het voorliggende werkplan van het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt is opgebouwd uit een elftal onderzoekprogramma's. Enkele programma's zijn vervolgens opgedeeld in twee of drie deelprogramma's. Elk programma/deelprogramma is opgebouwd uit projecten.
Per programma is een korte beschrijving opgenomen van de aanleiding, de doelstelling
en de belangrijkste activiteiten (in 1998). Tevens is een lijst opgenomen van de tot dit
programma behorende projecten. Per project worden projectnummer, projecttitel en projectleider genoemd.
Achter in het werkplan is tevens een lijst opgenomen van de projecten ingedeeld naar
gewasgroep als ook van alle projecten op numerieke volgorde. Via het vermelde programmanummer wordt verwezen naar het programma waaronder het betreffende project
valt.

Sturing vandeteeltenverbetering vande
productkwaliteit vanbol>wortel- enknolgewassen
programmaleider: B.A.ten Hag

Aanleiding
Knol-.bol- en wortelgewassen vormen de belangrijkste inkomensdragers voor veel bedrijven. Door de
merendeels verzadigde markten staat de afzet onder druk. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt
te versterken, is beter inspelen op dekwaliteitseisen van groot belang. Niet alleen worden steeds hogere eisen gesteld, maar ook meer specifieke eisen voor bepaalde marktsegmenten. Hierbij spelen de teelt,
de bewaring, alsmede de behandeling in de handelsfase een essentiële rol. Optredende beschadigingen
bij oogst, transport en verdere productbehandeling vormen met name bij aardappelen, uien en peen een
belangrijke bron van kwaliteitsproblemen. Ook het grondtarra-probleem is in verband met milieueisen
en bedrijfshygiëne een punt van zorg. Bovendien worden in toenemende mate eisen gesteld aan de productiewijze (onder andere keurmerken).
Het praktijkonderzoek richt zich hierbij op het optimaliseren van de teelt en de bewaring om enerzijds
te voldoen aan de kwaliteitseisen en anderzijds zo efficiënt mogelijk te produceren. Dit vraagt kennis
van de sturingsmogelijkheden via rassenkeuze, teeltmaatregelen en bewaaromstandigheden. Voor een
betere voorspelling van de te verwachten eindkwaliteit is meer inzicht nodig in de relatie grondstofkwaliteit-eindproduct en in de relatie teelt-bewaarbaarheid. De teler heeft behoefte aan handvatten om
tijdens de teelt en bewaring de kwaliteitsontwikkeling te bewaken en deze zo nodig bij te sturen. Om
kwaliteitssturing in de hele keten mogelijk te maken, is een integrale ketenbenadering gewenst. Het
praktijkonderzoek is dan ook nauw afgestemd, met de schakels in deketen en de daarbij betrokken instellingen.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, bewaring en producthandling van bol-, wortel- en knolgewassen om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en
maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbepalingsmethoden om sturing in de productketen van bol-, wortel- en knolgewassen mogelijk te
maken.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Kwaliteitsverbetering consumptie-aardappelen
Bij consumptie-aardappelen gaat het om diverse deelmarkten (onder andere frites, chips, tafelaardappelen, puree).
Het AKK-ketenproject over ketenoptimalisering voor een kwaliteitstafelaardappel wordt voortgezet,
waarbij het PAV de teeltregistratie en teeltbegeleiding ondersteunt en een protocol ontwikkelt om te
komen tot teeltadviezen voor nieuwe rassen.
Belangrijk aandachtspunt is de teelt en geschiktheid van nieuwe rassen die Bintje kunnen vervangen en

van wratziekteresistente rassen in het Zuidoostelijk zandgebied, voor de verwerkende industrie. Het
onderzoek richt zich vooral op de optimalisering van de teelt en de bewaring van deze rassen om de
gewenste kwaliteit en een goede opbrengst te bereiken. Een advies over de optimale bewaartemperatuur
voor nieuwe fritesrassen komt gereed. Nieuw onderzoek wordt gestart naar de wenselijkheid tot vergroting van de rijenafstand naar 90 cm onder andere in relatie tot groenkleuring alsmede onderzoek
naar beperking van poederbrand bij gevoelige rassen.
Verder wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vaak achterblijvende opbrengst en relatief
hoge stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied en in het lössgebied, toegespitst op de
zelfverdraagzaamheid van dit ras.
Ook worden samen met DLV op vier locaties proeven/demonstraties uitgevoerd om de mogelijkheden
en beperkingen van de gewenste mechanische loofdoding aan te tonen.

Beperking bewaar- enkwaliteitsverliezen bij zetmeelaardappelen
In 1997 is in samenwerking met de zetmeelketen een omvangrijk onderzoek (elf deelprojecten) gestart
om via verbeteringen in de teelt, oogst en bewaring tot een drastische beperking van bewaar- en kwaliteitsverliezen te komen alsmede tot een vergroting van het teeltrendement. Dit onderzoek richt zich
onder meer op het bereiken van goed afgeharde knollen bij late rassen om rooibeschadiging te vermijden en daardoor gewichtsverliezen en het optreden van bewaarziekten te beperken. Hiertoe wordt de
invloed van de stikstofbemesting op vroeger rijpen, het tijdstip van loofvernietiging in relatie tot de
productie en afrijping in de herfst, alsmede de methode van loofvernietiging in relatie tot de loofmassa
en loofvastheid nagegaan. Onderzoek naar de relatie tussen de mate van rooibeschadiging en optredende bewaarverliezen en de invloed van teeltfactoren en rooimethoden daarbij moeten verdere handvaten
voor sturing opleveren.
Voorts krijgt de beheersing van schurft aandacht in verband met de hiermee gepaard gaande ongewenste vuilinsluiting en sterk vergrote kans op bewaarziekten. Voor de belangrijkste rassen worden de
specifieke kwaliteitseigenschappen (Avebe) en interacties met teeltmaatregelen onderzocht. Het lopende bewaaronderzoek over het gewenste temperatuurregime in relatie tot verliezen en kwaliteit wordt
nog een jaar voortgezet. In 1998 wordt in dit kader tevens onderzoek naar optimalisering van de kwaliteit van het gebruikte pootgoed voor dezetmeelaardappelteelt (verbetering gezondheid en groeikracht)
opgezet.
Dit praktijkonderzoek is geïntegreerd in het nieuwe AB-DLO/PAV-programma "Innovatie zetmeelaardappelteelt" (in Agrobiokon-verband). In het kader van het AVEBE-Grondstoffen Voorzienings
Plan wordt meegewerkt aan het analyseren en implementeren van mogelijkheden voor rendementsverbetering op toekomstgerichte bedrijven. Daarbij zal ook het prototyperen en toetsen van teeltsystemen
aandacht krijgen.
De resultaten van deze projecten moeten in 2000 leiden tot een teeltconcept waarmee teler en verwer-

ker optimaal kunnen inspelen/bijsturen in relatie tot ras en gewassituatie.

Beheersing knolziekten inde pootaardappelteelt
Voor de pootaardappelsector staat de gezondheid van het pootgoed centraal. Het onderzoek richt zich
op de beheersing van bruinrot, poederschurft, gewone schurft, zilverschurft en roodrot. waarbij ziektepreventie en beperking van fungicidegebruik voorop staan.
Het bruinrot-onderzoek naar de invloed van verschillende gewassen op de ziekte-uitdoving na een besmetting kan in 1998 mogelijk al inzicht verschaffen. Bij poederschurft ligt de nadruk op detectie, rasgevoeligheid, mogelijke populatieverschillen, lokgewassen, meststoffen en vochtvoorziening. Fungiciden bieden onvoldoende soelaas. Voor gewone schurft wordt, daar waar beregening vanwege bruinrot
niet kan, het effect van beddenteelt,verzuring en mangaan nagegaan. Bij zilverschurft wordt de huidige
fungicidetoepassing verbeterd. Voor roodrot wordt het optreden op probleempercelen gevolgd en worden enkele fungiciden getoetst omoplossingsrichtingen te kunnen evalueren.
Verder worden systemen van kistenbewaring vergeleken op met name indroogverliezen. Het onderzoek
naar verbetering van de loofdoding, onder andere door de inzet van wortelsnijden, zal in 1998 tot een
advies moeten leiden.

Overige gewassen
Bij suikerbieten wordt een onderzoeksplan voorbereid over verbetering van de kwaliteit en de opbrengst opde noordoostelijke zand-/dalgronden en krijgt detarrabeperking op de zware klei in het Oldambt aandacht. Bij cichorei zal het onderzoek naar verbetering van de winbaarheid en de kwaliteit van
inuline alsmede over bewaarmethoden in verband met campagneduur worden voortgezet.
Bij knolselderij gaat het omoptimalisering van de bewaring gericht opde invloed van koelfrequentie en
temperatuurtraject op de uitdroging en om de ontwikkeling van een toets om de bewaarbaarheid te
voorspellen.Verder wordt het onderzoek naar beperking van watervellen bij uien voortgezet.

Samenwerking
Consumptie-aardappelen : Agrico (tafelaardappelen)
Luxan, ATO-DLO (carvon), Luxan (poederbrand)
Nestlé, Kroef (wratziekteres. rassen))
ZPC. Handelshuizen/industrie, DLV (Bintje-vervangers)
Zetmeelaardappelen

: AVEBE, AB-DLO. NIKO-TNO, KARNA, DLV

Pootaardappelen

: Handelshuizen. NAK, PD,IPO-DLO

Overige gewassen

: 1RS, CSM.Cosun (suikerbieten), Sensus, telersvereniging (cichorei)

Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

54.0.70

Studie naar de achterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van

P.M.T.M. Geelen

aardappelen op lössgrond
54.0.80

Onderzoek naar deoorzaken van de achterblijvende opbrengsten

CD. van Loon

en van derelatief grote stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied
54.2.53

Onderzoek naar deoptimale bemesting van consumptie-

CD. van Loon

aardappelen (op slempgevoelige gronden) in ZuidwestNederland (verslag)
54.2.58

Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phacelia-stoppel

H.W.G. Floot

(verslag)
54.3.60*

Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft in

C.B. Bus

poot- en zetmeelaardappelen
54.3.63

Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen

H.W.G. Floot

54.3.65

Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij deteelt

H.W.G. Floot

van pootaardappelen
54.3.66

Onderzoek naar deuitdoving van bruinrotbesmettingen in grond

CD. van Loon

en naar de waardplantgeschiktheid van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
54.3.68

Beheersing van roodrot (Phytophthoraerythroseptica) in de

J.K. Ridder

aardappelteelt
54.3.81*

Onderzoek naar methoden ter beheersing vangewone schurft in

C.B. Bus

poot- en zetmeelaardappelen
54.4.69*

Pootaardappelteelt opbedden in verband met vocht en schurft

J.K. Ridder

54.6.71

Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring

A.H.J. Rops

54.7.50

De invloed van debewaartemperatuur opdebakkleur van nieu-

A. Veerman

we aardappelrassen
54.7.67

Implementatie ketenproject tafelaardappelen

CD. van Loon

54.7.72

Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen be-

A. Veerman

stemd voor de fritesproductie
54.7.76

Toepassing vloeibare kiemremmer in verband met voorkomen

A. Veerman

van poederbrand
54.7.77

Inventarisatie en aanpak van teeltproblemen bij nieuwe fritesrassen in Zuidwestelijk kleigebied

J.J. Slabbekoorn

54.7.78

Onderzoek naar de geschiktheid en optimale teeltwijze van

H. Verstegen

wratziekteresistente aardappelrassen voor de verwerking in
Zuidoostelijk zandgebied
54.7.79

Onderzoek naar de voor- ennadelen van vergroting van de rijen- J.J. Slabbekoorn
afstand tot 90 cmbij consumptie-aardappelen

54.7.82

Stimulering van detoepassing van mechanische loofdoding in de

CD. van Loon

aardappelteelt
55.0.18*

Prototypering en toetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardap-

CD. van Loon

pelen op bedrijfsniveau
55.0.20

Onderzoek naar mogelijkheden van rendementsverbetering van

R. Wustman

de zetmeelaardappelteelt optoekomstgerichte bedrijven
55.2.10*

Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot de afrijping van

K.H. Wijnholds

zetmeelaardappelen
55.2.16*

Kwantificering risico's van een lagere stikstofbemesting in zet-

K.H. Wijnholds

meelaardappelen
55.6.05*

Loofdoding en loofvastheid van late zetmeelaardappelen

55.7.07*

Analyse van productiecurven in de herfst van late zetmeelaard-

J.K. Ridder
K.H. Wijnholds

appelen
55.7.09*

Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeel-

A. Veerman

aardappelrassen
55.7.12*

Relatie tussen rooibeschadiging en bewaarverlies/kwaliteit van

A. Veerman

zetmeelaardappelen
55.7.13*

Onderzoek naar mogelijkheden voor kiemremming in zetmeel-

A. Veerman

aardappelen
55.7.14*

Onderzoek naar kwaliteitseigenschappen van zetmeelaardappel-

K.H. Wijnholds

rassen
55.7.17*

Onderzoek naar mogelijkheden omdekwaliteit van het pootgoed C.B. Bus
voor de zetmeelaardappelteelt te verbeteren

56.7.28

Invloed van ras en oogstmethoden opgrondtarra bij suikerbie-

H.W.G. Floot

tenteelt opzware klei
56.7.30

Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland

A.H.J. Rops

(verslag)
56.7.31

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbete-

K.H. Wijnholds

ring in de suikerbietenteelt opde Noordoostelijke zand- en dalgronden
62.6.07
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Verbetering van debewaring van knolselderij door middel van

H.P. Versluis

een ander koelregiem en voorbehandeling
62.6.08

Ontwikkeling van een bewaartoets voor knolselderij

H.P. Versluis

63.6.06

Optimalisering van de bewaring van cichorei voor late levering

H.P. Versluis

63.7.05

Verbetering van de verwerkingskwaliteit van cichorei voor de

H.P. Versluis

productie van hoogwaardige inuline
65.7.22

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van

H.P. Versluis

watervellen bij uien

Projecten die deel uitmaken van het nieuwe AB-DLO/PAV-programma "Innovatie zetmeelaardappelteelt" (in
het kader van Agrobiokon). Van 54.3.60, 54.4.69 en 54.3.81 gaat het daarbij alleen om het zetmeelaardappeldeel.
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Sturing van deteelt enverbetering vande
productkwaliteit vanblad-,stengel-, koolenvruchtgewassen
programmaleider: P.H.M. Dekker

12

Aanleiding
De vollegrondsgroenteteelt opereert op een verzadigde of nagenoeg verzadigde markt. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven c.q. te versterken, speelt de kwaliteit van de producten in
relatie tot de gemaakte kosten een essentiële rol. Kwaliteit is door de veelheid aan gewassen, met per
gewas vaak meerdere teeltwijzen, en de veelheid aan bestemmingen van het oogstproduct een divers
begrip. Het geeft de gebruikswaarde van een product aan in relatie tot de prijs en het omvat zowel
meetbare kwaliteitskenmerken ( sortering, kleur, uniformiteit, gaafheid smaak, inhoudstoffen etc.) als
gevoelsmatige kenmerken, diemede met dewijze van produceren samenhangen. Een goede kwaliteit op
het tijdstip van de oogst is een belangrijke voorwaarde om een goede kwaliteit op consumentenniveau
te kunnen aanbieden. Veelal ontbreken objectieve methoden om de kwaliteit te meten. Er zullen parameters ontwikkeld moeten worden, die reeds tijdens het groeiseizoen of bij het begin van de bewaring,
inzicht verschaffen in dete verwachten kwaliteit. Ook zullen er teeltconcepten ontwikkeld moeten worden omopbasis van deze tussentijdse analyses bij tekunnen sturen. In dekomendejaren mag verwacht
worden, dat deteelt van kwaliteitsproducten steeds meer ineen ketenbenadering zal plaatshebben.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van technieken in de teelt, forcering, bewaring en productbehandeling
van blad-, stengel-, kool- en vruchtgewassen om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbepalingsmethoden omsturing in deproductketen mogelijk te maken.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Sturing vande teelt
Het onderzoek gericht op de optimalisering van teeltmaatregelen om de gewenste kwaliteit te kunnen
leveren en een zo hoog mogelijke marktbare opbrengst te behalen, krijgt vooral in veldproeven aandacht. Om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te verbeteren, wordt bij prei onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden om de aanslag en weggroei na het uitplanten te verbeteren. Bij spruitkool krijgt de
gevoeligheid voor legeren van de planten aandacht. Het onderzoek naar verlenging van het aanvoerseizoen van asperge wordt voortgezet. Ditjaar start een onderzoek naar de voorspelling van het oogsttijdstip van ijssla.

Verbetering uitstalleven
In het onderzoek gericht op verbetering van bewaarbaarheid en uitstalleven zullen enerzijds objecten
van veldproeven op hun houdbaarheid beoordeeld worden terwijl anderzijds het effect van na-oogstbehandelingen, bewaarcondities en type verpakkingen beproefd zal worden. Bij witlofwortels wordt on-
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derzoek afgesloten naar beperken van het indrogen tijdens de bewaring. Tezamen met de volgende
schakels in de afzetketen worden nieuwe MA-verpakkingen op hun perspectief voor de betreffende
groenten beoordeeld. Bij koolgewassen en bij witlof zijn in 1997 reeds opmerkelijke verschillen in
houdbaarheid naar voren gekomen. Bij spruitkool zal onderzoek starten naar het belang van drogen en
koelen van de spruiten direct na de oogst.

Fysiogene afwijkingen en bacterieziekten
Meer en meer zijn er problemen met verkleuringen op of in het geoogste product, veelal verkleuringen
in dena-oogstfase, diehet uitstalleven beperken. Het onderzoek naar beperking van roodverkleuring bij
witlof wordt in 1998 voortgezet. Bij spruitkool wordt er onderzoek uitgevoerd naar het beperken van de
problemen met gele blaadjes en naar de oorzaak van grauwverkleuring. Het onderzoek om de rozeverkleuring van asperges te beperken, wordt in 1998 afgesloten. Bij bloemkool start onderzoek naar de
oorzaak van gele onderkanten.
Een directe bestrijding van bacterieziekten is niet mogelijk. Door teelt- en bedrijfshygiènische maatregelen zullen deze ziekten voorkomen moeten worden. In 1998 wordt onderzoek uitgevoerd bij witlof en
broccoli.

