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vanWageningen Universiteit en Researchcentrum
(WUR). Niet alleen het personeel van het PAVte
Lelystad, maar ook datvandevier regionalePAVorganisaties zullen tot de nieuwe organisatie gaan
behoren. Derechten op hetonroerend goedvan
deregionale PAV-organisaties blijven bij deregionalestichtingen, maar deaccommodatie blijft wel
beschikbaar voor het praktijkonderzoek. Metdeze
besluitvorming iseengoede basisgelegd omals
herkenbare eenheidvoor
desectoren akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt in
een nieuweorganisatorischestructuur te kunnen
blijvenfunctioneren.De
komende tijd zullende
contouren van de nieuwe
organisatie uitgewerkt
moetenworden. Denadere
besluitvorming hierover is
bepalendvoor dekansen
van het praktijkonderzoek
aanhet beginvande21ste
eeuw.

Deextremeweersomstandigheden in 1998speelden ook het praktijkonderzoek parten. Hetvoorjaar begon extreemvroeg. Infebruari kon praktisch al het zomergraan gezaaidworden. Inapril
ging het al mis;door devele neerslag indeze
maand konden deaardappelen pasin meiworden
gepoot. Dedaaropvolgende natte zomer ginggepaard metveelziekte-en
onkruidproblemen. Hetnajaar verliepdramatisch.
Mede dank zij degroteinzet vande medewerkers
op deproefbedrijven kondende meeste proeven
volgens plan uitgevoerden
geoogst worden.Alleen op
de locatieWestmaas bleek
deextreme neerslagvan
half september ook voor
de proeven teveel.De
oogstvan depraktijkpercelen ging gepaard metveel
gemodder enstructuurschade. Helaas kon door
deneerslag endevroege
Veranderingen geven nieuwe kansen.
vorst eendeelvandeaardappelen, uien,witlof en
peen niet geoogstworden.
Zowel op deproefvelden alsopdepraktijkperceMarktgericht en kwaliteitsbewust
len isde inzaaivanwintertarwe ernstig vertraagd
of in het geheel nietgerealiseerd.
Het Ministerievan LNVen het collectieve bedrijfsNiet alleen dezorgen over depraktische uitvoeleven zijn belangrijke opdrachtgevers voor het
ringvan hetveldwerk eisten deaandacht op.Een
praktijkonderzoek. Beidewaren in 1998verantaantal onderwerpen, dat in 1998volop inde
woordelijk voor definanciering van ongeveer eenschijnwerpers stond,wordt hierna kort aangestipt.
derdedeelvandeomzet. Het resterende derde
deel kwamtot stand uit opdrachten vandiverse
organisaties, instanties eneigen inkomsten.Voor
Samengaan en toch herkenbaar blijven
de PAV-organisatie betekende dat eenflinke stijgingvan dezogenaamde derde geldstroom.Om
Inhet overleg tussen het Ministerie van LNVen
dezetrend de komendejaren te kunnen continuhet georganiseerde bedrijfsleven werden besluiten
eren,zijnvoorstellen ontwikkeld voor een gericht
genomen over detoekomstige positievan het
acquisitiebeleid.
praktijkonderzoek. Het PAVzalsamen metde
praktijkonderzoeksorganisaties voor deandere
Naast het makenvanafspraken en het opzetten
plantaardige sectoren omgevormd worden tot één
vaneenstructuur voor deacquisitie isdeaandacht
organisatie voor plantaardig praktijkonderzoek.
vooral gericht op het opbouwen vaneenklantgeDeze nieuwe organisatie zaldeel gaan uitmaken
richte cultuur binnen deorganisatie. Eenbelang-
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rijk ondersteunend instrument bij een meer marktgerichte aanpak wordt gevormd door eendoelgroepgerichte communicatie. Eigen uitgaven, artikelen indevakpers en wetenschappelijke
publicaties spelen daarbij een belangrijke rol.Niet
minder belangrijk isdaarnaast depresentatievan
kenniseninformatievia lezingen.Ook decommunicatie enprofilering van het praktijkonderzoek via
Internet heeft volop deaandacht.
Omde herkenbaarheid van het praktijkonderzoek
voor met name detelersen hunorganisaties te
vergroten, isinhoud gegeven aaneenversterking
van degewasdeskundigheden binnen hetPAV.
Om indeonderzoeksmarkt concurrerend te kunnenopereren,zijn het afgelopenjaar weer denodige activiteiten ondernomen om de uitvoering
vanonderzoeksopdrachten verder teverbeteren.
Prijsen kwaliteit zullen meer en meer op maat
voor de klant gesnedenworden.

Tot slot
Deorganisatorische veranderingen en het ontwikkelenvaneen meer marktgerichte cultuur vereisen
van het praktijkonderzoek eenflexibele opstelling.
Het PAVisgraag bereid deze uitdaging aante
gaan met hetdoelook voor detoekomst herkenbaar, bruikbaar en betaalbaar praktijkonderzoek te
behouden.Veranderingen geven nieuwe kansen
om desectoren akkerbouw envollegrondsgroenteteelt te blijven ondersteunen met kennis en informatie, die nodig isom ontwikkelingen mogelijk te
maken. Ikhoop nietalleen datditjaarverslag uw
belangstelling weet tewekken, maar dat uook
uw voordeel kunt doen met deresultaten van het
uitgevoerde onderzoek.
ir. A.J.Riemens, directeurPAV
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Teelt en kwaliteit bol-,knolenwortelgewassen
Omde concurrentieposities op afzetmarkten te versterken, isdeproductkwaliteit

van groot

belang. Demarkt stelt niet alleen hogere eisenaan product enproductiewijze maar, binnen
integrale ketenbenadering en marktsegmentatie, ook aan meer specifieke
producteigenschappen. Het onderzoek richt zich hierbij op het optimaliseren van de teeltwijze,
de bewaring en de handling. Enerzijds om te voldoen aan deze kwaliteitseisen en anderzijds om
zo efficiënt mogelijk te produceren. Het onderzoek isondergebracht in twee programma's.
Kwaliteit knol- en wortelgewassen

Innovatie

Bijconsumptie-aardappelen isvooral gewerkt aan
deoptimalisatie vanteeltwijze en bewaringvan
nieuwe rassenvoor defrites-enchipsindustrieen
aandewratziekteresistente rassenvoor deverwerkingvantafelaardappelen. Ook de inenkelegebieden achterblijvende opbrengst van Bintje ende
beperkingvangroenverkleuring isonderzocht. Bij
pootaardappelen stond degezondheid (bruinrot,
poederschurft, gewone schurft, zilverschurft en
roodrot )van het pootgoed centraal.
Andere itemswaren bewaring enverwerkingskwaliteit bij cichorei, bewaring van knolselderijen
beperking vanwatervellen bij uien.

Bijzetmeelaardappelen isgestart meteen kwalitatieve analysevande knelpunten optoekomstgerichte bedrijven.Verder wordt eenomvangrijk onderzoek gedaan naarverbetering vande
grondstofkwaliteit, vermindering van dekwaliteits- en bewaarverliezen enverbetering vande
kwaliteit van het pootgoed. Dit programma wordt
samen met AB-DLO,AVEBE,HLBen DLVin het
Agrobiokon-programma uitgevoerd.

zetmeelaardappelteelt

"•* Il

Verse aantasting vanpoederschurft (pottenproef, juli 1998).
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Opkomstresultaat pootgoedveldje; rechts kwaliteit die volstrekt onvoldoende is.