Hergebruik proces- en afvalwater bijwitlof
Door overheid en maatschappij worden er stringente regels gesteld aan de wijze van produceren. Bij
het forceren van witlof zal het proces- en afvalwater niet langer op het oppervlaktewater geloosd mogen worden. In 1998 wordt op een bedrijf te Kerkwerve de chemische ontsmetting van het water beproefd en op een bedrijf in de Noordoostpolder de rietveldzuivering. Ook wordt aandacht besteed aan
het souperen van meststoffen aan het einde van de trek, om het water weer voor hergebruik geschikt te
maken.

Samenwerking
In 1998 wordt in het witlofonderzoek samengewerkt met AB-DLO, LUW en het PVOLT Rumbeke in
België. Met The Greenery wordt samengewerkt in het houdbaarheidsonderzoek en het onderzoek gericht op voorspelling van het oogsttijdstip van ijssla.
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

66.4.11

Plantmethoden ingekorte prei

J.H.M. Visser

69.4.04

Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asper-

J.T.K. Poll

ge
69.4.09

Beperken van rozeverkleuring van witte asperges

J.T.K. Poll

72.0.07

Oogstvoorspelling ijssla

A.P. Everaarts

73.2.22

Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof

G. van Kruistum

73.2.25

Souperen van meststoffen bij dehydrocultuur van witlof methet

G. van Kruistum

oog ophergebruik van het resterende proceswater
73.2.30

Vervolgonderzoek roodverkleuring in witlof

G. van Kruistum

73.3.21

Beheersing van natrot in deteelt en trek van witlof

G. van Kruistum

73.4.23

Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek

G. van Kruistum

73.4.26

Beperken van indragen van witlofwortels en herbevochtiging

M.E.T. Vlaswinkel

78.3.18

Schermrot in broccoli

H. de Putter

78.7.19

Gele onderkanten in bloemkool

H. de Putter

83.2.09

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van

A.P. Everaarts

stikstof kort voor deoogst
83.3.11

Grauwverkleuring in spruiten

M.E.T. Vlaswinkel

83.4.08

Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten

M.E.T. Vlaswinkel

83.7.13

Koelen en drogen van spruiten

M.E.T. Vlaswinkel

99.7.23

Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten

H. de Putter
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Sturing vandeteelt enverbetering vande
productkwaliteit van granen,zaden,peulvruchten,handelsgewassen,kruidenen
voedergewassen
programmaleider: B.A. tenHag

16

Aanleiding
Als gevolg van marktverzadiging staat de rentabiliteit van de teelt van granen en andere maaigewassen
onder druk. Omde rentabiliteit te verbeteren, zal nadrukkelijker ingespeeld moeten worden op gedifferentieerde markten door meer afzetgerichte teelt. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van nieuwe productbestemmingen en introductie van (nieuwe) gewassen voor nonfood-toepassingen. Ook de productie
van biomassa voor energiedoeleinden is in dit programma opgenomen. De kwaliteit van de producten in
relatie tot de kostprijs speelt daarbij een sleutelrol. Niet alleen worden steeds meer specifieke kwaliteitseisen aan het product gesteld voor deelmarkten, ook de teeltwijze zelf wordt in toenemende mate
een kwaliteitsfactor (keurmerken).
Het praktijkonderzoek richt zich op het optimaliseren van teeltsystemen omenerzijds te voldoen aan de
kwaliteitseisen en anderzijds zo efficiënt mogelijk te produceren. Dit vraagt kennis van de raseigenschappen en van de sturingsmogelijkheden via teeltmaatregelen. Er zijn eenvoudige voorspellingsmethoden en handvatten nodig waarmee tijdens deteelt kan worden beoordeeld of en in welke mate bijsturing nodig is. Hierbij is een integrale ketenbenadering gewenst. Het teeltonderzoek is dan ook afgestemd op de schakels in de keten en de betrokken instellingen. Gezien de ketengedachte en het feit dat
de kwaliteitseisen per gewas en per bestemming verschillen, is het onderzoek in gewasgerichte deelprojecten opgezet.

Doelstelling
Het verbeteren en ontwikkelen van sturingstechnieken in de teelt, bewaring en producthandling van
granen, zaden, peulvruchten, handelsgewassen, kruiden, voedergewassen en energiegewassen om de
gewenste kwaliteit te kunnen leveren binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare grenzen.
Het opsporen van oorzaken van kwaliteitsproblemen en het samen met instituten en industrie ontwikkelen van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbepalingsmethoden om sturing in de productketen van granen,
zaden, peulvruchten, handelsgewassen, kruiden en voedergewassen mogelijk te maken.
Het verbeteren van de opbrengst en verlaging van dekostprijs van biomassaproductie voor energie.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Granen
Bij granen worden teeltconcepten en sturingsmogelijkheden ontwikkeld voor de teelt voor tarwedeelmarkten en brouwgerst. Verwacht wordt dat op basis van de aangeleverde monsters van oogst 1997
voor pluimveevoertarwe een completer inzicht komt in de gewenste kwaliteitsspecificaties. Daarmee
zullen de teeltproeven meer gericht worden op de realisatie van deze specificaties via rassenkeuze/teeltmaatregelen en een eerste indicatie leveren voor teeltconcepten. In regionale projecten krijgt de
toetsing van geschikte rassen voor het Zeeuwse Vlegel-brood en de teelt van wintergerst voor brouw-
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gerst aandacht.
Bij brouwgerst kan het onderzoek over sturing van het eiwitgehalte op basis van chlorofylmeting tot
een advies leiden. Gezien het belang van deze sturingsmogelijkheid wordt dit ook voor tarwe uitgewerkt. Daarnaast wordt nagegaan of met de nieuwe groeiregulator Moddus de gewenste verbetering
van de oogstzekerheid in brouwgerst kan worden bereikt.
In enkele tarweproeven wordt de opbrengstvorming en stikstofbehoefte bij de huidige productieve rassen bestudeerd ter onderbouwing van nieuwe, meer rasgerichte, teeltconcepten. Ook wordt, gezien de
daling van zwaveldepositie, onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van zwavelbemesting voor deopbrengst enkwaliteit van tarwe.

Energiegewassen
Dit onderdeel is gericht op opbrengstverhoging, oogstzekerheid en kostenverlaging bij de teelt van
Miscanthus en hennep. Bij Miscanthus wordt op drie locaties de jaarlijkse productiecapaciteit, en de
invloed van stikstof enplantdichtheid daarop, gevolgd (1998 zesdejaars gewas) om inzicht te krijgen in
de slijtage bij dit meerjarige gewas. Nieuw onderzoek wordt gestart naar behandelingen van rhizomen
teneinde de aanslagzekerheid van dit goedkope uitgangsmateriaal te vergroten en naar de beïnvloeding
van het mineralengehalte.
Het onderzoek aan hennep richt zich vooral op teeltadviezen met betrekking tot stikstofbemesting,
zaaitijd en zaaidichtheid bij enkele rastypen in het huidige teeltgebied in Noordoost-Nederland. Gedeeltelijk gebeurt dit in samenwerking met detelersvereniging, waarbij naast de totale biomassa ook de
vezelopbrengst aandacht krijgt.

Kruiden
In de kruidensector ligt de nadruk op verbetering van dekansrijke keten voor aromatische kruiden. Het
onderzoek is gericht op verbetering van de kwaliteit van de grondstof via de stikstofbemesting en het
oogstregiem en op achtergrondinformatie voor deopzet van een kwaliteitszorg- en uitbetalingssysteem.
Ook vermijding van Septoria-aantasting via een voorspellingssysteem is daarbij van belang. Het onderzoek over zaaizaadkwaliteit en zaaizaadbehandeling in relatie tot opkomstzekerheid bij enkele kruiden
wordt met verslaggeving afgerond. Nieuw onderzoek is gestart naar beperking van zware metalen in
enkele "probleemkruiden".

Graszaad
Het teeltonderzoek bij graszaad is op actuele knelpunten gericht. Door de geringe afzet van graszaadhooi worden de effecten van het achterlaten van het stro na de oogst op de opbrengst van de volgende
oogst onderzocht. Dit mede in verband met de eisen voor toelating van nieuwe herbiciden en fungiciden.

Voedergewassen
Het geplande onderzoek naar optimalisering van de voederproductie op droogtegevoelige gronden, met
onder andere deteelt van deegrijpe triticale, is door het PR overgenomen.

Agrificatiegewassen
Het praktijkonderzoek aan agrificatie is de laatstejaren sterk ingekrompen nu gebleken is dat op korte
termijn de perspectieven voor de praktijk nog beperkt zijn. Het onderzoek is gericht op schermenoogst
bij dille/karwij voor verhoging van de carvonproductie, op goudsbloem (bloem- en zaadproductie) onder andere in het kader van debeperking van de schildersziekte en oppepermunt en peterseliezaad.

Samenwerking
Tarwe

ID-DLO, PP,TNO-Voeding enILOB-TNO(pluimveevoertarwe)
Hydro-Agri (chlorofylmeting), BLGG (zwavelonderzoek), maalindustrie.

Brouwgerst

Nibem-TNO, ACM (sturing eiwit%), Heineken (wintergerst)

Energiegewassen

IMAG-DLO,AB-DLO, LUW, BTG, Agromiscanthus en telersvereniging/Hemflax (hennep)

Graszaad

graszaadfirma's, NAK, PGZP

Kruidenonderzoek

VNK, drogerijen, telers (kruidenadviescommissie) en LUW (zware metalen)

Agificatie

Cebeco (in het kader van PBTS-, MVA-, en Eureka-projecten)
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

41.2.20

Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge

projectleider
A. Darwinkel

productieniveaus van wintertarwe
41.2.23

Invloed van de zwavelvoorziening opopbrengst enkwaliteit van

A. Darwinkel

wintertarwe
41.2.25

Mogelijkheden van chlorophylmeter voor sturing van kwaliteit

R.D. Timmer

en opbrengstzekerheid van tarwe
41.4.24

Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestan-

A. Darwinkel

den van wintertarwe
41.7.18

Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassing inpluimvee-

A. Darwinkel

voeding
41.9.57

Rassenonderzoek voor Zeeuwse Vlegel

42.2.10

Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met

J.J. Slabbekoorn
R.D. Timmer

behulp van een chlorophylmeter
42.7.12

Optimalisering wintergerstteelt voor brouwgerst

42.7.13

Optimalisering van deteelt van brouwgerst door toepassing van

H.W.G. Floot
R.D. Timmer

degroeiregulator Moddus
46.4.13

Het effect van beweiding en stromanagement opdegewasstruc-

J.G.N. Wander

tuur en dezaadopbrengst van graszaad opkleigronden
50.4.05

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproducerende J.G.N. Wander
gewassen

51.7.08

Teeltoptimalisering van Miscanthus voor biomassaproductie

A. Darwinkel

51.7.09

Teeltoptimalisering van hennep voor biomassaproductie

A. Darwinkel

52.0.14

Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland

H.J. van der
Mheen

52.0.16

Verbetering zaaizaadproductie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

H.J. van der
Mheen

52.7.17

Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen

H.J. van der
Mheen

52.7.20

Beperking van het gehalte aan zware metalen in kruiden

H.J. van der
Mheen

96.0.40
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Bemonsteringmethoden van snijmaïs

J.A.M. Groten

Cultuur- en Gebruikswaarde-Onderzoek
programmaleider: HJ. Bakjes (akkerbouwgewassen)
enP.H.M. Dekker (vollegrondsgroenten)
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Aanleiding
Het verkeer met (kweek)materiaal van rassen van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten is onderhevig aan (inter)nationale wet- en regelgeving via deZaaizaad- en Plantgoedwet en EU-directieven.
Geldt voor beide groepen gewassen de eis voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid
van rassen, voor de akkerbouwgewassen komt daar de cultuurwaarde-eis bij; een ras mag pas tot het
handelsverkeer worden toegelaten als het een aantoonbaar goede cultuurwaarde bezit. Hierdoor wordt
het belang van eenjuiste rassenkeuze bij teelt en gebruik van het ras verder in de productiekolom nog
eens onderstreept.
Hoewel de cultuurwaarde-eis bij de vollegrondsgroenten niet wettelijk is geregeld, is de vraag naar
kwalitatief hoogwaardige rassen zo groot, dat gedegen kennis over de relevante eigenschappen van de
rassen ook hier van groot belang is.

Doelstelling
Vaststellen van de bruikbaarheid van rassen van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroentegewassen
voor degehele productie- en handelsketen.

Via onder meer experimenteel onderzoek wordt informatie verkregen ten behoeve van dejaarlijkse publicatie in Rassenlijst, Rassen Bulletins, vakbladen en de mondelinge voorlichting via de geëigende kanalen voor rassenkeuze.
Deze informatie heeft betrekking op eigenschappen die voor de gebruikers van rassen van belang zijn
voor een optimaal gebruik van rassen in hun segment in de productiekolom. Op grond daarvan kan de
gebruiker het voor zijn omstandigheden beste ras kiezen, kan hij maatregelen nemen om een expressie
van een minder gewenste eigenschap te neutraliseren en kan hij garanties geven omtrent de aan zijn afnemer te leveren kwaliteit.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Het programma CGO kan worden onderverdeeld in een akkerbouwgedeelte en een vollegrondsgroentegedeelte. Voor beide geldt dat de belanghebbenden het onderzoek volledig dienen te financieren; de
overheid heeft zich als medefinancier teruggetrokken.

De werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek, de locaties en de waar te nemen eigenschappen zijn
beschreven in door definanciers geaccordeerde onderzoeksprotocollen.

Bij de vollegrondsgroenten is er financiële ruimte voor invulling van het teeltkundig deel. Voor resistentie-toetsing en uitstalleven is er beperkte ruimte, voor de industriegroenten dient (nog) additionele
financiering te worden gevonden.
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Samenwerking
Een deel van de proeven zal vanuit het programma zelf worden aangelegd. Een ander deel zal - aangestuurd en gecoördineerd vanuit het programma CGO - worden aangelegd bij belanghebbenden bij het
onderzoek. Bij de akkerbouwgewassen manifesteren met name de kweekbedrijven zich als zodanig; bij
devollegrondsgroenten vindt uitvoering vooral plaats bij telers.
Bij vollegrondsgroenten wordt samengewerkt met diverse proefstations in België.
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

deelprogramma 1 -akkerbouw
41.9.14

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

L. van den Brink

41.9.15

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

L. van den Brink

42.9.07

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

L. van den Brink

42.9.11

Beproeving zomergerstrassen van Force Limagrain B.V. onder

L. van den Brink

Nederlandse omstandigheden
43.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale

L. van den Brink

44.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek haver

L. van den Brink

51.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

J.R. van der Schoot

56.9.24

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

L. van den Brink

63.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

L. van den Brink

96.0.49

Vergelijking verteerbaarheidsbepalingen snijmaïs

J.A.M. Groten

96.9.28

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

J.A.M. Groten

96.9.42

GMO-rassen snijmaïs Van der Have

J.A.M. Groten

96.9.43

Snijmaïsrassen Vandijke Semo

J.A.M. Groten

98.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCMen

J.A.M. Groten

MKS
98.9.07

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

J.R. van der Schoot

deelprogramma 2 - vollegrondsgroenten
65.9.16

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

J. Hoek

66.9.03

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

J.H.M. Visser

69.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge

J.A.M. Groten

69.9.06

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

J.A.M. Groten

72.9.03

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla

J. Hoek

72.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek ijssla

J. Hoek

73.9.04

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

J. Hoek

76.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek radicchio rosso

J.R. van der Schoot

78.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek broccoli

J.R. van der Schoot

78.9.13

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

J.H.M. Visser

80.9.05

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

J.H.M. Visser

83.9.01

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

J.R. van der Schoot

84.9.12

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

J. Hoek

94.9.06

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek courgette

J. Hoek
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Debeheersing van plantparasitaire
nematoden
programmaleider: P.M. Spoorenberg
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Aanleiding
In de vijftiger en zestiger jaren is er vooral in ons land veel onderzoek verricht met als doel plantparasitaire aaltjes met cultuurmaatregelen te kunnen beheersen. Inzicht in waardplantenreeksen en schadegevoeligheid van gewassen diende als basis voor het opzetten van bouwplannen waarin risico's op
schade werden beperkt.
Met het economisch rendabel worden van de (natte) chemische grondontsmetting eind jaren zestig is de
aandacht voor dit type onderzoek nagenoeg verdwenen en bleef na die tijd vrijwel beperkt tot de geïntegreerde beheersing van aardappel- en bietecystenaaltjes.
Met het verminderen van de natte grondontsmetting worden veel oude aaltjesproblemen weer actueel.
Door de op wettelijke basis routinematige grondontsmetting van eens in de vier jaar of vaker tegen
aardappelcystenaaltjes (ACA), de veroorzakers van aardappelmoeheid (AM), werden ook andere aaltjes bestreden. Mede hierdoor konden bouwplannen worden aangepast aan de economische realiteit nagenoeg zonder rekening te houden met de gevolgen voor de ontwikkeling van andere aaltjes. Door alternatieven voor de beheersing van ACA op basis van intensieve bemonstering en resistente rassen is
het vooralsnog mogelijk gebleken de grondontsmettingsfrequentie tegen ACA te verruimen. Voor de
teelt van pootgoed- en consumptie-aardappelen is er overigens wel sprake van een steeds ernstiger
wordende situatie vanwege het ontbreken van goede D/E resistente rassen en het gebrek aan inzicht in
de virulentie van de in deze gebieden voorkomende populaties.
Voor de overige schadelijke aaltjes zullen alternatieven nog moeten worden ontwikkeld. Het betreft
hier vooral aaltjes met een brede waardplantenreeks, waardoor het gericht toepassen van vruchtwisseling en gewasresistentie ter vervanging van de grondontsmetting, veel specifieke kennis vraagt die
thans nog ontbreekt. Ten behoeve van de beheersing van deze aaltjes zijn goede bemonsteringsmethodieken noodzakelijk. Aanvullend zijn alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van nematoden in teelt- en bedrijfsverband binnen door de regelgeving en de
markt gestelde randvoorwaarden.
Voor de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi, M. fallax en M. hapla), de vrijlevende wortelaaltjes (Paratrichodorus teres en overige Trichodoriden) en voor het wortellesie-aaltje (Pratylenchus
penetrans) het realiseren van:
• praktijkmethoden voor het vaststellen van de populatiedichtheid en/of schadeverwachting in het
veld;
• methoden voor het vaststellen van schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid
• informatie over mate van schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid van voor de betreffende regio's en aaltjessoort meest relevante gewassen en rassen;
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• methoden ter bestrijding van betreffende aaltjes (chemisch, biologisch);
• informatie over (potentiële) ontwikkeling van populatie en schade in relatie tot teeltsystemen en samenstelling van het bouwplan;
• adviezen voor beheersing van populaties en schade in teelt- en bedrijfsverband.
Voor het witte aardappelcystenaaltje (Globoderapallida) het realiseren van:
• inzicht in het verloop van deAM situatie in depootgoed- en consumptie-aardappel-gebieden;
• adviezen voor kwekers op het gebied van methoden en te kiezen populaties voor het vinden van
bruikbare resistentie tegen Globoderapallida inconsumptierassen;
• adviezen voor beheersing van populaties en schade inteelt- en bedrijfsverband.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Globodera pallida
In 1998 zal er nog gewerkt worden aan afronding door middel van rapportages en het uitdragen van het
afgesloten onderzoek aan aardappelmoeheid. In 1998 zullen door bemonsterende instanties reeds populaties aardappelcysten aan het PAV geleverd worden. Dit opent de mogelijkheid om in een later stadiumonderzoek te doen naar de samenstelling van depopulaties in Nederland.