Verbetering kwaliteit

TBM-pootgoed

In 1998 isonderzoek gestart ter verbeteringvan
de kwaliteit vanTBM-pootgoed alsbasisvoor een
goede opkomst eneengezond groeiend gewas
zetmeelaardappelen. Het gaat hierbijvooralom:
• Inventarisatie van deknelpunten inde praktijk
bij de kwaliteit van hetpootgoed.
• Inzicht in debelangrijkste pootgoedeigenschappenvan de meest belovende nieuwerassen.
• Mogelijkheden voor beheersing van Fusarium
en zilverschurft.
• DemonstratiesvoorTBM-pootgoedtelers.
Om de knelpunten te inventariseren,zijn in het
voorjaar van 1998ongeveer 250 knolmonsters
vanTBM-pootgoed beoordeeld. Opdeze monsters
heeft zich inapril vrij veelzilverschurft ontwikkeld.
In 16% vande monsters kwamen droog-en/of
natrotte knollenvoor. Debezetting metRhizoctoniawasgering. Duidelijke aantastingen door poederschurft engewone schurft kwamen inrespectievelijk 6en 16% van demonstersvoor.Van
12% van de monsters bleek deopkomstonvoldoende. Uitonderzoek door het Hilbrandslaboratorium bleek dat Fusarium hierbijeen belangrijke
rol speelt; inde helft vandegevallen ging hetom

Fusariumsolanien bijeen kwart omFusarium avenaceum.Degevonden Fusarium-schimmelsbleken
bijna allemaal gevoelig te zijnvoor TBZ-achtige
schimmelbestrijdingsmiddelen. In5% van departijen kwam meer dan 5% vermenging meteen
ander rasvoor. Zoveelvermenging kanertoe leidendatervandeaardapppelmoeheidsbestrijding
door middelvan rassenkeuzeweinig terecht komt.
Aan de negen belangrijkste zetmeelaardappelrassenzijn in hetveldwaarnemingen gedaanover
belangrijke raseigenschappen voor depootgoedteelt. Erbleken duidelijke verschillen in groeikracht
te bestaan,waarbij Kartel demeesteen Florijnen
Serestade minste groeikracht toonden. Uiteen
bewaarproef bleek dat vooral Karida, Florijn enEllesgevoelig zijn voor heel koude bewaring;Kartel,
Kardent en Mercator blekenweinig gevoeligvoor
debewaartemperatuur.
Hetonderzoek naar bestrijdingvan bewaarziekten
in pootaardappelen isin het najaarvan 1998gestart. Injuli iserop dePAV-locatie Kooijenburg
eengeslaagde open daggehouden rond ditonderzoek met daarbijtevens eendemonstratie loofdoding. Dedagtrok ruim 600 belangstellenden.
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nia, ontstaan bewaarverliezen enwordt debewaarbaarheid vaneen partij vaak bekort. Omde
bewaarbaarheid teverbeteren, heeft het PAVaandacht besteedaan:
Detoepassing vanfungiciden tegen bewaarziek• Vergelijking van een bewaarregime dateen
ten bij het inschuren geeft somsonvoldoendereruime temperatuurmargetoestaat met eenresultaat. Uit PAV-onderzoek op praktijkbedrijven is
gimewaarbij detemperatuur binnen nauwe
gebleken dat een belangrijke oorzaak hiervanvaak
grenzen wordt gehandhaafd.
ligt ineenonvoldoende bedekking vande knollen
met hetfungicide. Debedekking vande knollen
• Verlaging vande bewaartemperatuur van 0tot
wasgemiddeld 40% envarieerde sterk. Ineen
1°Ctot tussen -1 en0°C.
aantal monsters bleek zelfs dat 35%van de knol• Beperkt drogen van de knollen nainschuren.
lenvoor minder dan een kwart bedekt was. Inveel
• Eenheelperiode zoalsdie bij aardappelengegevallen wasde bedekking éénzijdig enwasook
bruikelijk is(10°C en hoge relatieveluchtvochdewel behandelde
tigheid).
zijdevande knol niet
Devolgendeconcluvolledig bedekt met
sieszijngetrokken:
hetfungicide. Degrote
Eenruimetempera1/1/.Rus, Avebe Veendam
capaciteit van dematuurmarge kan het
chines bij hetinschuaantal benodigde
"Om het rendereneneen éénzijdige
koelacties weliswaar
ment van zetmeel
toediening van het
verminderen maarde
aardappelen te
fungicide zijn deooruitdroging van het
verhogen, is het
zakenvandeslechte
product isniet minder
van belang dat
bedekking vande
dan bijeen nauwer
knelpunten geïnaardappelen.
temperatuurregime.
ventariseerd worHet PAVheeft samen
Vanwege dekoudegeden en de telers
met Miedema BVte
voeligheid van het
zich hiervan beWinsum gezocht naar
product kandebewust zijn. Telers
eenopstelling waarin
waartemperatuur niet
en industrie dieeenvolledige bedekwordenverlaagd.
nen bereid te zijn keuzes te maken en te
king met het fungicide
Het percentage rotte
investeren in mogelijke oplossingsrichtiniste bereiken. Daarbij
knollen iste beperken
gen. Het PAViseen belangrijke partner bij
isvooral gedachtaan:
door de knollen aan
het vinden van deze oplossingen. "
1. een behandeling nahet beginvandebewaarperiode
te drdat deaanhanogen.
Ook
'helen',
gende grond zoveel
mits dit niet langer daneenweek duurt, heeft een
mogelijk isverwijderd;
gunstige
uitwerking op het percentage rot inde
2. eendraaiende beweging vande knollenviaeen
partij.
rollenband;
Combineren van drogen en langdurig "helen" is
3. eenfijne verdeling van de spuitvloeistof.
insommige gevallen funest. Het isinmiddels duiNahet passerenvandestortbunker en dereinidelijk geworden dat bij het "helen" van knolseldegingsrollen worden deaardappelen overeen
rijzich bepaalde afweerstoffen in het knolweefsel
aparte rollenband geleid,waarop zemet fungicide
ophopen.
Eenhogeretemperatuur bevordert dit.
worden behandeld. Daarvoor zijn driespuitdopHet
is
echter
nietwaarschijnlijk dat hiervoor een
pen met luchtondersteuning gebruikt. Derollenhoge
luchtvochtigheid
nodig is.Voor de bewaarbandwerd afgeschermd,zodat geendrift op kon
baarheid
is
het
dan
ook
gunstig
om knolselderij
treden. Deknollen waren nadepassagevandeze
met
buitenlucht
in
te
koelen
(en
daarmeete drorollenband volledig bedekt met het fungicide, tergen)
en
de
temperatuur
daarbij
zo
geleidelijk mowijl detoepassing geen capaciteitsverlies bij het
gelijk
omlaag
te
brengen.
inschuren gaf.
Effectieve fungicidentoepassing bij het
inschuren van pootgoed

ir.BA. ten Hag
Optimaliseren van de bewaring van
knolselderij
Knolselderij ismoeilijk te bewaren. Door hetoptreden van rot,vooralveroorzaakt door Scleroti-
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Kwaliteit bladgewassen
Binnen dit programma wordt onderzoek uitgevoerd met het doel het verbeteren en
ontwikkelen van technieken in de teelt, forcering, bewaring enproductbehandeling van
vollegrondsgroenten om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Ook wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaken van kwaliteitsproblemen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en
kwaliteitsbepalingsmethoden

om sturing in deproductketen van vollegrondsgroenten

mogelijk

te maken.

Kwaliteitsbehoud

door

MA-verpakking

verpakking aangetoond dat zelfs bijeen hogere
temperatuur de kwaliteit goed blijft wanneer het
lof in MA-verpakking bewaardwordt. De kwaliteit
van het lof dat niet infolie wasverpakt, was ronduit slecht. Vooral het optreden van bruinrand en
roodverkleuring van dekrop werden goedvoorkomendoor MA-verpakking. Ook bleek dat doorgroei vande pit in MA-verpakking wordt geremd.
Bij MA-verpakking van preien bloemkool blijkt dat
vooral deachteruitgang in bladkwaliteit wordttegengegaan. Bij peen en kropsla worden geenverschillen tussen MA-verpakking enonverpakt aangetroffen.