Meloidogynefallax, M. chitwoodi enM.hapla
In een voorgaand project heeft het onderzoek zich geconcentreerd opMeloidogyne fallax. Vanaf 1996
ligt het accent op M. chitwoodi. Kennis over waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van
M. chitwoodi is nog gering. In veld- en kasproeven zal deze kennis verzameld worden voor de verschillende gewassen en rassen. Daarnaast zal onderzocht worden welke methode het meest geschikt is
voor het routinematig kwantitatief vaststellen van deze aaltjes in depraktijk. Op basis van de gegevens
uit dit onderzoek zal informatie gegenereerd worden over ontwikkeling van schade en populaties in relatie tot de samenstelling van het bouwplan en de diverse teelttechnische maatregelen. Hiervan zullen
mogelijkheden afgeleid worden om tot beheersing van de aaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen
die bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden.

Paratrichodorus teres en Trichodorusprimitivus
Het betreft hier onderzoek aan vruchtwisseling, gewas- en raskeuze, groenbemestingsgewassen, organische stof, granulaten en grondbewerking. Er zal ook onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is,
omdoor middel van kasproeven vergelijkbare informatie te verzamelen. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een goede (kwantitatieve) bemonsteringsmethode, die gekoppeld kan worden aan risico's op
schade en aan mogelijke adviezen voor te nemen maatregelen. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek zal informatie gegenereerd worden over ontwikkeling van schade en populaties in relatie tot de
samenstelling van het bouwplan en de diverse teelttechnische maatregelen. Hiervan zullen mogelijkhe-
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den afgeleid worden omtot beheersing van deaaltjes in teelt- en bedrijfsverband te komen die bedrijfseconomisch geëvalueerd zullen worden. Naast het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van LNV
wordt dit onderzoek mede gefinancierd door deprovincies Flevoland en Noord-Holland.

Pratylenchus penetrans
In 1998 zal gestart worden met het onderzoek naar demogelijkheden omdeproblemen met dit aaltje op
verantwoorde wijze te beheersen in teelt- en bedrijfsverband. Naast diepgaand literatuuronderzoek zal
er gestart worden met een eerste eenvoudige veldproef en een uitgebreid onderzoek naar onder meer
gecontroleerde omstandigheden (pottenproef in kas). Het onderzoek zal zich evenals dat aan wortelknobbelaaltjes richten op verbetering van de bemonsteringsmethode en schadegevoeligheden en op resistenties in gewassen en mogelijk ook rassen.

Samenwerking
Het onderzoek van dit programma maakt deel uit van een landelijk instellingsoverschrijdend programma "Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in vollegrondsteelten"
(DLO/PO 303). Dit programma vormt een samenhangend kader van 20 projecten met gemeenschappelijke doelstellingen, gebaseerd op vragen van de gebruikers die het onderzoek financieren. Deze projecten zijn verdeeld inprojectgroepen rond dedrie groepen van nematoden.
• Meloidogyne: akkerbouw, groenten, bloembollen, vaste planten
• Pratylenchus: akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij, fruit
• Trichodoridae: akkerbouw, groente, bloembollen
Het programmateam, bestaande uit de betrokken afdelingshoofden van de onderzoeksinstellingen onder
voorzitterschap van de programmaleider, is verantwoordelijk voor de aard, omvang en kwaliteit van de
resultaten binnen het overeengekomen plan en budget en rapporteert hierover jaarlijks aan de financiers.
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

28.4.58

Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond

K.H. Wijnholds

33.3.10

Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan

L.P.G. Molendijk

33.3.11

Nematologischeondersteuning van het bedrijfssystemen-onder-

L.P.G. Molendijk

zoek
33.3.13

Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling

L.P.G. Molendijk

voor aardappelmoeheidsonderzoek
33.3.14

Populatiedynamica van Meloidogyne spp.en perceelsgerichte

L.P.G. Molendijk

schadedrempels bij akkerbouwgewassen
33.3.17

Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van

L.P.G. Molendijk

aardappelmoeheidsonderzoek
33.3.18

Invloed van groenbemesters ophet optreden van Trichodorus

H.W.G. Floot

primitivus
33.3.19

Beheersing van het wortellesie-aaltje {Pratylenchus penetrans)

vacature

binnen akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
33.3.20

Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrem-

H. Nijboer

pels bij akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
33.3.21

Ontwikkeling van nieuwe methoden omschade als gevolg van

O. Hartsema

Trichodorus-aaltjes opverantwoorde wijze te verhinderen
33.3.22

Pathotype-onderzoek aardappelcystenaaltje

A. Mulder

33.3.24

Onderzoek aan Pratylenchus spp.

A. Mulder

33.3.25

Onderzoek aan Meloidogynespp.

A. Mulder

33.3.27

Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjessschade

A. Mulder

33.3.28

Verbetering inbrengtechnieken granulaten

A. Mulder

33.3.29

Tolerantie-onderzoek aardappelcystenaaltje (wetenschappelijke

A. Mulder

publicatie)
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Debeheersing van schimmelziekten
programmaleider: HJ. Bakjes
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Aanleiding
Gezien de verschillen in aard en aanpak van de problematiek is dit programma opgedeeld in een deelprogramma 'bodemgebonden schimmelziekten' en een deelprogramma 'bovengronds optredende schimmelziekten'. Bovengrondse schimmelziekten treden op aan de bovengrondse plantendelen en de belangrijkste verspreiding vindt door de lucht plaats. Bodemgebonden schimmelziekten treden op aan de ondergrondse plantendelen en het belangrijkste gedeelte van hun levenscyclus vindt plaats in de bodem.

Bovengrondse schimmelziekten
Het merendeel van de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd
door één of vaak meer schimmelziekten. Preventie en/of bestrijding van aantasting zijn noodzakelijk
voor een veilige en rendabele productie. Resistentie, bedrijfshygiëne en cultuurmaatregelen zijn belangrijke wapens in de strijd tegen bovengrondse ziekten, maar in de meeste gevallen is aanvullende
ziektebestrijding noodzakelijk.
Door het ontbreken van kennis over waarom en wanneer de verschillende schimmelziekten optreden,
zijn telers vaak genoodzaakt omfungiciden toe tepassen, zonder dat daadwerkelijk vast staat dat dit op
dat moment noodzakelijk en optimaal is.
Gezien de doelstellingen uit het MJPG en de ontwikkelingen in de markt (vraag naar producten waarin
minder gespoten wordt) is het echter van groot belang om de inzet van fungiciden terug te brengen tot
die situaties waarin denoodzaak ook echt vast staat.

Bodemgebonden schimmelziekten
Het aantal bodemgebonden schimmelziekten, dat de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen
belaagt, is veel geringer dan het aantal bovengrondse schimmelziekten. Vanwege het bodemgebonden
karakter zijn deze schimmels echter veel moeilijker chemisch te bestrijden. Bovendien dient in het kader van het MJPG en ontwikkelingen in de markt (maatschappij) het gebruik van chemische grondontsmetting en grondbehandeling drastisch teruggedrongen te worden. Vruchtwisseling is een belangrijke
methode omproblemen met bodemziekten te beperken, maar is ook aan bedrijfseconomische beperkingen onderworpen en de noodzaak is niet altijd aantoonbaar. Vruchtwisseling is bovendien niet altijd
toepasbaar aangezien een aantal bodemziekten langdurige overleving in de vorm van rustsporen in de
grond en/of veel waardplanten kennen. Voorwaarde voor een goede aanpak van bodemschimmels is
daarom het hebben van een goede (kwantitatieve) detectiemethode voor de praktijk. Voor veel bodemziekten ontbreekt dit nog. Vaak blijken er geen methoden te zijn omtot een redelijke schadeprognose te
komen. De teler zal zich tegen dit onbekende risico beschermen door het nemen van wellicht onnodig
kostbare en voor een deel milieubelastende maatregelen. Ook ontbreekt er van de verschillende ziekten
kennis over mogelijke preventieve en curatieve maatregelen die genomen zouden kunnen worden om
deze schade te voorkomen/beperken.
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Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van schimmelziekten in teelt- en bedrijfsverband binnen door regelgeving en de
markt gestelde randvoorwaarden.
• Waarnemingsmethoden die het mogelijk maken om in de praktijk uitspraken te doen over de kans op
en de omvang van schade, als gevolg van bovengrondse en bodemgebonden schimmelziekten.
• Systemen voor geleide bestrijding die het mogelijk maken om het gebruik van fungiciden te verminderen tot het niveau waarvan de noodzaak vast staat.
• Alternatieven voor en/of aanvulling op chemische bestrijding van schimmelziekten in met name
teelten waarin geen of een onvoldoende pakket aan middelen toegelaten is (kleine teelten, AMK-,
MBT- en biologische teelten).
• Gegevens betreffende de deugdelijkheid van fungiciden of andere bestrijdende agentia in teelten ten
behoeve van het realiseren van een toelatingsaanvraag. Dit onderzoek zal zich richten op die teelten
waarin ernstige problemen zijn ontstaan met de ziektebestrijding waarbij de industrie wel belangstelling heeft voor het realiseren van een toelating, maar waarbij de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de ontwikkelde methoden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Bovengrondse

schimmelziekten

Binnen dit programma richt het onderzoek zich vooralsnog (in 1998) op de volgende bovengrondse
schimmelziekten: Phytophthora infestons in aardappel, lage doseringssystemen (LDS) fungiciden in
wintertarwe, roest en meeldauw in graszaad, valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien, Phytophthora porri (rotstruik) in sluitkool, witte roest in spruitkool, bladvlekkenziekte in prei, Botrytis in asperge, Stemphylium in asperge en Phoma exiguci in witlof.
Afhankelijk van de ziekte, het gewas en de beschikbare kennis zijn of worden de potentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan de doelstelling van dit programma. Hoofdelementen waaraan in het
onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om ziekteverwekkers tijdig en zo mogelijk kwantitatief aan
te kunnen tonen;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van de weersomstandigheden, te verwachten effectiviteit van de fungiciden en de aanwezigheid en (potentiële) schadelijkheid van het ziektepotentieel;
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van ziekten op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.
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Bodemgebonden schimmelziekten
Binnen dit programma richt het onderzoek zich vooralsnog op de volgende bodemgebonden schimmelziekten: Rhizoctonia solani in aardappel en suikerbieten, Verticilüum dahliae in aardappel, witrot in
uien, Fusarium oxysporum f.sp. cepae in uien, Pythium in witlof en sla, Fusarium oxysporum f.sp. asparagi (aspergemoeheid) in asperge, Rhizoctonia solani in sla (hiologische bestrijding), Sclerotinia
minor in sla (biologische bestrijding).
Afhankelijk van de ziekte, het gewas en de beschikbare kennis zijn of worden depotentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan dedoelstelling van dit programma.

...

Hoofdelementen waaraan inhet onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om ziekteverwekkers tijdig en zo mogelijk kwantitatief aan
te kunnen tonen in grond en/of gewas;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van aanwezigheid en (potentiële) schadelijkheid
van het ziektepotentieel;
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen (met name biologische preparaten);
• ontwikkelen van biologische methoden en cultuurmaatregelen, ter bestrijding van de bodempathogenen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van ziekten op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt met onderzoeksinstellingen op het terrein van de fytopathologie (IPO-DLO en
LUW-FYTO). Voor een aantal schimmelziekten vindt samenwerking plaats met relevante proefstations.
Samenwerking wordt ontwikkeld met onderzoeksinstellingen buiten Nederland binnen de "EU-concerted action" betreffende Phytophthora infestans.
Op het gebied van het onderzoek met fungiciden en andere bestrijdende agentia vindt samenwerking
met deproducenten hiervan plaats.
Ophet gebied van (geautomatiseerde) geleide bestrijding wordt samengewerkt met marktpartijen op dit
terrein (ATC, Opticrop, Dacom, De GroeneVlieg).
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

deelprogramma 1- bovengrondse schimmelziekten
32.0.11

Emissiebeperking bij dePhytophthora-bestrijding in aardappelen

H.T.A.M. Schepers

door middel van gebruik grovere druppels en aangepaste middelenkeuze
32.0.12

Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkrui-

P.O. Bleeker

den in kleine gewassen
34.3.13

Bestrijding van roest inprei met een minimumaantal toepassin-

R. Meier

gen van fungiciden
34.3.14

Vermindering fungicideninzet door middel van nieuwe spuit-

R. Meier

technieken
34.3.25

Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora

H.T.A.M. Schepers

infestans in aardappelen
34.3.27

Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde be-

H.T.A.M. Schepers

strijdingsstrategie van de aardappelziekte Phytophthora infestans
34.3.30

Rotstruiken in sluitkool

H. de Putter

34.3.35

Optimalisering bestrijding schimmelziekten intarwe, met name

H.T.A.M. Schepers

DTR
34.3.36

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische

J.J. Slabbekoorn

kruidengewassen
34.3.37

Phytophthora infestans in zetmeelaardappelen

Js. Roosjen

34.3.39

Bestrijding Phomaexigua in witlof

R.C.F.M, van den
Broek

34.3.43

Rol van Oosporen bij Phytophthora infestans in aardappelen

H.T.A.M. Schepers

34.3.44

Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge

F.M.L. Kanters

41.3.21

Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten in

H.W.G. Floot

tarwe en rogge
42.3.09

Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) in zomer-

R.D. Timmer

gerst
46.3.14

Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen

R.C.F.M. van den
Broek

54.3.36

Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere
intervallen tussen bespuitingen opdebestrijding van Phytophthora infestans in aardappelen
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J.K. Ridder

55.3.19

Phoma exigua (gangreen) in zetmeelaardappelen

A. Mulder

(wetenschappelijke publicatie)
65.3.20

Onderzoek naar de verbetering van debestrijding van valse

C.L.M, de Visser

meeldauw in uien en naar demogelijkheden voor geleide bestrijding
65.3.26

Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding

R. Meier

van valse meeldauw in uien
83.3.10

Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest (Albugo

A.P. Everaarts

Candida) opkool en verwanten van kool

deelprogramma 2 - bodemgebonden schimmelziekten
34.3.31

Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclero-

C.L.M, de Visser

tinia minor, S. sclerotiorum enRhizoctonia solani
34.3.32

Beheersing van Pythium mastophorum bij dewitlofteelt en -trek

R.C.F.M. van den
Broek

34.3.40

Rhizoctonia solani inbloemkool ("zwartpoten")

CE. Westerdijk

34.4.16

Depulatiedynamiek en de schaderelatie van Verticillium dahliae

J.G. Lamers

in aardappelen
34.4.28

Anaerobie als middel tegen Fusarium oxysporumf.sp. asparagi

J.G. Lamers

in asperge
54.3.44

Inbouw aspect vitaliteit Sclerotien in puntensysteem Rhizocto-

J.G. Lamers

nia-advisering aardappelen
54.3.54

Toetsing formulering praktijktoepassing Verticillium bigutatum

CE. Westerdijk

tegen Rhizoctonia solani in pootaardappelen
55.3.08

Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen

K.H. Wijnholds

56.3.27

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhi-

CE. Westerdijk

zoctonia solani in rotaties met suikerbieten
65.3.21

Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium-bolrot in uien en

C.L.M, deVisser

inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor
Fusarium-bolrot.
65.3.27

Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien

C.L.M, deVisser

69.3.11

Inventarisatie van deomvang en onderzoek naar deoorzaak van

J.T.K. Poll

bruinverkleuring op witte aspergestengels
69.4.07

Geïntegreerde bestrijding van Fusarium oxysporum f.sp. aspa-

J.T.K. Poll

ragi in asperges
69.4.12

Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge door

J.T.K. Poll
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NaCl-toepassing
73.3.24

Biologische bestrijding van sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotio-

R.C.F.M. van den

rum) bij witlof met de antagonistische schimmel Coniothyrium

Broek

minitans
96.3.37
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Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs

J.G. Lamers

Beheersingvanonkruiden
programmaleider:B.A. tenHag
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Aanleiding
Onkruidbestrijding vormt een belangrijke teeltmaatregel niet alleen vanwege effecten op gewasconcurrentie, kwaliteit (onder andere graszaad, kruiden, conserventeelten, tarra) en bedrijfshygiëne (onder
andere aardappelopslag, bitterzoet), maar ook vanwege demilieubelasting, de kosten en de arbeidsinzet
die hiermee gemoeid is. Uitgaande van het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt gestreefd naar een
beperking van de inzet van herbiciden, een vermindering van de afhankelijkheid van chemische bestrijding en een drastische reductie van de emissie. Als gevolg van het stoffenbeleid en de strengere toelatingsprocedures wordt het herbicidenpakket geringer. Vanuit de markt worden in toenemende mate eisen gesteld aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt (onder andere AMK, MBTen
ECO).
Binnen deze randvoorwaarden worden nieuwe, bedrijfszekere en economisch haalbare bestrijdingsstrategieën ontwikkeld in de verschillende teelten. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling, c.q. optimalisering, van geïntegreerde bestrijdingsstrategieën, gebaseerd op teeltaanpassingen, mechanische bestrijding en aangepaste chemische bestrijding (o.a. lagere doseringen). Om de mechanische mogelijkheden
optimaal te kunnen benutten zal de veelal noodzakelijke chemische bestrijding hier naadloos en flexibel
op moeten aansluiten. Daarbij is aanpassing van de benodigde dosering herbiciden in relatie tot onkruidpopulatie/-ontwikkeling en weersomstandigheden een perspectiefvol aandachtspunt.
In de kleine gewassen vormt de beschikbaarheid van herbiciden een toenemend probleem omdat de
markt commercieel niet interessant is voor het relatief kostbare toelatingsonderzoek voor nieuwe middelen. Waar dit tot probleemsituaties leidt zal, behalve optimalisering van de beschikbare mechanische
en chemische mogelijkheden, in samenwerking met het bedrijfsleven het gewenste deugdelijkheidsonderzoek voor nieuwe toelatingen worden uitgevoerd.
Daarnaast krijgen aspecten rond de beperking van drift/emissie aandacht. De aandacht is allereerst gericht opmiddelenreductie in die gewassen waarin de MJPG-doelen nog ver verwijderd zijn (hoge inzet,
groot areaal) en opteelten waarin door het terugtrekken van middelen grote knelpunten zijn ontstaan.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van onkruiden in teelt- en bedrijfsverband binnen door regelgeving en demarkt
gestelde randvoorwaarden.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Verbreding en optimalisatie vangeïntegreerde bestrijding inteelt- en bedrijfsverband
Hierbij is de aandacht vooral gericht op verkenning van de mogelijkheden van preventie en mechanische bestrijding in kleinere gewassen (prei, sla, graszaad) zo nodig in combinatie met een minimale
aanvullende chemische bestrijding en op optimalisering van geïntegreerde bestrijdingsstrategieën in
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maïs en zetmeelaardappelen. In samenwerking met BPO worden daarbij ook nieuwe technieken
(vingerwieder, torsiewieder) beproefd. Bij graszaad, maïs en aardappelen is het onderzoek in de eindfase. De resultaten worden vertaald in geïntegreerde bestrijdingsstrategieën en in samenwerking met
het BSO programma getoetst.
Het onderzoek naar de duurzaamheid (lange termijn-effecten op wortelonkruiden, resistentie onkruiden
en dergelijke) van diverse geïntegreerde bestrijdingssysternen is toegespitst op enkele meerjarige proeven in continue maïsteelt, waarin verschillende systemen worden vergeleken. Deze proeven moeten nog
enkelejaren worden voortgezet.
Binnen dit thema krijgt ook de vaststelling en beheersing van resistente duist aandacht. Hiertoe zullen
in 1998 mogelijke oplossingsrichtingen, onder andere in bouwplanverband, geëvalueerd kunnen worden. Het onderzoek over bestrijding van aardappelopslag in tarwe zal met een praktijkadvies worden
afgerond.
Tevens zal in samenwerking met de andere proefstations een sectoroverschrijdend overzicht worden
gemaakt van detot nu toe opgedane ervaringen met mechanische bestrijding.

Beperking herbicideninzet viaaangepaste doseringen.
Het onderzoek aan dit thema, dat goede perspectieven biedt voor reductie van herbicideninzet is vooral
gericht opmaïs en granen. Hierbij gaat het omverdere onderbouwing van de kritische dosering in relatie tot onkruidsoort, onkruidgrootte, weer en spuittechniek (onder andere druppelgrootte in verband met
emissie). Omtot goede voorspellende adviezen tekomen, zullen ditjaar de factor weer en de spuittechniek extra aandacht krijgen. Bij maïs wordt dit in vijf proeven (grondsoorten, onkruidpopulaties) onderzocht in combinatie met voor-opkomst eggen. Daarbij is ook een herbicide-resistent ras opgenomen
om inzicht te krijgen in de optimale benuttingsmogelijkheden hiervan in relatie tot geïntegreerde technieken. In deze proeven en op praktijkpercelen worden enkele benaderingen voor doseringsadviezen
vergeleken, en de mogelijkheid getest om via fluorescentiemeting kort na de bespuiting inzicht te krijgen in de effectiviteit ter beperking van de risicobeleving . Om de praktijkintroductie van het ADSsysteem te bespoedigen, worden in samenwerking met DLV en Cumula telersgroepen/loonwerkers begeleid. De verwachting is dat voor 1999een praktijkadvies kan worden geëvalueerd.
Voor tarwe en gerst wordt het onderzoek naar aangepast doseren (Deense systeem) in 1998 voor enkele
onkruid/middelencombinaties afgerond. In een nieuw project wordt dit voor andere combinaties voortgezet. Dit aspect is internationaal (EU-concerted action) en met AB-DLO afgestemd.

Beperking drift/emissie
In een bureaustudie worden potentiële vanggewassen voor diverse teelten geëvalueerd. De kwantitatieve mogelijkheden voor driftbeperking door vanggewassen worden dit jaar samen met IMAG-DLO gemeten in een meer of minder brede strook winterrogge langs maïs-/groentepercelen.
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In kasproeven en in enkele ADS-proeven wordt het effect van emissiebeperkende grotere druppels op
debiologische effectiviteit getest ominzicht te krijgen in de eventuele gevolgen voor de kritische dosering.

Screening endeugdelijkheidsonderzoek herbiciden voor specifieke problemen
Dit onderzoek is toegespitst op die teelten (graszaad, prei, sla, vlas, kruiden, cichorei) waarin als gevolg van een te smal middelenpakket, c.q. wegvallen van essentiële middelen, ernstige problemen zijn
ontstaan. Hiertoe wordt naast optimalisering van de inzet van de beschikbare middelen en combinatie
met preventieve en mechanische mogelijkheden waar nodig ook deugdelijkheidsonderzoek ten behoeve
van nieuwe toelatingen uitgevoerd. De besluitvorming over deugdelijkheidsonderzoek op basis van de
verkregen screeningsresultaten gebeurt in nauw overleg met de betrokken gewassectoren en firma's.
Inmiddels lopen nog enkele toelatingsaanvragen (graszaad, witlof, cichorei) en komen er in het onderzoek voor graszaad en vlas enkele perspectiefvolle middelen naar voren.
Er wordt begonnen met een bureaustudie om op basis van het beschikbare middelenpakket en de status
van de middelen voor de verschillende teelten een goed beeld te krijgen van de toekomstige knelpunten
omtijdig tekunnen anticiperen.

Bestrijding bitterzoet
Bitterzoet vormt een belangrijke besmettingsbron voor bruinrot. Zowel in potproeven als in de praktijk
wordt nagegaan hoe de plant op een milieuvriendelijke wijze te bestrijden is. Het onderzoek in 1998
zal nader zicht geven opde mogelijkheden.

Samenwerking
In het onderzoek vindt afstemming c.q. samenwerking plaats met AB-DLO, LUW-TPE, IMAG-DLO
en relevante proefstations en 1RS. Hiermee is ook overleg gaande over een nieuw gezamenlijk programma dat in 1999 (na afloop van het huidige DLO-programma 266) zal starten.
ADS en geïntegreerd

AB-DLO, LUW-TPE, EU-concerted action (granen),
AB-DLO, DLV, Cumula, LTO (maïs)

Mechanische bestrijding

LUW-Grondbewerking, BPO,PBB,EWRS

Bitterzoet

AB-DLO, PD

Deugdelijkheidsonderzoek

gewasbeschermingsfirma's en bedrijfsleven (onder andere graszaadfirma's/GZP, telersvereniging cichorei, Commissie Vlas, VNK,
NTS), de PD-werkgroep kleine toepassingen en LPSA Magdeburg

Drift/emissie

:

Herbicide-resistente rassen :
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IMAG-DLO
1RS

Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

32.0.13

Mogelijkheden voor driftbeperking door middel van natuurlijke

R.Y. van der Weide

windschermen
32.0.12

Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen enonkrui-

P.O. Bleeker

den in kleine gewassen
32.0.14

Opzet databank proefresultaten gewasbeschermingsmiddelenon-

J.G.N. Wander

derzoek graszaad
32.0.15

Gebruik van grove druppels ter beperking van deemissie bij de

R.Y. van der Weide

onkruidbestrijding in snijmaïs
36.3.11

Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van de

R.Y. van der Weide

toepassingsmethode
36.3.17

Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechani-

R.Y. van der Weide

sche onkruidbestrijding inmaïs
36.3.18

Onkruidbestrijding in graszaad

G.E.L. Borm

36.3.19

Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen

K.H. Wijnholds

36.3.21

Onderzoek naar de selectiviteit en effectiviteit van triflusulfur-

R.Y. van der Weide

on-methyl bij debestrijding van composietonkruiden in witlof en
cichorei
36.3.22

Aanpassing van dedosering herbiciden inmaïs

R.Y. van der Weide

36.3.23

Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil

A.H.J. Rops

36.3.24

Onkruidbestrijding in prei en sla

R.Y. van der Weide

36.3.25

Bestrijding resistente duist in wintertarwe

R.D. Timmer

36.3.26

Bestrijding van bitterzoet in bruinrotgebieden

R.Y. van der Weide

36.3.27

Bepaling van kritische, aan deomstandigheden aangepaste, do-

R.Y. van der Weide

seringen van herbiciden in granen
51.3.07

Onkruidbestrijding in vezelvlas

J.G.N. Wander

52.3.18

Optimalisering van deonkruidbestrijding in kruiden

H.J. van der Mheen

63.3.07

Optimalisering van deonkruidbestrijding in cichorei

J.J. Slabbekoorn
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8
Debeheersing vaninsectenenslakken
s*.

programmaleider: HJ. Bakjes
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Aanleiding
Een aantal van de (Nederlandse) akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd door
één of meer plagen. Preventie en/of bestrijding van aantasting zijn noodzakelijk voor een veilige en
rendabele productie. Resistentie is een nog weinig ontwikkeld wapen in de strijd tegen plagen. Naast de
aandacht voor resistente en/of minder gevoelige rassen, bedrijfshygiëne en cultuurmaatregelen blijft
(onder de huidige marktsituatie) een actieve, veelal chemische, bestrijding noodzakelijk.
Door het ontbreken van kennis over waarom en wanneer de verschillende plagen optreden, zijn telers
vaak genoodzaakt om insecticiden toe te passen, zonder dat daadwerkelijk vast staat dat dit op dat moment noodzakelijk en optimaal is.
Gezien de doelstellingen uit het MJPG en de ontwikkelingen in de markt is het echter van groot belang
om de inzet van insecticiden en mollusciciden terug te brengen tot die situaties waarin de noodzaak ook
echt vast staat. Het is de taak van het (praktijk»onderzoek om methoden te ontwikkelen op basis waarvan telers de bestrijding van plagen kunnen realiseren met een minimum aan insecticiden en mollusciciden en een voldoende mate van trefzekerheid en doelmatigheid. Daar waar mogelijk/beschikbaar zal
ook de niet-chemische bestrijding voor de praktijk ontwikkeld en toepasbaar gemaakt moeten worden.

Doelstelling
Ontwikkeling van bedrijfseconomisch en teelttechnisch haalbare methoden die leiden tot een verbetering van de beheersing van schadelijke insecten en slakken in teelt- en bedrijfsverband binnen door regelgeving en de markt gestelde randvoorwaarden.
• Systemen voor geleide bestrijding die het mogelijk maken om het gebruik van insecticiden te verminderen tot het niveau waarvan de noodzaak vast staat.
• Alternatieven voor en/of aanvullingen op chemische plaagbestrijding (insecticiden, mollusciciden)
met name in teelten waarin een onvoldoende effectief pakket aan middelen is toegelaten (kleine
teelten, AMK-. MBT-teelten).
• Gegevens betreffende de deugdelijkheid van toepassingen van insecticiden, mollusciciden en andere
bestrijdende agentia in teelten ten behoeve van het realiseren van een toelatingsaanvraag. Dit onderzoek zal zich richten op die teelten waarin ernstige problemen zijn ontstaan met de bestrijding
van plagen waarbij de industrie wel belangstelling heeft voor het realiseren van een toelating, maar
waarbij de kosten voor het deugdelijkheidsonderzoek een belemmering vormen.
• Economische evaluaties van de aangedragen opties ter beheersing van plagen.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Uit het scala van plagen moet een keuze gemaakt worden, om de verschillende problemen doelmatig
aan te kunnen pakken binnen de beschikbare middelen. Op basis van gemaakte keuzen door de programmeringscommissies en financiers wordt in dit programma (vooralsnog) onderzoek verricht aan de
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volgende problemen: trips in prei (zaadcoating, effectieve gewasbehandeling), koolgalmug in kool
(waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding), koolvlieg (late vlucht) in spruitkool (waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding), aspergehaantje in asperge (biologische bestrijding), ritnaalden in snijmaïs en aardappelen (detectiemethode, waarschuwingssysteem, zaadcoating). aardvlo in vlas (zaadcoating), naaktslakken in akker- en tuinbouwgewassen (zaadcoating, biologische bestrijding, afweerstoffen) en tarwestengelgalmug in tarwe (waarschuwingssysteem, effectieve bestrijding).
Afhankelijk van de plaag, het gewas en de beschikbare kennis worden de potentiële oplossingsrichtingen bepaald die voldoen aan de doelstellingen. Hoofdelementen waaraan in het onderzoek aandacht gegeven zal worden, zijn:
• ontwikkeling van praktische methoden, om de veroorzakers van plagen tijdig en zo mogelijk kwantitatief aan te kunnen tonen;
• ontwikkeling van waarschuwingssystemen op basis van weersomstandigheden (temperatuursom) en
aanwezigheid (bemonsteringsmethode) en (potentiële) schadelijkheid van het plaagpotentieel (schadedrempels);
• deugdelijkheidsonderzoek ter ondersteuning van nieuwe toelatingen; naast gewasbehandelingen zal
vooral gekeken worden naar demogelijkheden ommiddelen als zaadbehandeling toete passen;
• ontwikkeling van adviezen voor beheersing van plagen op basis van combinaties van maatregelen
gekoppeld aan een bedrijfseconomische evaluatie.

Samenwerking
ATC, zaadbedrijven, bestrijdingsmiddelen-fabrikanten, IPO-DLO, Rijksuniversiteit van Leiden, LUWnematologie (biologische bestrijding van naaktslakken met aaltjes), PD, Plantenkwekers/NVZP,
Proeftuin SintKatarijne Wavere (B).
In samenwerking met instituten in Engeland, Spanje en Zwitserland start een EU-project naar nieuwe
methoden voor geïntegreerde bestrijding van slakken in belangrijke groentegewassen.
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

03.3.28

Ontwikkeling van een adviessysteem voor deoptimale inzet van

E.Bouma

gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
35.3.12

Beheersing van naaktslakken

A. Ester

35.3.13

Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen

A. Ester

prei en kool
35.3.15

Onderzoek naar demogelijkheden van een methode van waar-

vacature

nemen en bestrijden van dekoolgalmug (Contarinianasturtii) in
koolgewassen
35.3.16

Onderzoek naar dedetectie en schade van dederde generatie

vacature

koolvlieg {Deliaradicum) in spruitkool
35.3.19

Bestrijding van detarwestengelgalmug

vacature

35.3.20

Ritnaalden in aardappelen

H.A. Gijiers

35.3.24

Biologische bestrijding van slakken

A. Ester

35.3.25

Bestrijding van slakken in spruitkool

A. Ester

35.3.26

Bestrijding slakken in Engels raaigras door middel van zaadbe-

A. Ester

handeling
35.3.27

Rooibaarheid van aardappelen in verband met regenwormen

vacature

35.3.28

Bestrijding van luizen in sla door middel van gewasbespuitingen

F.M.L. Kanters

35.3.29

Bestrijding van plaaginsecten, met nametrips, in kool

A. Ester

35.3.31

Bestrijding plaaginsecten in wintertarwe door middel van zaad-

J.J. Slabbekoorn

behandeling
35.3.34

Bestrijding aardvlooien in vlas door middel van zaadcoating

J.J. Slabbekoorn

69.3.08

Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris aspa-

J.T.K. Poll

ragi) in groene asperges
96.3.33

Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden

H.A. Gijiers

in demaïsteelt
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Optimalisering vanhetgebruik vanmeststoffen endeverbetering vandewaterbenutting
programmaleider: P.H.M. Dekker

46

Aanleiding
De bezorgdheid over de gevolgen van mineralenverliezen voor het milieu is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de wetgever worden verplichtingen opgelegd om de
verliezen te beperken. Daarom zal de bemestingsgift zowel ruimtelijk als in de tijd gezien beter afgestemd moeten worden opdebehoefte van het gewas.
Door de omvang en de intensiteit van de dierlijke productie in Nederland kennen de betrokken sectoren
een groot overschot aan dierlijke mest. In principe kan de mest benut worden in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. De lage prijs en de aanwezige organische stof kunnen gezien worden als positieve eigenschappen voor deplantentelers. Daarentegen zijn er ookenkele negatieve eigenschappen, die
het gebruik ervan afremmen. Bij de vollegrondsgroenten bestaat er een verschil tussen het fosfaatbemestingsadvies bij hetzelfde groentegewas volgens de adviesbasis voor intensieve vollegrondsgroenten
en de adviesbasis voor de akkerbouwgewassen, waarin ook de groenten zijn opgenomen. In het tuinbouwadvies wordt een hogere fosfaattoestand van de grond nagestreefd. Op dit moment ontbreken de
gegevens om tot een integratie van beide systemen te komen en omtot een goed onderbouwd advies te
komen. Voor de advisering van de kalibemesting van vollegrondsgroenten geldt dezelfde problematiek
als bij het fosfaatadvies; er wordt met twee adviessystemen gewerkt en de adviesbasis groenten slecht
is onderbouwd. Het is noodzakelijk omtot één, goed onderbouwde adviesbasis te komen. Bovendien is
het belangrijk dat methoden worden ontwikkeld waarmee debenutting van meststoffen verbeterd wordt.
Op deze wijze kan in verband met MINAS het fosfaat- en stikstofoverschot op de bedrijven verlaagd
worden.
Het beregenen van de gewassen wordt al meer en meer aan banden gelegd. Enerzijds heeft dit te maken
met maatregelen ter beperking van de verdroging van Nederland en anderzijds met de wens omde hoeveelheid gebiedsvreemd water, dat moet worden binnen gelaten, te beperken. Dit stelt hogere eisen aan
het verbeteren van de waterbenutting door optimalisering van de beregeningstechnieken, het gebruik
van ondersteunende systemen en aangepaste gewassenkeuze. Ook is er onderzoek nodig naar de rentabiliteit van beregening opverschillende gewassen, rekening houdend met beperkende maatregelen.