Dekwaliteit vanverse groenten kan indenaoogstfase sterk teruglopen. Koelenvertraagt dit.
Door het product ineen luchtdoorlatende zakte
verpakken, kandeachteruitgang in kwaliteit verdervertraagd worden. Door deademhaling wijzigt
degassamenstelling en bereikt tenslotte eenevenwicht. Bijwelk zuurstof- en koolzuurgasgehalte dit
evenwicht bereikt wordt, isafhankelijk vandebetreffende groente en deeigenschappen van defolie. Dezeverpakkingsvormwordt MA-verpakking
(modified atmosphere) genoemd.Verschillende
proeven hebben bij bewaring vanwitlof in 5kg-
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MA-verpakking geeft veel kwaliteitsverbetering.
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iseentoets ontwikkeld om het risicovan natrot bij
geoogste pennen inte kunnen schatten.Deze
toets moet indepraktijk nogverder worden uitIncombinatie met eenvierjarig promotie-ondergeprobeerd. Hetdompelenvanpennen inCaCI2
zoek door LUW-Fytopathologieisdoor hetPAV
behoort, naastverlaging van het stikstofgehalte
eenaantal beheersmaatregelen uitgewerkt om
natrot inwitlof tebevan dewortels, ook tot
perken. Natrot wordt
de mogelijkheden om
veroorzaakt door de
natrot (sterk)te beperbacteriën Pseudomoken. Zowel de kwaliteit
L de Kok, Kerkwerve
nas marginalis (Pm) en
alsde kwantiteit van
Erwinia carotovora
hetwitlof kunnen dan
"Betrouwbare informatie, dat isvoor mij
subsp. carotovora
ook positief worden
alsteler heel belangrijk. Op het PAV wordt
(Ecc). Debesmetting
beïnvloed. Indetrekis
dat verkregen door diepgaand en nauwvan het gewasvindt
het niet mogelijk om
keurig onderzoek. Daar heb ik goede erplaatsop het veld.Of
natrot geheelte voorvaringen mee. Bovendien ziet hetPAV
debacteriën zichin
komen. Maatregelen
kansom de onhet gewas kunnen
alsverlaging vande
derzoeksresultahandhaven, hangtonforceertemperatuur en
ten op een prakder andere af van het
derelatieve luchtvochtische manier te
stikstofgehalte enhet
tigheid kunnen wel bijvertalen. Als teweer. Hetstikstofgedragen aan beperking
lerskunnen we
halte isdoor deteler
van natrot, maar kunmet deze inforte beïnvloeden. Maatnen deaantasting dan
matie onsvoorregelen hiervoor zijn
niet meervoorkómen.
deel doen en zo
bekend en betrouwAangetoond isdatde
een beter bebaargebleken. Door
natrotbacteriën tijdens
drijfsresultaat
het rooitijdstip vangedetrek zowel uitwenbehalen. "
voelige cultivarszote
dig als inwendig in het
kiezen dat het gewas
maag-darmkanaal
schoon endroog ingedoor het fruitvliegje
Drosophila busckiivandeene naar deandere krop
koeldwordt, kan men het risicovan natrotverkunnen worden overgebracht. Dezevliegjesmoeminderen.Tijdens de bewaring kunnen natrotbacten dus goedworden bestreden.
teriën inde bladkrans gedurende een lange
periode overleven.Afhankelijk van bewaarcondities,temperatuur envocht, kunnen bacteriepopuir.P.H.M. Dekker
latieszichzelfs nog uitbreiden. Inhet laboratorium
Natrot in witlof beheersbaar
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Teelt en kwaliteit
maaigewassen
Om de rentabiliteit van de teelt vangranen en andere maaigewassen te verbeteren, moet
nadrukkelijker ingespeeld worden op gedifferentieerde markten. Dekwaliteit van de producten
en deproductiewijze spelen daarbij een grote rol. Het PAV-onderzoek richt zich op het
optimaliseren van teeltsystemen om enerzijds te voldoen aan de kwaliteitseisen en anderzijds zo
effectief mogelijk te produceren.
Belangrijke onderwerpen bij granen zijn de geschiktheid van tarwe voor pluimveevoeding, het
productiepatroon en destikstofbemesting van hoogproductieve tarwe, dezwavelbemesting, de
toepassing van Moddus, en desturing van het eiwitgehalte voor brouwgerst. Bij graszaad isveel
aandacht besteed aan stromanagement. Bij kruiden isvooral gekeken naar

kwaliteitsverbetering

van aromatische kruiden en teeltmogelijkheden voor nieuwe kruiden. Het agrificatie-onderzoek
richtte zich op goudsbloem, pepermunt enschermenoogst van karwij en dille.
Erisnieuw onderzoek isgestart naar de teelt vanbiomassa (Miscanthus, hennep) voor
energievoorziening, dat vooral gericht isop verlaging van de kostprijs.

Sturing N-bemesting bij wintertarwe
een chlorophylmeter

met

Het onderzoek naar desturing van heteiwitgehalte in brouwgerst met behulpvan deHydro-Ntester isveelbelovend. Daarom is,met medefinancieringvan HydroAgri Benelux,onderzoek gestart
naar desturingsmogelijkheden vandeopbrengst
en kwaliteitvan wintertarwe. De Hydro-N-tester
meet de hoeveelheid chlorofyl in het bladen daarmeedegroenheid van het gewas. Degroeivertoont eensterkverband met deopgenomen hoeveelheid stikstof. DeHydro-N-tester (of
"chlorophylmeter") kanderhalve inzicht geven in
debemestingstoestand vaneengewas. Deeerste
ervaringen van HydroAgri Duitsland meteen
hierop gebaseerd stikstofadviessysteem zijn gunstig.
Hetdoelvandit PAV-onderzoek isnate gaanof
met behulp vandeze N-tester onder Nederlandse
omstandigheden een perceelsspecifieke N-advisering bijwintertarwe mogelijk is.Door het gebruik
van dechlorophylmeter zalde N-voorziening beter
afgestemd kunnenworden op debehoeftevan
het gewas. Deopbrengst(zekerheid) en kwaliteit
kunnen hierdoor toenemen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op dePAV-locaties LelystadenWestmaas en richtzichop devaststellingvan de relatietussen de meetwaarden en

10

deoptimale afstemming (tijdstip en hoogte)van
detweede enderde N-gift. Om deadviseringgeschiktte makenvoor een breed rassensortiment
worden ook de kleurverschillen tussen debelangrijkste rassenvastgesteld.

Teelt van biomassa voor energie
Overheid en bedrijfsleven strevensamen naareen
toename van het aandeel duurzame energie inde
nationale energievoorziening tot 10 % in2020.
Ruimeen kwart daarvan zaldoor biomassa moeten worden geleverd. Naast dunningshout,snoeihout, resthout enoverige materialen (onderandere bermgras,stro, mest)zaleenaanzienlijk deel
geleverd moetenworden door energiegewassen,
zoals miscanthus, hennep,wilg enpopulier. Dit
vraagt, aldan niet incombinatie met andere doelstellingen zoals natuur- en recreatieterreinen,een
areaalvan20.000 à30.000 ha.
Het PAVwerkt aan miscanthus enaan hennep
waarbij verlaging vande kostprijs,door opbrengstverhoging envermindering vanteeltkosten, voorop staan. Miscanthus iseen gemakkelijk
tetelen meerjarig gewas. Erwordt veelonderzoek
gedaan om deaanslagvan rhizomen, alsgoedkoop plantgoed,teverbeteren. Deaanplantvan
microplanten isduur en inverband metvorstge-
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Doormet de Hydro-N-tester30xeenblad te meten, kandegroenheid vaneen tarwegewas worden vastgesteld.

voeligheid risicovol. Grote rhizomen gaveneenbetere opkomst enforsere planten dan kleinerhizomen. Behandeling van rhizomen met eenwarmtestoot, met groeistoffen of ontsmettingsmiddelen
hadweinig invloed op deaanslag. Eenverdere
verbetering vandeaanslagwordt gezocht inhet
poten van rhizomen in herfst enwinter, of kort na
deoogstvan moederplanten in hetvoorjaar. Verder lijken er mogelijkheden tezijn om dewintervastheidvan heteerstejaars gewasteverbeteren.
Ook hennep produceert veelbiomassa (eventueel
incombinatie metvezelwinning) en past alséénjarig gewas goed in het bouwplan. Uit deeerste
proeven blijkt dat voor biomassaproductie laterassengewenst zijn(twee ton droge stof perha
meer opbrengst danvroege rassen) endat kan
worden volstaan met minder zaaizaaden stikstof.
Opbasisvanvroeg ontwikkelende opslagplanten
vanhennep magvanvroeg zaaien een gunstige
invloed op deopbrengst worden verwacht. De
hoogste opbrengst aan biomassawerd halverwege september bereikt, toen deeerstezaden
waren afgerijpt. Daarna namdeopbrengst door
zaaduitval duidelijk af. Vanwege de kwaliteit van
de biomassavoor vergassing wordt ook gekeken
naar beperking van het K- enCl-gehalte.
Zwavelvoorziening

van tarwe

Indeafgelopen decennia isde industriëlezwaveluitstoot door milieumaatregelen sterkverminderd.
Door degeringere depositie hebben zichdelaatstejaren vooral bij koolgewassen,verschijnselen
vanzwavelgebrek voorgedaan. Bijgranen iszwavelgebrek waargenomen in Duitsland enEngeland, met nameop lichte gronden in gebieden
metweinig depositie.
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Zwavelgehalten in wintertarwe
(S-bemestingsonderzoek, 1997-1998).
gewasstadium
(kg S/ha) 1-knoop bloei
Biospectron-systeem
geen S-tekort
0
20
(1997-98, 7pr)
0
S-tekort
20
(1998, 1pr)