Doelstelling
Ontwikkelen van methoden omtot een gewas- en perceelsspecifieke bemesting te komen, die leiden tot
een optimale inzet van meststoffen binnen wettelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijk aanvaardbare
grenzen. Ontwikkelen van bemestingsmethoden en -systemen, waarmee een kwalitatief goed product
verkregen wordt, met acceptabele gehalten (normstelling) en waarmee maatschappelijk aanvaardbare
verliezen naar het milieu (water en lucht) bereikt worden. Kwantificering van de aan- en afvoer van
nutriënten en de milieubelasting door nutriënten op bedrijfsniveau en het ontwikkelen en uittesten van
vormen van integraal nutriëntenmanagement (inclusief beheer van organische stof) waarmee aan verlies-normen kan worden voldaan.
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Ontwikkelen van methoden en ondersteunende systemen om de waterbenutting per gewas en per bedrijf
te verbeteren.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Beperken van emissie van nutriënten naar het milieu
In 1998 start nieuw onderzoek naar het perspectief van de Cultan-methode bij enkele groentegewassen.
In de projecten stikstofstromen en stikstofmineraalverandering wordt aandacht besteed aan voorspellen
van het stikstofleverend vermogen van de grond, aan methoden om de stikstof beter te benutten en om
de verliezen van stikstof naar grond- en oppervlaktewater te beperken. In Zuid-Limburg wordt het onderzoek voortgezet naar beperking van de stikstofemissie op mergelland. Er start nieuw onderzoek naar
het perspectief van gebruik van vloeibare stikstof. Ook gaat nieuw onderzoek van start naar de stikstofbenutting in relatie tot de rassenkeuze en naar de interactie stikstof en fosfaat bij maïs. Het onderzoek naar het opstellen van een NBS-advies voor bloemkool wordt in 1998 afgesloten. Dit geldt ook
voor het project stikstofnawerking van korrelmaïsstro. In 1998 wordt begonnen met een project om de
gevolgen van MINAS te evalueren.

Gebruik van organische mest
Op proefboerdrij Heino loopt veldonderzoek naar de lange termijn-effecten van dierlijke mest in maïs,
terwijl op een aantal proefplaatsen onderzoek wordt uitgevoerd naar de fosfaatwerking in het eerste en
tweede jaar na toediening van dierlijke mest. Het PAV neemt deel aan het demoproject Maïs zonder
kunstmest, dat op proefbedrijf Cranendonck wordt uitgevoerd.

Ontwerpen van een milieukundig

bemestingsadvies

In 1998 wordt op zes plaatsen veldonderzoek uitgevoerd met sla, bloemkool, prei en peen ten behoeve
van een goed onderbouwde fosfaat-adviesbasis. Soortgelijk onderzoek start ook ten aanzien van kalibemesting in een veldproef in Limburg. Door middel van modelmatige verwerking worden de resultaten
van de veldproeven die in de periode 1996 tot en met 1998 zijn uitgevoerd, verwerkt tot een conceptfosfaatbemestingsadvies.

Waterbeheer
In het project Beregenen Op Maat worden enkele systemen vergeleken die de telers begeleiden bij het
nemen van de beslissing ten aanzien van beregening. Van het onderzoek naar gewaskeuze bij suboptimale vochtomstandigheden wordt een afsluitende themadag georganiseerd. Bij asperges en aardappelen
loopt onderzoek naar het perspectief van (ondergrondse) druppelirrigatie.
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Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit
Het onderzoek naar het perspectief van het gebruik van polyfosfaat wordt in 1998 voortgezet. Gebruik
van polyfosfaat biedt tevens perspectief om de fosfaatbenutting te verbeteren. Bij winterbloemkool
wordt het onderzoek naar optimalisering van de stikstofgift in verband met vorstgevoeligheid voortgezet. Het onderzoek doorlatendheid ondergrond, dat op voormalig proefbedrijf De Waag in de Noordoostpolder is uitgevoerd, wordt met verslaggeving afgesloten.

Samenwerking
Samenwerking op het terrein van bemesting en vochtvoorziening heeft plaats met AB-DLO, CLM, PR.
LUW, NMI, BLGG en SC-DLO.
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Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

01.4.30

Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband

W.A. Dekkers

21.1.54

Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een

A.H.J. Rops

diepe grondbewerking
23.4.08

Beregenen opmaat (open teelten)

J. Alblas

23.4.09

Efficiënt beregenen van vollegrondsgroenten

A. Evenhuis

23.8.07

Effect van beregening op zetmeelaardappelen

K.H. Wijnholds

25.2.08

Opbouw P- en K-toestanden ten behoeve van detoetsing van het

J. Alblas

P- en K-bemestingsadvies voor de vollegrondsgroenteteelt
25.2.11

N-mineraal-veranderingen in bodemen tijd bij verschillen in

J. Alblas

plaatsing van stikstofmeststof
25.2.21

Stikstofproblematiek van deakkerbouw en de melkveehouderij

P.M.T.M. Geelen

in het Mergelland
25.2.23

Invloed van de P-toestand van degrond opde fosfaatopname,

C.A.Ph. van Wijk

groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.24

Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden opde fosfaatopna-

J.J. Neuvel

me, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.26

Invloed van kalibemestingshoeveelheden opkali-opname,op-

C.A.Ph. van Wijk

brengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
25.2.28

Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen

W.C.A. van Geel

25.2.29

Bemestingssystemen vloeibare stikstof

H.H.H. Titulaer

25.2.30

N-stromen in grond en gewas

H.H.H. Titulaer

25.2.31

Toetsing van het Cultan-systeem

W.C.A. van Geel

25.2.32

Modellering fosfaatadvies vollegrondsgroenteteelt

C.A.Ph. van Wijk

26.2.17

Demoproeven voorjaarsaanwending van organische mest

A.H.J. Rops

(verslaglegging)
26.2.18

Fosfaatwerking dierlijke organische mest

H.H.H. Titulaer

54.2.45

Optimalisering van de N-voeding van aardappelen door middel

K.H. Wijnholds

van chlorofylmetingen in het blad en met gebruikmaking van
vloeibare meststoffen
54.4.74

Druppelirrigatie in aardappelen

A.H.J. Rops

65.2.24

Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst

W.C.A. van Geel

en vroegrijpheid van uien
69.4.10

Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem
bij asperge
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A. Evenhuis

78.2.15

Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool

A.P. Everaarts

78.8.17

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winter-

M.E.T. Vlaswinkel

bloemkool
96.2.30

Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs

W. van Dijk

96.2.35

Lange termijn N-effecten van gereduceerde mestgiften bij de

W. van Dijk

teelt van snijmaïs
96.2.44

Demonstratie maïsteelt zonder kunstmest

W. van Dijk

96.2.47

Interactie stikstof en fosfaatbemesting bij snijmaïs

W. van Dijk

96.4.22

Stikstofnawerking van gescheurd grasland

W. van Dijk

96.4.41

Beregenen opmaat (maïs)

J. Alblas

98.2.09

Stikstofnawerking van korrelmaïsstro

W. van Dijk

98.4.11

Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale

D. van der Schans

vochtvoorziening
99.2.26

Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland

W. van Dijk
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10

Mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling
enondersteuning vanhet management
programmaleider: B.J.M. Meijer

52

Aanleiding
De akkerbouw- en vollegrondsgroentesector in Nederland worden gekenmerkt door een kleinschalige
bedrijfsstructuur. Door marktverzadiging van de traditionele producten, een restrictief prijsbeleid van
deEU en liberalisatie van de wereldhandel staan deprijzen en inkomens op de bedrijven onder druk en
neemt de (inter)nationale concurrentie toe. Naarstig wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling.
Afnemers van agrarische producten en overheid stellen hogere eisen aan het gebruik van meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, energie en water. Ook stellen zij eisen aan de kwaliteit van het product
en aan die van het productieproces, waarbij aspecten als duurzaamheid, veiligheid, en arbeidsomstandigheden belangrijk zijn.
De rol van de agrarische sector binnen de samenleving verandert eveneens. Was de sector van oudsher
alleen gericht opdeproductie van voedsel en het veiligstellen van de voedselvoorziening, tegenwoordig
wordt zij steeds nadrukkelijker beschouwd in relatie tot items als plattelandsontwikkeling, recreatie en
behoud van de natuur.
Ondernemers zullen moeten inspelen op deze veranderingen, enerzijds door ontwikkeling en verbetering van ondernemerschap en management, anderzijds door aanpassing van de bedrijven aan de gestelde eisen omde toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Het praktijkonderzoek draagt bij aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling en ondernemersstrategieën, in een tijdperk
waarin specialisatie niet langer vanzelfsprekend is.

Doelstelling
Het aanleveren van perspectiefvolle mogelijkheden voor aanpassing van debedrijfsorganisatie die in de
praktijk kunnen leiden tot een verbetering van het netto bedrijfsresultaat en het veiligstellen van de financiële continuïteit.
Het aangeven van opties en instrumenten die leiden tot aanpassing van de bedrijfsvoering
(management) aan de veranderde eisen die vanuit demarkt en demaatschappij aan de ondernemer en/of
onderneming worden gesteld.

Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Voor het zetmeelaardappeltelend gebied worden voor een aantal herkenbare bedrijfstypen de bedrijfseconomische perspectieven voor de langere termijn nagegaan. Er wordt onder andere aandacht besteed
aan samenwerking tussen bedrijven en in de productiekolom en aan vergroting van de inkomenscapaciteit door verbreding van de bedrijfsopzet en schaalvergroting. In de winterperiode van 1998/1999 zal
het onderzoek worden afgerond met een aantal presentaties in het gebied. Ook voor het centraal kleigebied wordt een soortgelijke perspectievenstudie uitgevoerd.
Afgelopen jaar is een theoretisch concept afgerond voor het toerekenen van vaste kosten aan gewassen.
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Deze methodiek heeft geresulteerd in enkele nieuwe kengetallen. Dit jaar wordt een praktijktest uitgevoerd in samenwerking met de Noordelijke Accountantsunie en een groep akkerbouwers om de methodiek te toetsen en verder aan te scherpen.
De mogelijkheden en knelpunten van een verder aangescherpt mineralenmanagement op akkerbouw- en
vollegrondsgroentebedrijven krijgen het komend jaar extra aandacht. Er zullen economische en bedrijfskundige analyses worden uitgevoerd van praktijkgegevens in het kader van het NMI-project Mineralen op scherp en het project Praktijkcijfers van LNV, VROM en LTO.
In de loop van 1998 zal een voorzet worden gemaakt van een onderzoek naar kritische faal- en succesfactoren bij innovaties op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.

Voor de vollegrondsgroenteteelt wordt onderzoek verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde preibedrijven. Er is een begin gemaakt met het kwantificeren van arbeidskundige en
economische gegevens bij de oogst, de verwerking en het afzetklaar maken van prei op gespecialiseerde
bedrijven. Vervolgens worden de mogelijkheden voor verbetering van arbeidsefficiëntie en optimalisering van de bedrijfsinrichting verkend. Ook voor andere vollegrondsgroentegewassen worden arbeidsstudies uitgevoerd.
De eerste fase van het pilotproject Kwaliteitszorg in de vollegrondsgroenteteelt, toegespitst op prei, is
in 1997 afgerond met een voor preibedrijven uitgewerkte methodiek voor kwaliteitsmeting. Afhankelijk
van medefinanciering door het bedrijfsleven wordt dit jaar verder gewerkt aan de toepassing en toetsing
van kwaliteitszorg op een groep preibedrijven. Het onderzoek naar kwaliteitskosten zal inzicht moeten
verschaffen in de financiële baten door toepassing van kwaliteitszorg op bedrijven.

Samenwerking
Vanuit de verschillende probleemgebieden vindt samenwerking plaats met de volgende instellingen:
regionale perspectievenstudies

LEI-DLO. regionale directies LNV, DLV en bedrijfsleven

arbeid en mechanisatie

IMAG-DLO, gewasgroepen LTO en vakgroep Tuinbouw NCB

terugdringen vaste kosten

LEI-DLO en Noordelijke Accountantsunie (NAU)

technische en economische conse-

NMI. LEI-DLO, PR. BLGG en VLB

quenties van een aangescherpt mineralenmanagement
kwaliteitszorg vollegrondsgroen-

PT. Plantconsult, DLV. LTO, afzetorganisaties en AOC

ten/prei
risicoanalyses en kengetallen voor
het management
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LUW en LEI-DLO

Projecten 1998
Proj.nr.

projecttitel

projectleider

01.2.31

Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement

W.A. Dekkers

01.2.33

Mineralen op scherp

W.A. Dekkers

01.4.24

Bedrijfseconomische evaluatie van de resultaten van het vrucht-

J. Smid

wisselingsonderzoek en perspectievenstudie centrale kleigebied
01.8.23

Risicoanalyse van verschillende teelt- en bedrijfsStrategien in de

H.B. Schoorlemmer

akkerbouw en toepassing in bedrijfseconomische perspectieven
studies
02.8.06

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akker-

J. Smid

bouwbedrijven in het zuidwestelijk kleigebied
02.8.07

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akker-

J. Smid

bouwbedrijven in het zetmeelaardappeltelend gebied
02.8.08

Ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde prei-

C.G.M. Geven

bedrijven
03.0.23

Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van vaste kosten

H.B. Schoorlemmer

op akkerbouwbedrijven
03.0.32

Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij innovaties

H.B. Schoorlemmer

03.5.33

Actualisering van arbeidsnormen van werkmethoden met per-

C.G.M. Geven

spectief op betere arbeidsomstandigheden
03.8.31

Economische perspectieven van biologische akkerbouwbedrijven

J. Smid

in het Zuidwestelijk kleigebied
09.0.11

Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroen-

H.B. Schoorlemmer

ten/prei
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11

Ontwikkeling entoetsing van duurzame
bedrijfssystemen voor deakkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt
programmaleider: BJ.M. Meijer
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Aanleiding
Geïntegreerde en biologische landbouwsystemen zijn een antwoord op de complexe landbouwproblemen die in de laatste decennia zijn ontstaan. Het zijn twee duidelijk onderscheiden systemen die aan
meerdere doelstellingen moeten kunnen voldoen. Naast het produceren van voldoende voedsel gaat het
omde productie van voedsel en grondstoffen van hoge kwaliteit, het beheer van het landelijk gebied en
het op een duurzame wijze omgaan met de natuurlijke hulpbronnen water, lucht en bodem. Dit alles in
een toekomstgerichte, levensvatbare bedrijfsopzet.
Prototypen van deze nieuwe systemen worden ontwikkeld in het bedrijfssystemen-onderzoek. Dit is een
vruchtbaar integratiekader gebleken van specialistische kennis, waarbij deze kennis tot meerwaarde
wordt gebracht en agronomische, economische en ecologische problemen in hun onderlinge samenhang
worden bestudeerd en tot oplossing worden gebracht. Het bedrijfssystemen-onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van gewasbescherming,
bemesting, natuur- en landschapsontwikkeling enbiologische landbouw.

Continuering van het onderzoek in de komendejaren is onverminderd nodig. De acceptatie van geïntegreerde bedrijfssystemen wordt in de praktijk nog ernstig belemmerd door de beperkte bedrijfszekerheid van deze systemen, de hoge risicobeleving door de praktijk en het ontbreken van bedrijfseconomisch voordeel voor de telers. Dit geldt in belangrijke mate ook voor biologische systemen. Het onderzoek naar biologische systemen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt staat nog in de kinderschoenen en ispas recent uitgebreid.

Doelstelling
Het ontwikkelen en toetsen van geïntegreerde en biologische teelt- en bedrijfssystemen die voldoen aan
deeisen die markt en maatschappij stellen aan product en productiewijze, waarbij het economisch rendement en de continuïteit zijn veiliggesteld.
Het ontwikkelen en toetsen van bedrijfsmethoden als integrale aanpak van vruchtwisseling, bemesting,
gewasbescherming, agrarisch natuurbeheer, etc. in de context van een geïntegreerde en/of biologische
bedrijfsvoering.
Daarbij behoren devolgende sub-doelstellingen:
• verkennen van de agronomische mogelijkheden en economische consequenties van bedrijfssystemen
met minder milieubelasting dan volgens dehuidige regelgeving toelaatbaar is;
• in kaart brengen van de technische en economische potenties en knelpunten van geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen;
• ontwikkelen van natuur- en landschapselementen op praktijkschaal als geïntegreerd onderdeel binnen een agrarische bedrijfsvoering in verschillende regio's in Nederland.
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Belangrijkste werkzaamheden in 1998
Het onderzoek naar geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen is vooral gericht op het verhogen
van de acceptatie door telers, door te werken aan het verbeteren van de bedrijfszekerheid van de systemen, het terugdringen van de risico's en de risicobeleving door telers en het vergroten van het bedrijfseconomisch rendement. Voor biologische bedrijfssystemen zal verder veel aandacht worden besteed
aan het aanscherpen van teeltmaatregelen voor beheersing van ziekten en plagen, de optimalisatie van
nutriëntenstromen en debeheersing van onkruiden.
Het innovatieproject Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten, gaat het laatste jaar
in. Samen met de telers worden de doelstellingen voor inpassing van de geïntegreerde strategieën in het
eigen bedrijf verder aangescherpt en toegepast op praktijkbedrijven. De belemmeringen en knelpunten
die zich daarbij voordoen, worden teruggenomen in het onderzoek.
Het EU-project geïntegreerde en ecologische vollegrondsgroenteteelt, waarvan het PAV coördinator is,
is in 1997 gestart met het gemeenschappelijk maken van de strategieën voor bemesting en vruchtwisseling. In 1998 wordt gewerkt aan het gemeenschappelijk maken van strategieën voor geïntegreerde gewasbescherming. Het onderzoek naar de economische perspectieven van geïntegreerde en biologische
vollegrondsgroenteteelt zal worden afgesloten.
Ook wordt meegewerkt in het PR-onderzoek naar duurzame enbiologische melkveehouderijsystemen.