0,29
0,30
0,37
0,28
0,38

0,16
0,16
0,19
0,10
0,16

oogst
korrel
stro
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14

0,12
0,13
0,15
0,08
0,12

InNederland iszwavel niet betrokken bij hetbodemonderzoek; een goede bepalingsmethodiek is
niet voorhanden. Ook ontbreken criteria overgewenste S-gehaltenin het gewastijdens degroeiperiode. Uit bewerking vangegevens van hetBiospectron-systeem (PAV-verslag 158, 1993)zijn
"kritische waarden" voor het S-gehalteafgeleid.
Insamenwerking met het BLGGisin proeven op
vier uiteenlopende locaties de zwavelhuishouding
indetarweplant vastgesteld ende invloedvaneen
zwavelbemesting daarop onderzocht.
In 1997werd inallevier enin 1998 indrieproevengeentekort aanzwavel geconstateerd;degevonden S-gehalten voldeden goed aandeeerder
vermelde "kritische waarden" (zie bovenstaande
tabel). Inéén proef, op zeer lichte zavel inNoordGroningen,trad in 1998duidelijk zwavelgebrek
op. Dit gaf eenopbrengstderving van 10 %. Hier
bleek deS-voorziening tijdens defasevanstengelstrekking onvoldoende. Bijdebloei gaf dit een
geel gewas met lageS-gehaltes. Eenvroegebeperkte gift van 20 kg S per ha leidde inallegevallentot hogere S-gehalten in het gewas enbleek
voldoende omzwavelgebrek tevoorkomen.
ir. B.A. ten Hag

11

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
Het programma cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek richt zich op het vaststellen van de
bruikbaarheid van nieuwe rassenvanakkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten voor de
gehele productie- en handelsketen.
In 1998 heeft het onderzoek in groenten zich
vooral geconcentreerd op degroentenvoor de
versemarkt. Omde kostente drukken endebetrokkenheid vandetelerste vergroten, iservoor
gekozen om het onderzoek zoveel mogelijk op
praktijkbedrijven uit tevoeren.Tevensis samenwerking gezocht met Belgische proefcentra. Dit
heeft ertoe geleid dat het rassenonderzoek bij
witlof, bloemkool,spruiten en prei isafgestemd
op datvandeproefstations in Rumbeke,St-Katelijne-Waver, Kruishoutemen Herent.Voor hetrassenonderzoek witlof isook het proefstation voor
witlof inArras(F)bij desamenwerking betrokken.
Erzijnveldproeven uitgevoerd metwitte en

groene asperge, kropsla en ijssla,bloemkool, prei,
Chinese kool, radicchio, broccoli,spruiten,courgette enwitte kool.Voor eendeel betrof dit proevenom de resistentie tegen ziekten en kwaliteitsproblemen (zwart inwitte kool) te meten.Voor de
akkerbouw israssenonderzoek uitgevoerd inopdracht van deCommissievoor de Samenstelling
vande Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Dit
onderzoek vindt volgens protocollen plaats die
vastgesteld zijn door definanciers (HPAenNVZP).
Erisveeltijd besteed aanoptimalisatie van desamenwerking tussen deverschillende partners.
ir,H. Baltjes

In 1998heeft het PAV33 rassenbulletins uitgebracht.
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Nematoden
Met het verminderen van de natte grondontsmetting worden veel oude aaltjesproblemen weer
actueel. Het betreft hier vooral aaltjes met een brede waardplantenreeks. Ten behoeve van de
beheersing van deze aaltjes zijn goede bemonsteringsmethoden noodzakelijk (waar zitten welke
aaltjes en hoeveel?). Deaangetroffen besmetting op eenperceel gecombineerd met inzicht in
waardplantenreeksen enschadegevoeligheden moeten de basisvormen voor het opzetten van
bouwplannen, waarbij een duurzame en rendabele bedrijfsvoering mogelijk blijft. Daarnaast
zijn aanvullend alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.
In 1998ishet onderzoek in het instellingsoverschrijdend programma (alle plantaardige
proefstations samen met IPO-DLO) goed vanstart gegaan. Op vele fronten komen nieuwe
inzichten en (delen) van oplossingen tot stand.

Onderzoek leidt tot verbeterde AM-toets
voor het aardappel-rassenonderzoek
Aardappelmoeheid,veroorzaakt door hetaardappelcyste-aaltje iseengroeiend probleem. Dit geldt
indeaardappelteelt zowelvoor depoot- alsconsumptie-aardappelen. Door aanpassingen inde
AM-regelgeving isdedetectiekans sterk verlaagd
waardoor de besmettingsniveaus langer ongezien
kunnen stijgen.Vooral hetwitte aardappelcysteaaltje (Globodera pallida)zaldekomendejaren

meer en meer debekendevalplekken veroorzaken.
Resistente rassenspelen eendoorslaggevende rol
bij de beheersing van G.Pallida. Eenprobleemis
dat het aantal G.pa///c/a-resistenteconsumptierassen nog heel beperkt is.Ook het resistentieniveau
van de meeste rassen isonvoldoende. Deaardappelkwekers steken veelenergie in hetvindenvan
consumptierassen met een hoog niveauaanG.
pa///da-resistentieengoede cultuur- engebruikseigenschappen.

Verschillende potgroottes enpottypen werden vergeleken om de
ontwikkeling van een nieuwe AM-resistentie te toetsen.
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Zware aantasting door Pratylenchus penetrans leidt tot afgestompte peen.

Deresistentie uit degebruikte bronnen leverteen
partiële resistentie engeen absolute resistentie.
Hierdoor moeten er hoge eisenworden gesteld
aandetoetsingsmethoden voor deze resistenties.
Deoude methodieken zijnteveel gericht op het
vinden vanalleen zeer hoge resistentieniveaus.
Hierbij ishet risico groot, dat lagere maartoch
heel bruikbare resistentieniveaus nietwordenonderkend envoor kweker en praktijk verlorengaan.
Het PAVisal in 1992 gestart met methodiek-onderzoek omte komen tot een betrouwbare toetsingsmethode. Insamenwerking met IPO-DLOen
CPRO-DLOzijnverschillende potgroottes getoetst
en inoculatiemethoden ontwikkeld. In 1997 isin
samenwerking met het Hilbrandslaboratoriumeen
afsluitende potproef uitgevoerd. In 1998zijnde
resultaten met de Plantenziektenkundige Dienst
ende kwekers besproken. Dit heeft geleid tot een
groot aantal aanpassingen van het bestaande protocol. Deinschatting van het resistentieniveautegen G.pallida isdaarmee sterkverbeterd.
Eenhobbel die nog genomen moetworden, ligt in
de Europese regelgeving voor deerkenningvan
een rasalsG.pa///da-resistent ras.Dedoor deEuropean Plant Protection Organisation (EPPO)opgestelde advies-richtlijnen zijnverouderd engebaseerdop het achterhaalde concept vande
volledige resistentie. Door collega-onderzoekers in
het buitenland wordt dit ook onderkend. Het isde
vraagwelke instelling probeert om de regelgeving
inbeweging te krijgen.
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Het proefproject heeft de instrumenten geleverd
om realistische in depraktijk hanteerbareresistentiecijfers te produceren en geeft voldoendeaanleiding om deweg naar Brussel inteslaan.

Wortellesie-aaltje steekt weer de kop op
Ditwortellesie-project isin 1998vanstart gegaan
met alsdoel adviezen te kunnen aandragen bij
problemen met dit aaltje. Dehuidige adviesbasisis
gebaseerd op onderzoeksgegevens uit deperiode
1950tot 1960. Door deopkomst vande natte
grondontsmetting werdverder onderzoek overbodig geacht. Met het beperkenvandegrondontsmettingsfrequentie nemen de problemen nu
weer toe. Deadviezen sluiten niet meer aan bijde
huidige bedrijfsvoeringen enteeltmethoden(gewassenen rassen). Het project isgestart meteen
algemene literatuurstudie. Denadruk ligt hierbij
op aspecten alsschade, waardplantgeschiktheid
alsmedeopveld-enlaboratoriummethoden. Er is
een potproef uitgevoerd om de methodiek te optimaliseren voor deverdere potproeven binnen dit
project. Ook iseenveldproef uitgevoerd waarin de
waardplantgeschiktheid van eenaantal cultuurgewassen inclusief eenaantal groenbemestingsgewassen isgemeten.
ir.P.M. Spoorenberg
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Schimmels
Eenaantal van de geteelde akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd
door al dan niet gebonden schimmels met alsgevolg opbrengst- en of kwaliteitsverlies. Het
praktijkonderzoek ontwikkelt methoden om bij een minimaal gebruik aan middelen een
optimale gewasbescherming te realiseren. Daarbij wordt in steedsgrotere mate samengewerkt
met andere onderzoeksinstanties, zowel in binnenland alsin buitenland.
Continuteelt maïs
Indeoudere vruchtwisselingsproeven met akkerbouwgewassen werden voor continuteelt maïs
opbrengstdervingen tot 20 % gevonden. Inderecentewisselbouwproef met gras in een proefveld
te Maarheeze werden geringeverschillentussen
continuteelt maïsen maïs naachtjaar grasgemeten, zowelvoor dedroge-stofopbrengst alsvoor
dewortelverbruining. Devraagwas in hoeverre
graseen goedevoorvrucht wasvoormaïs.
Uitzowel develd- alsdepotproeven blijkt dat
continuteelt maïsten opzichte van maïs nagras
(Engels raaigrasof rietzwenkgras) gemiddeldeen

opbrengstverlaging van 13 % geeft. Tenopzichte
van demeer akkerbouwmatig geteeldevoorvruchten alsvoederbieten en luzerne,wasdeopbrengstverlaging 7 %. Decontinuteelt maïszorgt
voor meerwortelverbruining eneenverlagingvan
debodemvruchtbaarheid. Dewortelverbruining
blijkt in potproeven teworden veroorzaakt door
Pythium-soorten. Erwerd Pythium aristosporum
geïsoleerd uitverbruiningen vandewortel. Hetis
voor deeerste maal indegeschiedenis datdeze
Pythium aristosporum inverbandwordt gebracht
met opbrengstderving van maïs.Indeveldproeven
trad ook eencorrelatie optussen deopbrengstdervingvancontinuteelt maïseneen lagere pH,K-

"\^t M't•.;tll:
Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani met eenantagonist gaf in suikerbieten goede resultaten.
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gehalte en Pwvan degrond in hetvoorjaar eneen
hoger besmettingsniveauvanPratylenchus crenatus.Decombinatievanallefactoren diedeopbrengst enigszins drukken, kaneenverklaring
zijn voor degrote opbrengstderving vancontinuteelt maïstenopzichtevan maïs nagras.
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt datgras
meer danandere akkerbouwgewassen geschikt
isvoor afwisseling met
maïs.

vele(pathogène) bodemschimmels, vooral wanneer groen materiaal (bijvoorbeeld eengroenbemestingsgewas)werd ingewerkt vóór afdekking
met plastic.

Phytophthora
infestans in
aardappelen

Netals in 1997 deed
ook in 1998 Phytophthorainfestansveelvan
zich horen. Deeersteinfectieswerden alvroeg
in het seizoengevondenendoor het conBiologische
stant natteweer waren
bestrijding van
erveel problemen met
schimmels
het in bedwang houden
van deziekte. Ophet
PAVwordt inverschilInsamenwerking met
lende projecten gewerkt
meerdere institutenen
aande beheersingvan
plantenkwekers zijnveld
dezeziekte. Deinzet
en kasproeven uitgevanfungiciden iseen
voerd met biologische
belangrijk wapen maar
bestrijding vanonderan'X-"""
•' ' M Ä ^ S B ^ • •
dient gericht en met
dere Rhizoctonia,Sclekennisvanzakente
rotinia,Fusarium,
worden toegepast. In
Phoma, Pythium,PhyDeinzet van fungiciden tegen Phytophthora infestans in
pot- enveldproeven
tophthora, meeldauw
aardappelen kan worden geoptimaliseerd.
wordt depreventieve,
enwitrot in meerdere
curatieve eneradicatieve (=stoppende) werking
gewassen. Met antagonisten en teeltmaatregelen
van de belangrijkste fungiciden bekeken.Ookde
zijn daarbij positieve resultaten geboekt. Deantaregenvastheid van demiddelen wordt onderzocht.
gonist van Rhizoctoniasolani, toegepast bij het
Aan de handvan de resultaten kande inzetvan
groenrooien, remdedeontwikkeling van lakde middelen worden geoptimaliseerd. Het beperschurft op deaardappelknol. Enkele onderzochte
kenvandrift isook bij het spuiten tegen Phyformuleringen vandezeantagonist verschilden
tophthora infestans een belangrijk thema. Doorte
niet inwerking enwaren minstens zogoed in het
spuiten met grovere druppels kan drift worden beverminderen van de lakschurft alstoepassingvan
perkt. Degrote vraag isechter of dit nietten koste
chemische middelen bij het groenrooien.Naast
gaatvandewerking tegen deschimmel. Inde
vermindering van het aantal Sclerotiengaf deze
proevendietot nutoewerden uitgevoerd, blijken
toepassing ook eensterkeverlaging vandevitalidegrovere druppels niet onder te doen voor de
teit van deSclerotien.Toepassingvandezelfdeanwerking vandefijnere druppels.Voor hetgerichtagonist vanRhizoctonia solaniinde kasgaf bij
ter inzetten vande middelen zijn waarschuwingssuikerbieten en(bloem)kool goede resultatente
systemen een nuttig hulpmiddel. Het PAV coördizien. Goedetiming entoediening in combinatie
neert een Europees project waarin onderzoekers
met eengoed gewasresten-management(biosanivanachttien Europese landen regelmatig kennis
tatie) biedt goede perspectieven voor toepassing
uitwisselen en discussiëren over deschimmel,de
indepraktijk. Tegensmet inslazijn goede resultafungiciden, de rolvan hetweer endewaarten geboekt met een antagonist van Sclerotinia
schuwingssystemen. In 1999wordt vanuit dit prosclerotiorumenSclerotinia minor. Ook in boon
ject indiverse landen eenaantalwaarschuwingswerd hiermee eengoede bestrijding verkregen.In
systemenvergeleken,waaronder Prophyen
uien bleek éénvandedrie getoetste antagonisten
Plant-Plus.
eveneffectief alshet standaard chemisch middel.
Met anaerobie (of biologische grondontsmetting)
werden relevante dodingsresultaten bereiktvan
ir.H. Baltjes
•

-

-•
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Onkruiden
Het onkruidbestrijdingsonderzoek

richt zich op de ontwikkeling van nieuwe bedrijfszekere en

economisch haalbare bestrijdingsstrategieën in de verschillende teelten binnen de vanuit het
Meerjarenplan Gewasbescherming en de markt gestelde grenzen. Het onderzoek isgericht op
twee programma's: de beheersing van onkruiden en de emissiebeperking.
Beheersingvan onkruiden. Belangrijke items hierbij zijn:
• Beperking herbicideninzet viaaangepastedoseringen (ADS,LDS) in maïsengranen.
• Mogelijkheden voor preventie en mechanische
bestrijding (onder andere vingerwieder) ingraszaad, aardappelen, maïs,sla,prei.
• Lange-termijneffectenvan geïntegreerde bestrijdingsmethoden in bedrijfsverband(maïs).
• Specifieke problemen alsresistente duist,aardappelopslag en bitterzoet.
• Deugdelijkheidsonderzoek aan nieuwe herbiciden inteelten waarin alsgevolg vaneentesmal
middelenpakket ernstige problemen zijn of gaan
ontstaan (graszaad,vlas, kruiden,cichorei,prei,
sla).
Emissiebeperking. Bijdit programma gaat het
vooral om devolgende items:

Invloedvanemissiearmespuitdoppen op deeffectiviteit van middelen. Grove druppels geven
vooral incombinatie met lage doseringen een
extra risico. Mogelijk biedttoevoeging vanhulpstoffen soelaas.
Beperking drift naar oppervlaktewater viavanggewassen.

Onkruidbestrijding in
graszaadge wassen
Degraszaadsector wordt aleenaantaljarengeconfronteerd met hetwegvallen van toegelaten
herbiciden (onder andereTCAenTribunil).Op
grondvan hetvrij geringe areaalvan degewassen
worden door degewasbeschermingsmiddelenin-

**&*.'•
Vingerwieder in actie.
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Percentage reductie in drift door een 0,75en 2 meter brede strook rogge ten opzichte vangeen vanggewas.
afstandten opzichte van dedop
Wind 3,7 m/sec.
Wind 0m/sec.