In 1998 wordt begonnen met het ontwikkelen van agrarisch natuurbeheer als bedrijfsmethode op de locaties waar nu bedrijfssystemen-onderzoek plaatsvindt. Dat betekent het hele traject van ontwerp via
implementatie, testen, verbeteren tot en met evaluatie en het volledig operationaliseren van de beschikbare kennis in richtlijnen, criteria voor aanleg, beheer, onderhoud en waardering van natuurelementen
op het boerenbedrijf. Daarnaast zal de komende jaren een overzicht beschikbaar komen van de benodigde inspanningen in termen van beheer, kosten en interactie met deagrarische activiteiten.

Samen met AB-DLO en LUW-TPE wordt gewerkt aan modelontwikkeling en -instrumentarium om de
agronomische, ecologische en economische perspectieven en consequenties van geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen beter en sneller te kunnen verkennen. Dit verkennend onderzoek naar duurzame bedrijfssystemen beoogt sturend te zijn voor het experimentele onderzoek op de locaties naar duurzame bedrijfssystemen en naar toepassing ervan in de praktijk.

In 1998 gaan PAV, DLV, AB-DLO en andere van start met het innovatie- en omschakelingsproject biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt BIOM. In dit project wordt gewerkt aan verbetering
van de bedrijfsvoering van biologische bedrijven op technisch, ecologisch en economisch terrein in vijf
regionale innovatiegroepen van ervaren biologische telers en aansluitend in vijf studiegroepen van recente omschakelaars en biologische telers. Voorts wordt gewerkt aan voorbereiding op en begeleiding
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van deomschakeling van gangbare naar biologische bedrijven. Ook wordt samen met biologische telers
in de regio en betrokken afzetorganisaties gezocht naar mogelijkheden om de afzet van biologische
producten te kunnen verbeteren. Deze vier deelprojecten hangen onlosmakelijk met elkaar samen en
worden uitgevoerd in de volgende vijf regio's: Zuidoostelijk zandgebied. Zuidwestelijk kleigebied.
Noord-Holland, Noordelijk kleigebied en het Noordoostelijk zand- en dalgebied, behoudens voldoende
medefinanciering vanuit de regio's.

Samenwerking
Het bedrijfssystemen-onderzoek is ondergebracht in het samenwerkingsverband "Geïntegreerde en Biologische Productie", waarin participeren de organisaties voor praktijkonderzoek, de DLO-instituten
AB, SC, IPO, IMAG en LEI, het LBIen deLUW.
Verder wordt met devolgende instellingen samengewerkt:
bedrijfssystemen-onderzoek ak-

AB-DLO, LEI-DLOen SC-DLO. Tevens deelname aan een

kerbouw

EU-onderzoeksproject over uitspoeling van agrochemicaliën
(coördinator SC-DLO)

bedrijfssystemen-onderzoek volle-

DLV enLEI-DLO. Daarnaast coördineert het PAV het EU-

grondsgroenten

onderzoeksproject Geïntegreerde en ecologische vollegrondsgroenteteelt, waarin wordt samengewerkt met Italië, Zwitserland en Spanje

agrarisch natuurbeheer

deDLO-instellingen AB,IBN, IPO, CPRO, ID en LEI en de
organisaties voorpraktijkonderzoek in nagenoeg alle sectoren

modelmatig onderzoek duurzame

AB-DLO enLUW/TPE

bedrijfssystemen
innovatie- en omschakelingspro-

DLV, AB-DLO, Rabobank Nederland, NUBL, LLTB,NCB,

ject biologische akkerbouw en

Provincies en andere regionale instellingen

vollegrondsgroenteteelt BIOM
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Projecten 1998
Proj.nr.
01.8.21

projecttitel
Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt

03.8.22

R. Stokkers

Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden
in de vollegrondsgroenteteelt

39.0.28

projectleider

C.G.M. Geven

Ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd registratie- en analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onder-

F.G. Wijnands

zoek vollegrondsgroenten
39.0.35

Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en

W. Sukkel

vollegrondsgroentebedrijven
39.0.36

Wildschade; verkenning van mogelijkheden voor preventie en

R. Stokkers

consequenties van akkerrandenbeheer
39.8.20

Bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking

F.G. Wijnands

39.8.22

De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het

A. Grunefeld

Zuidoostelijk zandgebied
39.8.23

Begeleiding WMD-bedrijven

F.G. Wijnands

39.8.24

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt;

J.A.J.M. Rovers

locatie Breda
39.8.25

39.8.26

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt;

B.M.A. Kroonen-

locatie Meterik

Backbier

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt;

J.A.J.M. Rovers

locatie Westmaas
39.8.27

Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt;

M.H. Zwart-

locatie Zwaagdijk

Roodzant

39.8.29

Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland

P. van Asperen

39.8.30

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; loca-

W. Sukkel

tie Westmaas
39.8.31

Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten

J.A.J.M. Rovers

39.8.32

Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; loca-

W. Sukkel

tie Meterik
39.8.33

Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde en ecologische be-

R. Stokkers

drijfssystemen in de akkerbouw
39.8.34

Innovatie- en omschakelingsproject biologische akkerbouw-/

F.G. Wijnands

vollegrondsgroentebedrijven, BIOM
96.8.38
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Management biologische melkveehouderij

A. Dekking

OVERZICHT VANDE PROJECTEN PER GEWASGROEP
AKKERBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
Project
nummer
01.2.31
01.2.33
01.4.24
01.4.30
01.8.23
02.8.06
02.8.07
03.0.23
03.0.32
03.3.28
03.8.31
21.1.54
23.4.08
25.2.11
25.2.21
25.2.28
25.2.29
25.2.30
26.2.17
26.2.18
28.4.58
32.0.11
32.0.12
32.0.13
32.0.15
33.3.11
33.3.14

Projecttitel
Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement
Mineralen opscherp
Bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en perspectievenstudie centrale kleigebied
Het rendement van beregenen gezien in bedrijfsverband
Risicoanalyse van verschillende teelt- enbedrijfsstrategièn in de akkerbouw en toepassing in bedrijfseconomische perspectievenstudies
Onderzoek naar deontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het Zuidwestelijk kleigebied
Onderzoek naar deontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het zetmeelaardappeltelend gebied
Ontwikkeling van een model voor deevaluatie van vaste kosten opakkerbouwbedrijven
Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij innovaties
Ontwikkeling van een adviessysteem voor deoptimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
Economische perspectieven van biologische akkerbouwbedrijven in het
Zuidwestelijk kleigebied
Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe
grondbewerking
Beregenen opmaat (open teelten)
N-mineraal-veranderingen inbodem en tijd bij verschillen in plaatsing
van stikstofmeststof
Stikstofproblematiek van deakkerbouw en demelkveehouderij in het
Mergelland
Effecten van polyfosfaten indiverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
N-stromen in grond en gewas
Demoproeven voorjaarsaanwending van organische mest
(verslaglegging)
Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond
Emissiebeperking bij dePhytophthora-bestrijding in aardappelen door
middel van gebruik grovere druppels en aangepaste middelenkeuze
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Mogelijkheden voor driftbeperking door middel van natuurlijke windschermen
Gebruik van grove druppels ter beperking van deemissie bij deonkruidbestrijding in snijmaïs
Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek
Populatiedynamica van Meloidogyne spp.enperceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouwgewassen

Programma
10
10
10
9
10
10
10
10
10
8
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
6.1
6.1
7
7
5
5
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33.3.18
33.3.19
33.3.20
33.3.21
33.3.24
33.3.25
33.3.27
33.3.28
34.3.14
34.3.36
35.3.12
35.3.24
35.3.27
36.3.11
36.3.26
39.0.35
39.0.36
39.8.20
39.8.22
39.8.23
39.8.29
39.8.33
39.8.34
99.2.26

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus
Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen
akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodien schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden omschade als gevolg van Trichodorus-aaltjes opverantwoorde wijze te verhinderen
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloidogyne spp.
Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade
Verbetering inbrengtechnieken granulaten
Vermindering fungicideninzet door middel van nieuwe spuittechnieken
Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Beheersing van naaktslakken
Biologische bestrijding van slakken
Rooibaarheid van aardappelen in verband met regenwormen
Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van detoepassingsmethode
Bestrijding van bitterzoet in bruinrotgebieden
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Wildschade: verkenning van mogelijkheden voor preventie en consequenties van akkerrandenbeheer
Bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
Begeleiding WMD-bedrijven
Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland
Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde en ecologische bedrijfssystemen in de akkerbouw
Innovatie- en omschakelingsproject biologische akkerbouw-/vollegrondsgroentebedrijven, BIOM
Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland

5
5
5
5
5
5
5
5
6.1
6.1
8
8
8
7
7
11
11
11
11
11
11
11
11
9

AARDAPPELEN
23.8.07
32.0.11
33.3.10
33.3.13

33.3.17
33.3.22
33.3.29
34.3.25
34.3.27
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Effect van beregening opzetmeelaardappelen
Emissiebeperking bij dePhytophthora-bestrijding in aardappelen door
middel van gebruik grovere druppels en aangepaste middelenkeuze
Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan
Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor
aardappelmoeheidsonderzoek
Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van aardappelmoeheidsonderzoek
Pathotype-onderzoek aardappelcystenaaltje
Tolerantie-onderzoek aardappelcystenaaltje (wetenschappelijke publicatie)
Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora infestons
in aardappelen
Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie van deaardappelziekte Phytophthora infestans

9
6.1
5
5
5
5
5
6.1
6.1

34.3.37
34.3.43
34.4.16
35.3.20
35.3.27
36.3.19
36.3.23
36.3.26
54.0.70
54.0.80

54.2.45

54.2.53
54.2.58
54.3.36

54.3.44
54.3.54
54.3.60
54.3.63
54.3.65
54.3.66

54.3.68
54.3.81
54.4.69
54.4.74
54.6.71
54.7.50
54.7.67
54.7.72
54.7.76
54.7.77

Phytophthora infestans in zetmeelaardappelen
Rol van Oosporenbij Phytophthora infestans in aardappelen
Depulatiedynamiek en de schaderelatie van Verticilliumdahliae in
aardappelen
Ritnaalden in aardappelen
Rooibaarheid van aardappelen in verband met regenwormen
Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Bestrijding van bitterzoet in bruinrotgebieden
Studie naar deachterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardappelen op lössgrond
Onderzoek naar deoorzaken van de achterblijvende opbrengsten en van
derelatief grote stikstofbehoefte van Bintje in hetZuidwestelijk kleigebied
Optimalisering van deN-voeding van aardappelen door middel van chlorofylmetingen in het blad enmet gebruikmaking van vloeibare meststoffen
Onderzoek naar deoptimale bemesting van consumptie-aardappelen (op
slempgevoelige gronden) in Zuidwest-Nederland
Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel
Het effect van verlaging van doseringen van middelen en grotere intervallen tussen bespuitingenop debestrijding van Phytophthora infestans
in aardappelen
Inbouw aspect vitaliteit Sclerotien inpuntensysteem Rhizoctoniaadvisering aardappelen
Toetsing formulering praktijktoepassing Verticilliumbigutatum tegen
Rhizoctonia solani in pootaardappelen
Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft in poot- en
zetmeelaardappelen
Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen
Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij deteelt van pootaardappelen
Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar
dewaardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen
Beheersing van roodrot (Phytophthora erythroseptica) in de aardappelteelt
Onderzoek naar methoden ter beheersing van gewone schurft in poot- en
zetmeelaardappelen
Pootaardappelteelt opbedden in verband met vocht en schurft
Druppelirrigatie in aardappelen
Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring
De invloed van debewaartemperatuur opdebakkleur van nieuwe aardappelrassen
Implementatie ketenproject tafelaardappelen
Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuweaardappelrassen bestemd voor
de fritesproductie
Toepassing vloeibare kiemremmer in verband met voorkomen vanpoederbrand
Inventarisatie en aanpak van teeltproblemen bij nieuwe fritesrassen in
het Zuidwestelijk kleigebied

6.1
6.1
6.2

1

1
6.1

6.2
6.2
1
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54.7.78

54.7.79
54.7.82
55.0.18
55.0.20
55.2.10
55.2.16
55.3.08
55.3.19
55.6.05
55.7.07
55.7.09
55.7.12
55.7.13
55.7.14
55.7.17

Onderzoek naar de geschiktheid en optimale teeltwijze van wratziekteresistente aardappelrassen voor verwerking in het Zuidoostelijk zandgebied
Onderzoek naar de voor- en nadelen van vergroting van de rijenafstand
tot 90 cmbij consumptie-aardappelen
Stimulering van detoepassing van mechanische loofdoding in de aardappelteelt
Prototypering entoetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardappelen op
bedrijfsniveau
Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt optoekomstgerichte bedrijven
Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot deafrijping van zetmeelaardappelen
Kwantificering risico's van een lagere stikstofbemesting in zetmeelaardappelen
Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen
Phoma exigua (gangreen) in zetmeelaardappelen (wetenschappelijke publicatie)
Loofdoding en loofvastheid van late zetmeelaardappelen
Analyse van productiecurven in deherfst van late zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelrassen
Relatie tussen rooibeschadiging en bewaarverlies/kwaliteit van zetmeelaardappelen
Onderzoek naar mogelijkheden voor kiemremming in zetmeelaardappelen
Onderzoek naar kwaliteitseigenschappen van zetmeelaardappelrassen
Onderzoek naar mogelijkheden omdekwaliteit van het pootgoed voor de
zetmeelaardappelteelt te verbeteren

6.
6.

SUIKERBIETEN
56.3.27
56.7.28
56.7.30
56.7.31
56.9.24

Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia
solani in rotaties met suikerbieten
Invloed van ras en oogstmethoden opgrondtarra bij suikerbietenteelt op
zware klei
Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland
Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbetering in de
suikerbietenteelt op de Noordoostelijke zand- en dalgronden
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten

GRANEN
34.3.35
35.3.19
35.3.31
36.3.23
36.3.25
36.3.27
41.2.20
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Optimalisering bestrijding schimmelziekten in tarwe, met name DTR
Bestrijding van detarwestengelgalmug
Bestrijding plaaginsecten in wintertarwe door middel van zaadbehandeling
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Bestrijding resistente duist in wintertarwe
Bepaling van kritische, aan deomstandigheden aangepaste, doseringen
van herbiciden in granen
Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst en kwaliteit bij hoge productieniveaus van wintertarwe

8
8
7
7
7
3

41.2.23
41.2.25
41.3.21
41.4.24
41.7.18
41.9.14
41.9.15
42.2.10
42.3.09
42.7.12
42.7.13
42.9.07
42.9.11
43.9.01
44.9.01

Invloed van de zwavelvoorziening opopbrengst enkwaliteit van wintertarwe
Mogelijkheden van chlorophylmeter voor sturing van kwaliteit en opbrengstzekerheid van tarwe
Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten in tarwe
en rogge
Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van
wintertarwe
Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassing inpluimveevoeding
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp
van een chlorophylmeter
Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) in zomergerst
Optimalisering wintergerstteelt voor brouwgerst
Optimalisering van deteelt van brouwgerst door toepassing van degroeiregulator Moddus
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
Beproeving zomergerstrassen van Force Limagrain B.V. onder Nederlandse omstandigheden
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek roggeen triticale
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek haver

3
3
6.1
3
3
4.1
4.1
3
6.1
3
3
4.1
4.1
4.1
4.1

GRASZAAD
32.0.14
35.3.26
36.3.18
46.3.14
46.4.13

Opzet databank proefresultaten gewasbeschermingsmiddelenonderzoek
graszaad
Bestrijding slakken inEngels raaigras door middel van zaadbehandeling
Onkruidbestrijding in graszaad
Bestrijding van schimmelziekten ingraszaadgewassen
Het effect van beweiding en stro-management opdegewasstructuur en
dezaadopbrengst van graszaad op kleigronden

7
8
7
6.1
3

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
50.4.05

Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproducerende gewassen

35.3.34
51.3.07
51.7.08
51.7.09
51.9.05

Bestrijding aardvlooien in vlas door middel van zaadcoating
Onkruidbestrijding in vezelvlas
Teeltoptimalisering van Miscanthus voor biomassaproductie
Teeltoptimalisering van hennep voor biomassaproductie
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

34.3.36

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland
Verbetering zaaizaadproductie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden
Optimalisering van deonkruidbestrijding inkruiden
Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen
Beperking van het gehalte aan zware metalen inkruiden

3

VEZELGEWASSEN
8
7
3
3
4.1

KRUIDEN
52.0.14
52.0.16
52.3.18
52.7.17
52.7.20

6.1
3
3
7
3
3
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VOEDERGEWASSEN
26.2.18
32.0.15

98.9.04

Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Gebruik van grove druppels ter beperking van de emissie bij de onkruidbestrijding in snijmaïs
Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische onkruidbestrijding in maïs
Aanpassing van de dosering herbiciden in maïs
Bemonsteringmethoden van snijmaïs
Vergelijking verteerbaarheidsbepalingen snijmaïs
Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs
Lange termijn N-effecten van gereduceerde mestgiften bij de teelt van
snijmaïs
Demonstratie maïsteelt zonder kunstmest
Interactie stikstof en fosfaatbemesting bij snijmaïs
Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden in de
maïsteelt
Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs
Stikstofnawerking van gescheurd grasland
Beregenen op maat (maïs)
Management biologische melkveehouderij
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
GMO-rassen snijmaïs Van der Have
Snijmaïsrassen Vandijke Semo
Stikstofnawerking van korrelmaïsstro
Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale vochtvoorziening
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCM en MKS

33.3.18
54.2.58
98.9.07

Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorus primitivus
Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen

36.3.21

Onderzoek naar de selectiviteit en effectiviteit van triflusulfuron-methyl
bij de bestrijding van composietonkruiden in witlof en cichorei
Optimalisering van de bewaring van cichorei voor late levering
Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor de productie
van hoogwaardige inuline
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek cichorei