0,75 mrogge
2 mrogge
0,75 mrogge
2 m rogge

125cm

275 cm

375cm

475 cm

41

27
63
68
81

32
55
57
64

46
54
60
68

69

dustrie niet of nauwelijks nieuwetoelatingenvoor
wassen. Hiermeeworden enkele knelpunten verdezegewassen aangevraagd. Het gevolg hiervan
licht. Hetonderzoek moet nog enkelejaren worisenerzijds dat het aantal knelpunten op het terden voortgezet.
reinvan deonkruidbestrijding toeneemt. Anderzijds leidt de inzet van de "oude" toegelaten middelentot detoepassing van meer actieve stof dan
Driftreductie via vanggewassen
met "nieuwe" niettoegelaten stoffen mogelijk
zouzijn. Het belangrijkste kwaliteitskenmerk van
Eénvande MJPG-doelen iseen reductievande
graszaad naast dekiemkrachtvan hetzaad isdat
emissie naar het oppervlaktewater met 90% in
het product (zaaizaad)vrij isvanonkruidzaad.On2000. Eenbelangrijke mogelijkheid daartoe ishet
derzoek heeft duidelijk
aanleggen van natuurgemaakt dat hetonlijke windschermen
kruid metmechani(vanggewassen).Een
scheonkruidbestrijM. Lensink,maïsteler/loonwerker te
strookje rogge langs
ding meestal
Haarlo (Gelderland)
een maïsperceelis
onvoldoende wordt
daarvan eenvoorbestreden. Nietalle
"Onderzoek enpraktijk kunnen elkaar
beeld. Omdat inde
onkruidzaden worden
versterken. Dat blijkt nou maar weer.Bij
herfst vaak al roggeals
door schoningverwijde geïntegreerde onkruidbestrijding in
stikstof-vanggewas
derd. Chemischeonmaïswisselen we met elkaar gegevens uit.
wordt ingezaaid,kan
kruidbestrijding blijft
Mijn eigen geëxdit eenvoudig door een
daarom indegrasperimeteer in
strookje ongeploegd te
zaadteelt belangrijk.
lage doseringen
laten. Het PAVonderOmdedrempelvoor
wordt zo door
zoekt demogelijkhede gewasbescherhet PAVverder
denvan driftbeperking
mingsmiddelenindusonderbouwd.
door eenvanggewas.
trie teverlagen ende
HetPAV-onderErzijn meetseriesuittoelatingen vanherbizoek zo puur in
gevoerd bij eenstrook
ciden naargraszaadvolgroeide rogge,van
de praktijk?
gewassen uitte breirespectievelijk 0,75 en
Prima! Mag van
den,wordt aleen
2 meter breedte,waarmij nog wel
aantaljaren metaanlangs bovenwindsis
meer".
zienlijke financiële
gespoten.
steunvan degrasDemetingen achter
zaadsector landbouweenvanggewas gaven
kundig deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd.
een reductie van de neerslagvanspuitvloeistof tot
Dit betreft onder andere:
475 cm buiten despuitboom van46% tot 68%
ten opzichte van de bespuiting zondervangge• bestrijding vantarwe-opslag, straatgras en ruw
was. Bij meer wind isde reductie,vooral bijde
beemdgras inveldbeemdgras,
smalle roggestrook, geringer. Bijweinig windwas
• bestrijding van straatgras in roodzwenkgras,
er een relatief kleinverschil indriftreductie tussen
• bestrijdingvanduisten kamille inEngelsraaigras,
een75 cmeneen200 cm bredestrook rogge.
• bestrijding vanopslagplanten bij Engelsraaigras
Dit onderzoek wordt insamenwerking met IMAGvoor detweede zaadoogst.
DLOverder uitgebreid naar anderevanggewassen
ensituaties. Erwordt gewerkt aaneen inventarisaHetdeugdelijkheidsonderzoek wordt meestal
tievan potentiële vanggewassen ende inpasbaarvoorafgegaan door eenveldscreening indiverse
heid hiervan indebedrijfsvoering.
grasachtigen. Hettot nutoe uitgevoerde onderzoek heeft geleidtot eenaantal aanvragen voor
deverbreding van detoelating naargraszaadgeir.B.A.ten Hag

18

PAV-jaarverslag 1998

Plagen
fen deel van de geteelde akkerbouw- en groentegewassen wordt vrijwel jaarlijks belaagd door
één of meer plagen met alsgevolg opbrengst- en/of kwaliteitsverlies. Het praktijkonderzoek
ontwikkelt methoden om bij een minimaal gebruik aan middelen een optimale
gewasbescherming te realiseren. In 1998 isdaarbij vooral aandacht geschonken aan insecten en
slakken. Vanwege problemen met regenwormen in het centrale zeekleigebied ishiervoor ook
onderzoek gestart.

Zaadbehandeling moet slakkenkorrels
vervangen
Met een nieuwezaaizaadbehandeling krijgt de
praktijk ook een nieuw wapen in handen inde
strijd tegen slakken. Proeven met een nog niet
toegelaten middel lieten betere resultaten zien
dan detot nutoe gebruikte slakkenkorrels.
Opzware grond kunnen slakken ernstigeschade
toebrengen aan ingezaaidewintertarwe. Zomoest
inGroningen inde herfst van 1994envan 1995
meer dan 100 hectareworden overgezaaid omdat
teveel planten verloren warengegaan.
Ook het nattejaar 1998 heeft geleidtot eenex-

treem hoge populatiedichtheid vanslakken.Aantallenvan 80slakken pervierkante meter waren in
het Oldambt niet uitzonderlijk.
Slakken komen niet alleenvanuit ruige perceel-en
klaverranden hetveld in;ook midden op het perceelkunnen grote aantallen slakken aanwezig
zijn. Met name naeenslakvriendelijke voorvrucht
(koolzaad, luzerne, klaver, spruitkool, gras) kunnen slakkenzichdoor hetafzetten vangrote hoeveelheden eieren op of indegrondvermeerderen.
Deeieren kunnen in de herfst eengroot aantal
jonge slakken voortbrengen.Vooral scheuren in
degrond bieden goede schuilmogelijkhedenvoor
jongeslakken.

sa

**âw '4^*;-

~'L4f^®&.,

• V ff"3HfcÄ«K.n

Links:planten uit onbehandeld zaad geven een slechte en onregelmatige stand;
rechts: uniforme stand bij behandeld tarwezaad.
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Door zaadcoating kan de teler het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen slakken fors verminderen.
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Slakkenbestrijding

Structuurproblemen in de Flevopolders

Debestrijding vanslakken begint metteeltmaatregelen die deslak het leven minder prettigmaken.
Opzware grond ishet streven gericht op eenfijn
en bezakt zaaibed,waarin het zaaizaad goedbedekt indegrondterecht komt. Eengrofkluiterig
zaaibed biedt deslak goedeschuilmogelijkheden
tegen vorst en droogte.Vroegzaaien bevordert de
kieming engroeivan dejonge plant en beperkt de
kwetsbare fasevan deaantasting. Bij latezaaiverloopt de kieming enontwikkeling traag,waardoor
de plant langer gevoeliger blijft voorslakkenschade.
Eenchemische bestrijding vanslakken beperkt
zichtot het strooien vanslakkenkorrels. Het iseen
kostbare maatregel die inongunstige situaties
soms moet worden herhaald. Bovendien wordt
veelal pasgestrooid alsdeeersteschadezichtbaar
wordt. Het kwaad isdanvoor eendeel algeschied.
Het PAVonderzoekt insamenwerking met Cebeco
Zaden BVwelke mogelijkheden erzijnvoor slakkenbestrijding viazaadcoating. Hettoevoegenvan
eenslakkendodend middel blijkt bij dezaaizaadbehandeling vanwintertarwe eengoedebestrijdingsmogelijkheid. Dezebehandeling iseropgericht het gebruik van slakkenkorrels bij hetzaaien
en in dewinter geheeltevervangen.
Door zaaizaadcoating kandeteler hetgebruikvan
bestrijdingsmiddelen tegen slakken aanzienlijk verminderen. Het gecoatezaad moet alleendaar
worden ingezet,waar schade door slakken wordt
verwacht.

Vanaf 1993 komen bij het oogsten vandiverse
rooivruchten vooral in Oostelijk Flevoland problemen voor. Aan het oppervlak van de kleigrond
ontstaat een harde bovenlaag,waardoor onder
andere aardappelen en uien moeilijk te rooien zijn.
Dit geeft ook eentoename vangrondtarra (kluiten). Onderzoek naar degrootte van populaties
regenwormen op diverse percelen heeft aangetoond dat significant meer regenwormen voorkomen op plaatsen waar structuurproblemen zijn.
Eenexperiment met verschillende concentraties
regenwormen inemmers gevuld met klei leverde
een kleigrond die meer kleverig is,een hogere
matevanstabiliteit vertoont en meer grotereaggregaten vormt bij hogere concentraties regenwormen. Uit eengehouden enquête blijkt datde
problemen zich pleksgewijsvoordoen.Rooivruchten telen op percelen waar gras heeftgestaan,
leidt tot problemen die het gehele perceel kunnen
omvatten. Regenwormen ontwikkelen enverspreiden zich beter ingraslandpercelen.Zezijndaar
minder onderhevig aan bepaaldestressfactoren,
zoals bewerking en uitdroging. Het huidige onderzoekwordt voortgezet met eenveldproef eneen
emmerproef.
ir.P.M. Spoorenberg
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Benutting nutriënten
en water
Het programma Benuttung nutriënten en water richt zich op het ontwikkelen van methoden,
technieken enstrategieën voor een optimale bemesting en vochtvoorziening.