36.3.17
36.3.22
96.0.40
96.0.49
96.2.30
96.2.35
96.2.44
96.2.47
96.3.33
96.3.37
96.4.22
96.4.41
96.8.38
96.9.28
96.9.42
96.9.43
98.2.09
98.4.11

9
7
7
7
3
4.1
9
9
9
9
8
6.2
9
9
11
4.1
4.1
4.1
9
9
4.1

GROENBEMESTINGSGEVVASSEN
5
1
4.1

OVERIGE GEWASSEN

63.6.06
63.7.05
63.9.04
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7
1
1
4.1

VOLLEGRONDSGROENTEN
ALGEMEEN
Project
nummer
01.2.31
01.2.33
01.8.21
03.0.32
03.3.28
03.5.33
03.8.22
09.0.11
21.1.54
23.4.08
23.4.09
25.2.08
25.2.11
25.2.23
25.2.24
25.2.26
25.2.28
25.2.29
25.2.30
25.2.31
25.2.32
32.0.12
32.0.13
33.3.11
33.3.19
33.3.20
33.3.21
33.3.24
33.3.25
34.3.14

Projecttitel
Analyse praktijkcijfers mineralenmanagement
Mineralen op scherp
Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
Onderzoek naar faal-en succesfactoren bij innovaties
Ontwikkeling van een adviessysteem voor de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
Actualisering van arbeidsnormen van werkmethoden met perspectief op
betere arbeidsomstandigheden
Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe
grondbewerking
Beregenen op maat (open teelten)
Efficiënt beregenen van vollegrondsgroenten
Opbouw P- en K-toestanden ten behoeve van de toetsing van het P- en
K-bemestingsadvies voor de vollegrondsgroenteteelt
N-mineraal-veranderingen in bodem en tijd bij verschillen in plaatsing
van stikstofmeststof
Invloed van de P-toestand van de grond op de fosfaatopname, groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden op de fosfaatopname, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalibemestingshoeveelheden op kali-opname, opbrengst en
kwaliteit van vollegrondsgroenten
Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
N-stromen in grond en gewas
Toetsing van het Cultan-systeem
Modellering fosfaatadvies vollegrondsgroenteteelt
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Mogelijkheden voor driftbeperking door middel van natuurlijke windschermen
Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek
Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans) binnen
akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodi en schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden om schade als gevolg van Trichodorus-aaltjes op verantwoorde wijze te verhinderen
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloidogyne spp.
Vermindering fungicideninzet door middel van nieuwe spuittechnieken

Programma
10
10
11
10
8
10
11
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6.1
7
5
5
5
5
5
5
6.1
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34.3.36
35.3.12
35.3.24
36.3.11
39.0.28

39.0.35
39.0.36
39.8.20
39.8.22
39.8.24
39.8.25
39.8.26
39.8.27
39.8.30
39.8.31
39.8.32
39.8.34
99.7.23

Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
Beheersing van naaktslakken
Biologische bestrijding van slakken
Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van detoepassingsmethode
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd engeautomatiseerd registratieen analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Wildschade: verkenning van mogelijkheden voor preventie enconsequenties van akkerrandenbeheer
Bedrijfssystemen OBS teNagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Breda
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Meterik
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Westmaas
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Zwaagdijk
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Westmaas
Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Meterik
Innovatie- en omschakelingsproject biologische akkerbouw-/vollegrondsgroentebedrijven, BIOM
Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten

6.1
8
8
7

11
2

BLAD-,STENGEL- EN VRUCHTGROENTEN
34.3.44
34.4.28
69.3.08
69.3.11
69.4.04
69.4.07
69.4.09
69.4.10
69.4.12
69.9.05
69.9.06
68

Asperge
Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge
Anaerobie als middel tegen Fusarium oxysporum f.sp. asparagi in asperge
Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Crioceris asparagi) in
groene asperges
Inventarisatie van de omvang en onderzoek naar de oorzaak van bruinverkleuring opwitte aspergestengels
Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge
Geïntegreerde bestrijding van Fusariumoxysporum f.sp. asparagi in
asperges
Beperken van roseverkleuring van witte asperges
Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge
Verlenging teeltduur enkwaliteitsverbetering van asperge door NaCl-toepassing
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge

6.1
6.2
8
6.2
2
6.2
2
9
6.2
4.2
4.2

94.9.06

Courgette
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek courgette

36.3.24
66.4.11
66.9.03

Prei
Onderzoek naar dearbeidsbehoefte en debewerkingskosten van het veilingklaar maken van prei en deontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven
Toepassing entoetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
Bestrijding vanroest inprei met een minimum aantal toepassingen van
fungiciden
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in degewassen prei en
kool
Onkruidbestrijding inprei en sla
Plantmethoden ingekorte prei
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei

76.9.05

Radicchio rosso
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek radicchio rosso

02.8.08

09.0.11
34.3.13
35.3.13

34.3.31
35.3.28
36.3.24
72.0.07
72.9.03
72.9.04

34.3.32
34.3.39
36.3.21
73.2.22
73.2.25
73.2.30
73.3.21
73.3.24
73.4.23
73.4.26
73.9.04

Sla (kropsla, rode sla, ijssla, e.d.)
Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotiorum en Rhizoctonia solani
Bestrijding van luizen in sla middelsgewasbespuitingen
Onkruidbestrijding inprei en sla
Oogstvoorspelling ijssla
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek kropsla
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek ijssla
Witlof
Beheersing van Pythium mastophorum bij dewitlofteelt en -trek
Bestrijding Phomaexigua in witlof
Onderzoek naar de selectiviteit en effectiviteit van triflusulfuron-methyl
bij de bestrijding van composietonkruiden in witlof en cichorei
Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof
Souperen van meststoffen bij dehydrocultuur van witlof met het oog op
hergebruik van het resterende proceswater
Vervolgonderzoek roodverkleuring in witlof
Beheersing van natrot in deteelt en trek van witlof
Biologische bestrijding van sclerotiënrot {Sclerotiniasclerotiorum) bij
witlof met deantagonistische schimmel Coniothyriumminitans
Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij dewitloftrek
Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof

4.2

10

10
6.1
8
7
2
4.2

4.2

6.2
8
7
2
4.2
4.2

6.2
6.1
7
2
2
2
2
6.2
2
2
4.2

KOOLGEWASSEN
34.3.40
35.3.15
35.3.29
78.2.15
78.7.19

Bloemkool
Rhizoctonia solani in bloemkool ("zwartpoten")
Onderzoek naar demogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van dekoolgalmug (Contarinianasturtii) in koolgewassen
Bestrijding van plaaginsecten, met nametrips, in kool
Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool
Gele onderkanten in bloemkool

6.2
8
8
9
2
69

78.8.17
78.9.13

Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool

78.3.18
78.9.05

Broccoli
Schermrot in broccoli
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek broccoli

2
4.2

80.9.05

Chinese kool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool

4.2

34.3.30
35.3.13
35.3.29
84.9.12

Sluitkool (rode kool, spitskool, witte kool)
Rotstruiken in sluitkool
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in de gewassen prei en kool
Bestrijding van plaaginsecten, met name trips, in kool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

35.3.15
35.3.16
35.3.25
35.3.29
83.2.09
83.3.10
83.3.11
83.4.08
83.7.13
83.9.01

Spruitkool
Onderzoek naar de mogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in koolgewassen
Onderzoek naar de detectie en schade van de derde generatie koolvlieg
(Delia radicum) in spruitkool
Bestrijding van slakken in spruitkool
Bestrijding van plaaginsecten. met name trips, in kool
Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof
kort voor de oogst
Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest (Albugo Candida)
op kool en verwanten van kool
Grauwverkleuring in spruiten
Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten
Koelen en drogen van spruiten
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

9
4.2

6.1
8
8
4.2

8
8
8
8
2
6.1
2
2
2
4.2

BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN
62.6.07
62.6.08

65.2.24
65.3.20
65.3.21
65.3.26
65.3.27
65.7.22
65.9.16

70

Knolselderij
Verbetering van de bewaring van knolselderij door middel van een ander
koelregiem en voorbehandeling
Ontwikkeling van een bewaartoets voor knolselderij
Uien
Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en
vroegrijpheid van uien
Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse meeldauw in
uien en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding
Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium bolrot in uien en inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor Fusarium bolrot
Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding van valse
meeldauw in uien
Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien
Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden van watervellen bij uien
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien

1
1

9
6.1
6.2
6.1
6.2
1
4.2

TOTAALOVERZICHT PROJECTEN OP NUMERIEKE VOLGORDE
Project
nummer
01.2.31
01.2.33
01.4.24
01.4.30
01.8.21
01.8.23
02.8.06
02.8.07
02.8.08

03.0.23
03.0.32
03.3.28
03.5.33
03.8.22
03.8.31
09.0.11
21.1.54
23.4.08
23.4.09
23.8.07
25.2.08
25.2.11
25.2.21
25.2.23
25.2.24
25.2.26
25.2.28
25.2.29
25.2.30

Projecttitel
Analysepraktijkcijfers mineralenmanagement
Mineralen op scherp
Bedrijfseconomische evaluatie van deresultaten van het vruchtwisselingsonderzoek en perspectievenstudie centrale kleigebied
Het rendement van beregenen gezien inbedrijfsverband
Economische perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt
Risicoanalyse van verschillende teelt- enbedrijfsstrategiën in deakkerbouw en toepassing in bedrijfseconomische perspectieven studies
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het zuidwestelijk kleigebied
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven
in het zetmeelaardappeltelend gebied
Onderzoek naar dearbeidsbehoefte en debewerkingskosten van het veilingklaar maken van prei en deontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige preibedrijven
Ontwikkeling van een model voor deevaluatie van vaste kosten opakkerbouwbedrijven
Onderzoek naar faal-en succesfactoren bij innovaties
Ontwikkeling van een adviessysteem voor deoptimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de weersomstandigheden
Actualisering van arbeidsnormen van werkmethoden met perspectief op
betere arbeidsomstandigheden
Economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de
vollegrondsgroenteteelt
Economische perspectieven van biologische akkerbouwbedrijven in het
Zuidwestelijk kleigebied
Toepassing en toetsing van kwaliteitszorg bij vollegrondsgroenten/prei
Verbetering doorlatendheid van een lichte zavelgrond door een diepe
grondbewerking
Beregenen opmaat (open teelten)
Efficiënt beregenen van vollegrondsgroenten
Effect van beregening opzetmeelaardappelen
Opbouw P- en K-toestanden ten behoeve van detoetsing van het P-en
K-bemestingsadvies voor de vollegrondsgroenteteelt
N-mineraal-veranderingen in bodemen tijd bij verschillen in plaatsing
van stikstofmeststof
Stikstofproblematiek van deakkerbouw en demelkveehouderij in het
Mergelland
Invloed van deP-toestand van degrond opdefosfaatopname, groei, productie en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van fosfaatbemestingshoeveelheden opdefosfaatopname, opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten
Invloed van kalibemestingshoeveelheden opkali-opname, opbrengst en
kwaliteit van vollegrondsgroenten
Effecten van polyfosfaten in diverse gewassen
Bemestingssystemen vloeibare stikstof
N-stromen in grond en gewas

Programma
10
10
10
9
11
10
10
10
10

10
10
8
10
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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25.2.31
25.2.32
26.2.17
26.2.18
28.4.58
32.0.11
32.0.12
32.0.13
32.0.14
32.0.15
33.3.10
33.3.11
33.3.13
33.3.14
33.3.17
33.3.18
33.3.19
33.3.20
33.3.21
33.3.22
33.3.24
33.3.25
33.3.27
33.3.28
33.3.29
34.3.13
34.3.14
34.3.25
34.3.27
34.3.30
34.3.31
34.3.32
34.3.35
34.3.36

72

Toetsing van het Cultan-systeem
Modellering fosfaatadvies vollegrondsgroenteteelt
Demoproeven voorjaarsaanwending van organische mest
(verslaglegging)
Fosfaatwerking dierlijke organische mest
Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond
Emissiebeperking bij dePhytophthora-bestrijding in aardappelen door
middel van gebruik grovere druppels en aangepaste middelenkeuze
Inventarisatie toekomstige problemen ziekten, plagen en onkruiden in
kleine gewassen
Mogelijkheden voor driftbeperking door middel van natuurlijke windschermen
Opzet databank proefresultaten gewasbeschermingsmiddelenonderzoek
graszaad
Gebruik van grove druppels ter beperking van deemissie bij de onkruidbestrijding in snijmaïs
Beheersing van het aardappelcystenaaltje in het bouwplan
Nematologische ondersteuning van het bedrijfssystemen-onderzoek
Modificatie rassenkeuzetoets en verbetering vitaliteitsbepaling voor
aardappelmoeheidsonderzoek
Populatiedynamica van Meloidogyne spp.enperceelsgerichte schadedrempels bij akkerbouwgewassen
Ontwikkeling biochemische pathotypetoets ten behoeve van aardappelmoeheidsonderzoek
Invloed van groenbemesters op het optreden van Trichodorusprimitivus
Beheersing van het wortellesie-aaltje (Pratylenchuspenetrans) binnen
akkerbouw- en vollegrondsgroenterotaties
Populatiedynamica van Meloidogyne chitwoodien schadedrempels bij
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Ontwikkeling van nieuwe methoden omschade als gevolg van Trichodorus-aaltjes opverantwoorde wijze te verhinderen
Pathotype-onderzoek aardappelcystenaaltje
Onderzoek aan Pratylenchus spp.
Onderzoek aan Meloidogyne spp.
Onderzoek aan bodemreceptiviteit voor aaltjesschade
Verbetering inbrengtechnieken granulaten
Tolerantie-onderzoek aardappelcystenaaltje (wetenschappelijke publicatie)
Bestrijding van roest in prei met een minimum aantal toepassingen van
fungiciden
Vermindering fungicideninzet door middel van nieuwe spuittechnieken
Regenvastheid en werkingsduur van fungiciden: Phytophthora infestans
in aardappelen
Europees netwerk voor ontwikkeling van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie van de aardappelziekte Phytophthora infestans
Rotstruiken in sluitkool
Biologische bestrijding van smet in sla veroorzaakt door Sclerotinia minor, S. sclerotiorum en Rhizoctonia solani
Beheersing van Pythiummastophorum bij dewitlofteelt en-trek
Optimalisering bestrijding schimmelziekten in tarwe, met nameDTR
Signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruidengewassen
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34.3.37
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34.4.28
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35.3.20
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35.3.29
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36.3.17
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36.3.19
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36.3.22
36.3.23
36.3.24
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36.3.27
39.0.28

39.0.35
39.0.36
39.8.20
39.8.22

Phytophthora infestans in zetmeelaardappelen
Bestrijding Phomaexigua in witlof
Rhizoctonia solani in bloemkool ("zwartpoten")
Rol van Oosporenbij Phytophthora infestans in aardappelen
Bestrijding van Botrytis en Stemphilium in asperge
Depulatiedynamiek en deschaderelatie van Verticilliumdahliae in
aardappelen
Anaerobie als middel tegen Fusarium oxysporum f.sp. asparagi inasperge
Beheersing van naaktslakken
Voorkoming van schade veroorzaakt door trips in degewassen prei en
kool
Onderzoek naar demogelijkheden van een methode van waarnemen en
bestrijden van dekoolgalmug {Contarinianasturtiï) in koolgewassen
Onderzoek naar dedetectie en schade van dederde generatie koolvlieg
{Delia radicum) in spruitkool
Bestrijding van detarwestengelgalmug
Ritnaalden in aardappelen
Biologische bestrijding van slakken
Bestrijding van slakken in spruitkool
Bestrijding slakken in Engels raaigras door middel van zaadbehandeling
Rooibaarheid van aardappelen in verband met regenwormen
Bestrijding van luizen in sla middels gewasbespuitingen
Bestrijding van plaaginsecten, met nametrips, in kool
Bestrijding plaaginsecten in wintertarwe door middel van zaadbehandeling
Bestrijding aardvlooien in vlas door middel van zaadcoating
Vermindering van het herbicidegebruik door verbetering van detoepassingsmethode
Ontwikkeling van een meer economische en duurzame mechanische onkruidbestrijding in maïs
Onkruidbestrijding in graszaad
Onkruidbestrijdingssystemen in aardappelen
Onderzoek naar deselectiviteit en effectiviteit van triflusulfuron-methyl
bij debestrijding van composietonkruiden in witlof en cichorei
Aanpassing van dedosering herbiciden in maïs
Aardappelopslagbestrijding in wintertarwe met Starane/ioxynil
Onkruidbestrijding in prei en sla
Bestrijding resistente duist in wintertarwe
Bestrijding van bitterzoet inbruinrotgebieden
Bepaling van kritische, aan deomstandigheden aangepaste, doseringen
van herbiciden in granen
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd engeautomatiseerd registratieen analyseprogramma voor het bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Ontwikkeling en beheer van natuurwaarden voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Wildschade: verkenning van mogelijkheden voor preventie enconsequenties van akkerrandenbeheer
Bedrijfssystemen OBS te Nagele: ontwikkeling en vergelijking
De ontwikkeling van een geïntegreerd bedrijfssysteem voor het Zuidoostelijk zandgebied
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Begeleiding WMD-bedrijven
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Breda
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Meterik
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Westmaas
Bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenteteelt; locatie
Zwaagdijk
Bedrijfssystemen-onderzoek Noordoost-Nederland
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek-vollegrondsgroenten; locatie
Westmaas
Verbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten
Vervolg bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten; locatie Meterik
Modelmatig ontwerpen van geïntegreerde enecologische bedrijfssystemenin de akkerbouw
Innovatie- en omschakelingsproject biologische akkerbouw-/vollegrondsgroentebedrijven, BIOM
Stikstofbemesting in relatie tot opbrengst enkwaliteit bij hogeproductieniveaus van wintertarwe
Invloed van de zwavelvoorziening opopbrengst en kwaliteit van wintertarwe
Mogelijkheden van chlorophylmeter voor sturing van kwaliteit en opbrengstzekerheid van tarwe
Toetsing middelen voor debestrijding van blad- en aarziekten in tarwe
en rogge
Optimale productiepatronen van hoogproductieve gewasbestanden van
wintertarwe
Verbetering van detarwekwaliteit voor toepassing in pluimveevoeding
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek wintertarwe
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe
Rassenonderzoek voor Zeeuws Vlegel-brood
Voorspelling en sturing van het eiwitgehalte bij brouwgerst met behulp
van een chlorophylmeter
Bestrijding van netvlekkenziekte (Pyrenophorateres) in zomergerst
Optimalisering wintergerstteelt voor brouwgerst
Optimalisering van de teelt van brouwgerst door toepassing van degroeiregulator Moddus
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst
Beproeving zomergerstrassen van Force Limagrain B.V. onder Nederlandse omstandigheden
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek rogge en triticale
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek haver
Bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen
Het effect van beweiding en stromanagement opdegewasstructuur en de
zaadopbrengst van graszaad op kleigronden
Verbetering oogstzekerheid en kwaliteit van carvonproducerende gewassen
Onkruidbestrijding in vezelvlas
Teeltoptimalisering van Miscanthus voor biomassaproductie
Teeltoptimalisering van hennep voor biomassaproductie
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51.9.05
52.0.14
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54.0.70
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54.2.45
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54.4.69
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54.6.71
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54.7.72
54.7.76
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Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek vezelvlas
Teeltmogelijkheden van nieuwe kruidengewassen in Nederland
Verbetering zaaizaadproductie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden
Optimalisering van deonkruidbestrijding inkruiden
Verbetering kwaliteit van aromatische kruidengewassen
Beperking van het gehalte aan zware metalen in kruiden
Studienaar deachterblijvende opbrengst en slechte kwaliteit van aardappelen op lössgrond
Onderzoek naar deoorzaken van deachterblijvende opbrengsten en van
derelatief grote stikstofbehoefte van Bintje in het Zuidwestelijk kleigebied
Optimalisering van deN-voeding van aardappelen door middel van chlorofylmetingen in het blad enmet gebruikmaking van vloeibare meststoffen
Onderzoek naar deoptimale bemesting van consumptie-aardappelen (op
slempgevoelige gronden) in Zuidwest-Nederland
Teelt van aardappelen in een niet geploegde Phaceliastoppel
Het effect van verlaging van doseringen van middelen engrotere intervallen tussen bespuitingenop debestrijding vanPhytophthora infestans
in aardappelen
Inbouw aspect vitaliteit Sclerotien inpuntensysteem Rhizoctoniaadvisering aardappelen
Toetsing formulering praktijktoepassing Verticilliumbigutatum tegen
Rhizoctonia solani in pootaardappelen
Onderzoek naar methoden ter beheersing van poederschurft inpoot- en
zetmeelaardappelen
Loofvernietigingsmethoden en -middelen bij pootaardappelen
Optimalisering van debestrijding van zilverschurft bij deteelt van pootaardappelen
Onderzoek naar de uitdoving van bruinrotbesmettingen in grond en naar
de waardplantgeschiktheid van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen
Beheersing van roodrot (Phytophthora erythroseptica) in de aardappelteelt
Onderzoek naar methoden ter beheersing van gewone schurft in poot- en
zetmeelaardappelen
Pootaardappelteelt opbedden in verband met vocht en schurft
Druppelirrigatie in aardappelen
Droogsystemen bij pootaardappelen in kistenbewaring
De invloed van debewaartemperatuur opdebakkleur van nieuwe aardappelrassen
Implementatie ketenproject tafelaardappelen
Teelt- en bewaringsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen bestemd voor
de fritesproductie
Toepassing vloeibare kiemremmer in verband met voorkomen vanpoederbrand
Inventarisatie en aanpak van teeltproblemen bij nieuwe fritesrassen in
het Zuidwestelijk kleigebied
Onderzoek naar degeschiktheid en optimale teeltwijze van wratziekteresistente aardappelrassen voor verwerking in het Zuidoostelijk zandgebied
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Onderzoek naar de voor- en nadelen van vergroting van de rijenafstand
tot 90 cm bij consumptie-aardappelen
Stimulering van de toepassing van mechanische loofdoding in de aardappelteelt
Prototypering en toetsing van teeltsystemen voor zetmeelaardappelen op
bedrijfsniveau
Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven
Sturing van de stikstofbemesting in relatie tot de afrijping van zetmeelaardappelen
Kwantificering risico's van een lagere stikstofbemesting in zetmeelaardappelen
Rhizoctonia in zetmeelaardappelrassen
Phoma exigua (gangreen) in zetmeelaardappelen (wetenschappelijke publicatie)
Loofdoding en loofvastheid van late zetmeelaardappelen
Analyse van productiecurven in de herfst van late zetmeelaardappelen
Onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur voor zetmeelaardappelrassen
Relatie tussen rooibeschadiging en bewaarverlies/kwaliteit van zetmeelaardappelen
Onderzoek naar mogelijkheden voor kiemremming in zetmeelaardappelen
Onderzoek naar kwaliteitseigenschappen van zetmeelaardappelrassen
Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het pootgoed voor de
zetmeelaardappelteelt te verbeteren
Onderzoek naar maatregelen ter beperking van schade door Rhizoctonia
solani in rotaties met suikerbieten
Invloed van ras en oogstmethoden op grondtarra bij suikerbietenteelt op
zware klei
Kwaliteitsverbetering bij suikerbieten in Zuidelijk Flevoland
Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden naar opbrengstverbetering in de
suikerbietenteelt op de Noordoostelijke zand- en dalgronden
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek suikerbieten
Verbetering van de bewaring van knolselderij door middel van een ander
koelregiem en voorbehandeling
Ontwikkeling van een bewaartoets voor knolselderij
Optimalisering van de onkruidbestrijding in cichorei
Optimalisering van de bewaring van cichorei voor late levering
Verbetering van de verwerkinskwaliteit van cichorei voor de productie
van hoogwaardige inuline
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek cichorei
Invloed van fosfaatrijenbemesting met polyfosfaat op opbrengst en
vroegrijpheid van uien
Onderzoek naar de verbetering van de bestrijding van valse meeldauw in
uien en naar de mogelijkheden voor geleide bestrijding
Ontwikkeling van een biotoets voor Fusarium-bolrot in uien en inventarisatie van rasverschillen bij zaaiuien in tolerantie voor Fusarium-bolrot
Nevenwerking van fungiciden tegen bladvlekken bij bestrijding van valse
meeldauw in uien
Biologische en chemische bestrijding van witrot in uien
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Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze ophet optreden van watervellen bij uien
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek zaaiuien
Plantmethoden ingekorte prei
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei
Biologische bestrijding van het aspergehaantje (Criocerisasparagi) in
groene asperges
Inventarisatie van deomvang en onderzoek naar deoorzaak van bruinverkleuring opwitte aspergestengels
Bestudering van mogelijkheden tot seizoensverlenging bij asperge
Geïntegreerde bestrijding van Fusariumoxysporum f.sp. asparagi in
asperges
Beperken van roseverkleuring van witte asperges
Onderzoek naar het perspectief van een druppelirrigatiesysteem bij asperge
Verlenging teeltduur en kwaliteitsverbetering van asperge door NaCltoepassing
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte asperge
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek groene asperge
Oogstvoorspelling ijssla
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek kropsla
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek ijssla
Beperking van de (inwendige) roodverkleuring bij witlof
Souperen van meststoffen bij de hydrocultuur van witlof met het oog op
hergebruik van het resterende proceswater
Vervolgonderzoek roodverkleuring in witlof
Beheersing van natrot in deteelt en trek van witlof
Biologische bestrijding van sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) bij
witlof met de antagonistische schimmel Coniothyrium minitans
Ontsmetting en hergebruik van afvalwater bij dewitloftrek
Beperken van indrogen van witlofwortels en herbevochtiging
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witlof
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek radicchio rosso
Ontwikkeling van een stikstofbijmestsysteem voor bloemkool
Schermrot in broccoli
Gele onderkanten in bloemkool
Onderzoek naar planttijdstip en stikstofbemesting bij winterbloemkool
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek broccoli
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek bloemkool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool
Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool door toediening van stikstof
kort voor deoogst
Epidemiologie en gastheerspecialisatie van witte roest {AlbugoCandida)
opkool en verwanten van kool
Grauwverkleuring in spruiten
Effect van kluitplanttype op legering bij spruitkoolplanten
Koelen en drogen van spruiten
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek courgette
Bemonsteringmethoden van snijmaïs
Vergelijking verteerbaarheidsbepalingen snijmaïs
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Interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs
Lange termijn N-effecten van gereduceerde mestgiften bij de teelt van
snijmaïs
Demonstratie maïsteelt zonder kunstmest
Interactie stikstof en fosfaatbemesting bij snijmaïs
Detectiemethoden, schadedrempels en bestrijding van ritnaalden in de
maïsteelt
Oorzaken van opbrengstdepressies bij continuteelt maïs
Stikstofnawerking van gescheurd grasland
Beregenen opmaat (maïs)
Management biologische melkveehouderij
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek snijmaïs
GMO-rassen snijmaïs Van der Have
Snijmaïsrassen Vandijke Semo
Stikstofnawerking van korrelmaïsstro
Vergelijking van verschillende voedergewassen bij suboptimale vochtvoorziening
Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, CCM en MKS
Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek stoppelgewassen
Secretariaat commissie Bemestingsadvies Bouwland
Verbetering van de verpakking van vollegrondsgroenten
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Nogverkrijgbare PAV-uitgaven1
Verslagen
228. Effecten intensieve bouwplannen op lichte zavelgronden inde Noordoostpolder (WG 140).
227.
226.
225.
224.
223.
222.
221.
220.

A. Rops, december 1996
ƒ 15,Verbeteringvan de opbrengst entrekrijpheidvan roodlofwortels. Ing. C.A.Ph. van Wijk
en P.Bleeker, december 1996
ƒ 15,Effecten van grondbewerking enorganische stof opde structuur van de bouwvoor.
Ing. V.P.H.M.de Kok en ing.J.Alblas, december 1996
ƒ 15,De gebruikswaarde van GFT-compost voor deakkerbouw ende groenteteelt inde
volle grond. Ing. V.P.H.M.de Kok, december 1996
ƒ 15,Meerjarig rendement van beregenen op noordelijke zand-endalgronden.
Ir.W.A. Dekkers M.Sc. en ir. J.Smid,december 1996
ƒ 15,Bedrijfssystemen-onderzoek Meterik; evaluatie 1991-1993. Ing. B.M.A. Kroonen-Backbier,
M.H.J.P. van der Burgt en ing. M.van der Ham,december 1996
ƒ 20,Cichorei. Verslagvanvier jaar teeltonderzoek. Ir.CE. Westerdijk, oktober 1996
ƒ 15,Natmaken, drogen en helen van peen enwitlofwortels. Ing.J.A. Schoneveld en
ing. H.P. Versluis, oktober 1996
ƒ 15,Toepassing van het stikstofbijmestsysteem inzaaiuien. Ir.C.L.M, de Visser,

oktober 1996
219. Teeltonderzoek wortelgewaskruiden Angelica, levisticum envaleriaan 1987-1993.
Ing. H.J. van der Mheen,oktober 1996
218. Teeltonderzoek Digitalislanata 1987-1994. Ing. H.J.van der Mheen,oktober 1996

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

217. Effectenvan maïs-grasvruchtwisseling. Ir.W. van Dijk, oktober 1996
ƒ 15,216. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van broccoli. Dr. ir. A.P. Everaarts, C.P. de Moei
en dr. ir. P.de Willigen, oktober 1996
215. Invloed van N-rijenbemesting op drogestofproductie en N-benuttingbij snijmaïs.

ƒ 15,-

Ir.W. van Dijk,juli 1996
ƒ 15,214. Effect van rijenafstand, plantdichtheid en stikstofbemesting opde opbrengst, kwaliteit en
gevoeligheid voor Botrytis cinereabij stamslaboon (Phaseolusvulgaris). Ing. J.J.Neuvel,
213.

212.
211.

210.

ing. H.P. Versluis en ir. K.J. Osinga, september 1996
ƒ 15,BEA, LP-model en Orspel;een beschrijving envergelijking van hulpmiddelen in het
bedrijfseconomische onderzoek. Ir.J.Smid,drs.A.T. Krikke en ir. H.B. Schoorlemmer,
maart 1996
ƒ 15,Effecten van bodembedekking opde opbrengst en kwaliteit van groentegewassen.
J.T.K. Poll en ing.C.G.M. Geven,september 1996
ƒ 15,Optimalisatie van erosieremmendeteeltsystemenvan maïs en suikerbieten op lössgrond.
Ing. P.M.T.M. Geelen,drs. F.J.P.M. Kwaad,drs. E.J.van Mulligen, drs.A.G.Wansink,
drs. M.van der Zijp en ir. W. van den Berg, mei 1996
ƒ 15,Optimalizeringvan de biologisch-dynamische enecologische pootgoedteelt;
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Eenvolledig overzicht van de PAV-uitgaven wordt uopaanvraag graagtoegezonden.

209.

208.

207.

206.
205.
204.
203.
202.
201.

200.
199.
198.
197.
196.

195.

194.

193.
192.
191.

februari 1996
ƒ 15,Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente/bloembollen, proeftuin Zwaagdijk;
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klei- enzavelgrond. Dr. ir. A. Darwinkel, oktober 1995
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ƒ 25,Resultaten van onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruiden inzaaiuien.
Ir.C.L.M, de Visser en ing.L Hoekstra,juli 1995
ƒ 15,Stikstofbemesting en nutriëntenopname van witte kool.
Dr. ir. A.P. Everaarts, augustus 1995
ƒ 15,Effecten van wintergewassen opverliezen en benutting van stikstof bij deteelt van
snijmaïs. Ir.W. van Dijk, ir. J.J.Schröder, L ten Holteen ing.W.J.H, de Groot,
augustus 1995
ƒ 15,Interactie tussen rassenen proefplaatsen bij witlof.
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ƒ 20,Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en
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karwij. Resultaten van onderzoek 1990-1994. Ir.A. Evenhuis en ing.B.Verdam,
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Ing. M.van der Ham,februari 1995
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sortering van spruitkool (Brassica oleraceavar. gemmifera).
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ir. W. van Dijk en ing.C.A.Ph. van Wijk, november 1994
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Ir. G.E.L. Borm, oktober 1994
ƒ 15,178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijdingvan bladvlekkenziekte en koprot en
naar voorspelling van koprot in uien. Ir.C.L.M, deVisser, ing.L Hoekstra en
D. Hoek, augustus 1994
ƒ 15,177. Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G. van der Werf
en ing.W.C.A. van Geel,september 1994
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Ir.W.A. Dekkers en ing.A. Grunefeld,augustus 1994
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Dr.ir. A. Darwinkel,juli 1994
ƒ 15,172. Breken van storende lagen inzavelgronden inde Noordoostpolder. A.H.J. Rops,
ing. C.A.M. Schouten,G.A. van Soesbergen en ing.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,171. Chemische bestrijdingvanvalse meeldauw (Bremialactucae)insla.
Ing. R. Meier, mei 1994
ƒ 15,170. Zaadkwaliteit enveldopkomst vanwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.J.J. Neuvel
en ir.W. van den Berg,mei 1994
ƒ 15,169. Optimalisatie van deteelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie.
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Rhizobiumphaseoli bij stamslaboon Phaseolus vulgarisL.
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 van stikstofrijentoediening bij suikerbieten.
M.A. van der Beek en P.Wilting, maart 1994
ƒ 15,De invloed van hetweer opdetoepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E. Boumaen prof. dr. ir. L Wartena,januari 1994
ƒ 15,Mens- en milieuvriendelijke treksystemenvoor witlof: eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G.van Kruistum,
ing. F.X.C. Looijesteijn, dr. H.H.E. Oude Vrielink,januari 1994
ƒ 15,Zekerheid van develdopkomst bijpeen.
Ing. J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,Dewaardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassenvoor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G. Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemdvoor de eerste entweede zaadoogst,
envan veldbeemden roodzwenk bestemdvoor detweede en latere zaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L Borm, december 1993
ƒ 20,Bestrijding van het gerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D. Timmer, november 1993
ƒ 15,Rhizomanie-onderzoek 1990-1993. Ir.LW. Ebbers, november 1993
ƒ 15,Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir. C.L.M, de Visser, september 1993
ƒ 25,Biospectron,eensysteem van mineraalvoorziening voor wintertarwe.
Dr. ir. A. Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,The infomation model for crop protection inarablefarming.
Ir.A.J.Scheepens, april 1993
ƒ 15,Perspectieven van deteelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D. Timmer, april 1993
ƒ 15,Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D.van der Schans,
ing. H.M.G. van der Werf MSc en ir.W. van den Berg,april 1993
ƒ 15,Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a., febr. 1993.. ƒ 15,Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool;eenverkennende studie.
Ing. C l . Dekker en ing.B.J. van der Sluis,februari 1993
ƒ 15,Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling", ir. P.W.J. Raven, ing.W. Stol,
dr.ir. H.van Keulen, ing. R.F.I.van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring
maart 1993
ƒ 15,Invloedvan varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir.H.H.H. Titulaer,
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ƒ 10,Planning van de optimale sortering bijpeen.
Ing. J.A. Schoneveld, december 1992
ƒ 10,Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,Effecten van wintergewassen opde uitspoeling van stikstof bij deteelt van snijmais.
Ir.J. Schroder, L ten Holte, ir. W. van Dijk, ing.W.J.de Groot, ing.W.A. de Boer
en ir. E.J. Jansen, november 1992
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ƒ 10,Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1991.
Ing. J. Boermaen ir. Y. Hofmeester, november 1992
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144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet eneerste resultaten.
Ir. F.G. Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, ing.P.v.Asperenen
ing. K.B. van Bon,oktober 1992
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zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir.J.G. Lamers, oktober 1992.
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien enbouwvan eengroeimodel.
Ir.C.LM. de Visser, juni 1992
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praktijk. Ing. A. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers,februari 1992
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Losse bestellinaen
U kunt losse exemp aren bestellen door het pertitel vermelde bedrag over
postgirorekening nr. 22.49.700 van het PAV,Lelystad, metvermelding van
ontvangen.
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