Randvoorwaarden

daarbij zijn de eisendie vanuit het beleid gesteld worden. Het onderzoek kent vier subthema's
die nauw aansluiten bij de LNV-programmafinanciering te weten:
•

stikstofmanagement,

•

fosfaatmanagement,

• beheer van organische stof,
•

watermanagement.

In het programma wordt ook onderzoek verricht dat moet leiden tot een nieuw onderbouwd
kali-bemestingsadvies voor de groenten.

Fosfaatbemestingsa dvies groen ten
Hetfosfaatbemestingsonderzoek in groenten
heeft tot doel omtot een nieuw onderbouwd bemestingsadvies te komen dat ingepast isin hetbemestingsadvies akkerbouw. Erwordt onderzoek
verricht (onder andere naar de mogelijkheden van
vloeibare polyfosfaat) om tot verbetering vande
benutting vanfosfaat te komen. Ineen nieuw bemestingsadvies isinformatie nodig over debodemvruchtbaarheid die nagestreefd moetworden,
de hoogte van deadviesgift ende hoogte vande
P-verliezen. Hiervoor zijn proeven met fosfaatgiften enfosfaattoestanden vandegrond uitgevoerd
bijvier groentegewassen, diealsvoorbeeld dienen
voor degehele groep groentegewassen. Uit deresultaten blijkt dat vandeonderzochte gewassen
vooral kropsla sterk op fosfaat reageert. Dit laat
zichverklaren door een hogefosfaatopname per
dag incombinatie met eenzeer beperkt wortelgestel. Bij peenen preiwasersprakevaneen
zwakke reactie en bij bloemkoolvan eenzeer
zwakke reactie. Deresultaten maken duidelijk dat
het huidige bemestingsadvies verlaagd kanworden. In 1999worden de resultaten ingebracht in
het door het AB-DLOontwikkelde model Fussim-P
enzalaangegeven worden welk bodemvruchtbaarheidsniveau nagestreefd moetworden en
welke aanvullende bemestingsgiften nodig zijn.
Met behulpvan dit model zijn ook de effecten
naar het milieu aantegeven.
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Slareageert zeersterk op hetfosfaatgehalte van
degrond. Naarmate het Pw-getal hoger is,isde
opbrengst van het onbemesteobject ook hoger.
Door eenfosfaatgift van 120 kg per haneemt de
opbrengst toe;dit effect neemt af bij oplopend
Pw-getal. Bijeen lage Pw-toestand van degrond
leidt bemesting weliswaar tot eenaanzienlijke opbrengstverhoging, maar het opbrengstniveau blijft
achter invergelijking met het niveau dat bij hoge
Pw-toestand wordt gehaald.Globaal komt bij
kropsla naarvoren dat een bemesting van 125kg
P2O5 per ha hetzelfde effect op deopbrengst heeft
alseenverhoging van het Pw-getal met 20eenheden.
Inproeven waar deslasterk op de bemestingreageert,wordt de hoogste opbrengst bijdehoogstebemestingstrap gehaald. Erzijn echter ooksituaties dat bemesting nauwelijks tot een
opbrengstverhoging leidde.Weliswaar ishet effect
van bemesting sterker naarmate het Pw-getal lager is,maar bij eenzelfde Pw-getal kande reactie
op uiteenlopende percelen heelverschillend zijn.
Aansluitend op het fosfaatbemestingsonderzoek
groenten isin 1998 bij acht gewassen onderzoek
verricht naar het perspectief van polyfosfaat waarbij defosfaatbenutting bij rijenbemesting meteen
polyfosfaatmeststof isvergeleken met dievan
(rijen)bemesting met superfosfaat. Hoewelover
1998 nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, lijken deaanvankelijk hogeverwachtingen van polyfosfaat- toepassing niet over de hele liniete wordenwaargemaakt Vandeonderzochte gewassen
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reageerde prei het sterkst. Bijanderegewassen
waren de resultaten sterk wisselend.Wel bevestigt
het onderzoek dat, door rijenbemesting of plaatsingvan meststof, een hogere fosfaatbenutting
bereikt kanworden.

Beperking nitraatuitspoeling
lössgrond

op

Lössgrond isgevoeligvoor nitraatuitspoeling.Op
initiatief vande provincie Limburg isin 1995dan
ook onderzoek gestart om inzicht te krijgen inde
uitspoeling van nitraat enomteelt- enbemestingsstrategieën te ontwikkelen met het doel binnen deze norm te blijven. Inhet veldonderzoek
zijn de invloed vanonder andere eenverlaging
van destikstofgift, het gebruik van drijfmest ende
gewasrotatie onderzocht. In het onderzoek wordt
het nitraatgehalte in het bodemvocht gemeten op
eendiepte van 135tot 150cmendeN-mineraal
tot een dieptevan drie meter.
Het nitraatgehalte blijkt niet door het indatjaar
geteelde gewasteworden beïnvloed,maar door
het gewas endeteeltmaatregelen dieeenjaar
eerder werden uitgevoerd.Voorts blijkt het op
lössgrond ruim eenjaar te durenvoordat stikstof
vanuit debouvwoor weggezakt istot op de diepte

waarop wordt gemeten. Hierdoor lijkt het ook
mogelijk dat diepwortelende gewassen stikstof
benutten, die niet benut isdoor het voorgaande
gewas. Door hiermee rekening te houden, kanop
degift bespaardworden.Zo blijkt dat bijeen 1op
3-rotatie waarin tweemaal eengewas isopgenomen dat diep wortelt (biet, aardappel,tarwe), het
nitraatgehalte bijadviesbemesting gemiddeld beneden de50 enzelfs beneden de25 mg per liter
blijft (streefnorm EU).Wordt indeze rotatie tarwe
door maïsvervangen,dan ishet nitraatgehaltegemiddeld 80 ppm. Omde25 mg per liter tehalen,
moet debemestingterug worden gebracht tot
50% vandeadviesgift. Dit leidt tot eenopbrengstverlies van ongeveer 20 procent. Hetgebruik vandrijfmest leidt gemiddeld over de proef
nauwelijks tot eenverhoging vande nitraatuitspoeling.
Derelatie tussen nitraatgehalte en stikstofoverschot moet volgens MINAS indit onderzoek nog
verder worden nagegaan. In 1999worden deeconomische gevolgen vanverschillende teelt- enbemestings-strategieën op bedrijfsniveau doorgerekend. Hetveldonderzoek wordt ineenaangepaste
vorm voortgezet.
ir.P.H.M. Dekker

Bijeenlagefosfaattoestand vandegrond (links) komt deslaniet aankropvormingtoe.
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Economieen management
Op het vlak van economie en management werkt het PAVaan studies naar mogelijkheden van
verbetering vanhet bedrijfsresultaat en het inkomen. Bedrijfseconomische verkenningen geven
inzicht in perspectiefvolle mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling

in de belangrijkste

teeltgebieden. Deze verkenningen zijn of worden voor de akkerbouw uitgevoerd voor het
Zuidwestelijk kleigebied, het Noordoostelijk zand- en dalgebied en voor het centraal kleigebied.
Voor de vollegrondsgroenteteelt

isde aandacht vooral gericht op arbeid en mechanisatie bij

oogst en verwerking van enkele belangrijke groentegewassen zoalsprei, asperge en bospeen.
Andere belangrijke onderwerpen van onderzoek zijn: het terugdringen vande vastekosten op
akkerbouwbedrijven, de bedrijfseconomische gevolgen vanaangescherpte stikstofverliesnormen
en kwaliteitszorg op praktijkbedrijven.

Perspectieven akkerbouw in het
Noordoostelijk zand- en dalgebied
Inhet onderzoek naar deperspectieven voor akkerbouwers in hetzetmeelaardappeltelend gebied
isaandacht besteed aan marktontwikkelingen en
regionale ontwikkelingen voor de komendejaren.
Denadruk heeft vooralgelegen op het doorrekenenvan degevolgen van diversescenario'svoor
akkerbouwbedrijven.
Opbrengstniveau enAgenda2000
Bijde huidige prijzen iseengemiddeld opbrengstniveauvanaardappelen, bieten engranen niet
voldoendevoor decontinuïteit vandebedrijven.
Vooral de kleinere en middelgrote bedrijven teren
inop het eigenvermogen en kunnen niet voldoen
aan hunfinanciële verplichtingen. Agenda 2000
verslechtert deinkomenspositie aanzienlijk.Afhankelijk van het areaal aardappelen en granen,de
bedrijfsgrootte en het opbrengstniveau wordt de
inkomenspositie verslechterd door Agenda 2000.
Op langeretermijn iseen hoog opbrengstniveau
danook noodzakelijk om een positieverentabiliteitterealiseren.

Andere gewassen
Alsvoorbeelden van alternatieve gewassen,geven
asperges en lelieseenduidelijke verbetering van
de inkomenspositie. Grondsoort enwatervoorzieningvormen debelangrijkste knelpunten voor de
teelt van groentegewassen. Bijbollen isdaarnaast
de beperkte beschikbaarheid vanAM-vrije grond
een belangrijk knelpunt.

Anderetakken
Bijde intensieveveehouderij alsneventak zijngemiddelde opbrengsten envleesprijzen niet voldoende om de inkomenspositie teverbeteren.
Hierbij isnog geen rekening gehouden metdebenodigde pluimveerechten. Opdit moment heeft
Nederland eengoede concurrentiepositie voorintensieveveehouderij. Hetstarten van eenandere
tak gaat gepaard met grote investeringen en
vraagt veel nieuwe kennis. Bij intensieveveehouderij moet ook rekening worden gehouden met
regionale plaatsingsmogelijkheden, afzet vanmest
enaanscherping van MINAS indetoekomst.

Arbeidsproblema tiek
Kostprijsverlaging
Bedrijfsvergroting viaeenerfpachtconstructie is
eenvan de mogelijkheden om de inkomenspositie
teverbeteren. Deverwachting isdat de komende
15jaar circa 30% vandeakkerbouwers stopt met
hun bedrijf. Vandevrijkomende grond blijft waarschijnlijk een kwart beschikbaar voor deakkerbouw.
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Opbedrijven metvollegrondsgroente vormende
arbeidskosten een belangrijke kostenpost; zelopen uiteen van30% tot 50%vandetotale kosten. Hetterugdringen vandearbeidskosten isdan
ook een belangrijk item. Daarnaast neemt deaandachtvoor dearbeidsomstandigheden sterk toe
met het oog op degezondheid, deveiligheiden

Het arbeidskundig onderzoek ophet PAVis de laatstejaren uitgebreid.

het effect op dearbeidsprestatie. Hetarbeidskundig onderzoek op het PAVisde laatstejaren uitgebreid. In 1998 isveel aandacht besteedaanarbeidsprestaties en-omstandigheden bijdiverse
schoningsmethoden van prei. Daarnaast kregen
verschillende methoden vanoogsten en afzetklaar
maken bij asperges en bospeen deaandacht. Voor
verschillendewerkmethoden zijndekwaliteitvan
dearbeidstaak endearbeidsomstandigheden beoordeeld aande handvaneendoor het IMAGDLOopgestelde arbo-checklist. Ook zijnvoor deze
gewassen tijdstudies verricht. In 1999wordt het
onderzoek uitgebreid met witlof ensluitkool.

Kwaliteitszorg
Door eensystematische aanpak van kwaliteitszorg
op bedrijven verbetert dekwaliteit van debedrijfsvoering,waardoor de betrouwbaarheid van het
eindproduct wordt verhoogd ende bedrijfsresultaten worden verbeterd.Afgelopenjaar hebben dertien preitelers in het pilotproject 'Kwaliteitszorg
prei' eenstart gemaakt met uitwerken vaneen
kwaliteitszorgsysteem. Erisgestart met het uitvoerenvaneen kwaliteitsmeting op de bedrijven.De
volgende aspecten werden in kaart gebracht:
• destructuur vandeorganisatie endevastgelegde procedures engegevens;

• de matewaarin ersprake isvaneen kwaliteitsbewuste bedrijfscultuur;
• een inschatting van kwaliteitskosten;
• eenglobale inventarisatie van het productieprocesop het bedrijf.
Met deresultaten vande kwaliteitsmeting alsuitgangspunt isbegonnen met het uitwerkenvan
een kwaliteitssysteem. Hiervoor zijn insamenwerking met Plantconsult en DLVzesworkshops georganiseerdwaarin procedures enwerkinstructies
zijn besproken. Derelatie met ISO-9001en
HACCPwerd toegelicht en uitwerkingen vande
telerswerden bediscussieerd. Debetrokken bedrijven beschikten eind 1998over een behoorlijk uitgewerkt kwaliteitszorgsysteem waarin bijvoorbeeld aandacht isbesteed aanteeltprocessen als
teeltplanning, gewasbescherming en
oogsten/schonen maar ook aanaspecten alsonderhoud, klachtenafhandeling, inkoop,opleiding,
voedselveiligheid en kwaliteitsbeleid. In 1999
wordt op basisvan de uitwerkingen vanbovengenoemdetelers eenvoorbeeldaanpak beschreven,
diealsleidraad kan dienen voor anderetelersdie
met kwaliteitszorg aandeslagwillen.
drs.ing.B.J.M. Meijer
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Bedrijfssystemen
Het onderzoeksteam Bedrijfssystemen werkt aan de ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde
en biologische bedrijfssystemen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre concreet geformuleerde
doelstellingen realiseerbaar zijn op het terrein van milieu en natuur, agronomische
duurzaamheid en economische continuïteit van de bedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd
op de PAV-onderzoeklocaties en op praktijkbedrijven.
Deaandacht voor agrarisch natuurbeheer isaanzienlijk versterkt. Op nagenoeg allePAV-locaties
wordt experimenteel onderzoek verricht aan het ontwerpen, inrichten, beheren en ontwikkelen
vannatuur- en landschapselementen in een agrarische bedrijfsvoering. Het onderzoek richt zich
ook op de effecten van de natuur op agrarische activiteiten.

Europees onderzoek duurzame
vollegrondsgroenteteelt
Het PAVwerkt samen met instellingen inZwitserland, Spanjeen Italië ineen Europees project voor
geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen bij
vollegrondsgroenten. Alle partnerszijn steviggeworteld in praktijkgericht onderzoek voor bintenteelten en hebben nauwe banden metvoorlich-

ting en praktijk. PAViscoördinator vandit Europees project.
Hetonderzoek isgestart meteen grondigeanalysevan devollegrondsgroentesector indedeelnemende landen of productieregio's. Daarbijis
vooral gekeken naar omvang,bedrijfstype,regelgeving en millieuproblematiek. Italië(EmiliaRomagna)en Nederland zijn redelijk vergelijkbaar als
het gaat om debedrijfsomvang endespecialisatiegraad. InZwitserland enSpanje(Valencia) isde

Deaandacht voor agrarisch natuurbeheer isaanzienlijk versterkt.
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C.Kempenaar te Rijnsaterwoude
"We zoeken in
het BIOM-project
samen met het
PAVnaar de mogelijkheden om
ook in de biologische landbouw
de opbrengst (kg
en kwaliteit) te
verhogen".

bedrijfgrootte velen malen kleiner; met namede
op deZwitserse bedrijven wordt een groot aantal
groentegewassen geteeld.Denegatieve effecten
van deproductie op het milieu indeverschillende
landen,zijnvooral de nitraatuitspoeling (Spanje,
Nederland en Italië) en deemissievan pesticiden
(Nederland enItalië).
Op basisvandeanalysevandesector werden
voor deverschillende landen bedrijfssystemen ontworpen die moeten leiden tot een meer duurzame
productie vanvollegrondsgroenten. Deontworpen
systemen worden getoetst enstapsgewijsverbeterd. Daarnaastwordt gewerkt aanstandaardisatie van bedrijfsparameterszoals Energie-input,
Kwaliteitsproductie en Blootstellingsrisico-index in
protocollen.

Themadagen duurzame
vollegrondsgroenteteelt
Hetafgelopen voorjaar hebben LTO,PAVenDLV
vier themabijeenkomsten "Vollegrondsgroenten
telen met perspectief" georganiseerd.Tijdens
deze regionale bijeenkomsten,zijn voor detelers
de belangrijkste resultaten en knelpunten uitde
projecten Teeltstrategieën enVerbreding bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroenten gepresenteerd.
Enkeleresultaten vanuit debeideprojecten:
Evenwichtsbemestingvoor fosfaat en kalivindt
geleidelijk ingang bij dedeelnemende bedrijven,
hoewel aanvoer vanorganische mest dit nog wel
doorkruist. Menvindt het moeilijk om aande
doelstellingen voor stikstof tevoldoen.Inhetalge-

meenworden degangbare adviezen voor stikstof
alvrij krap gevonden.Acceptatie van mechanische
onkruidbestrijding issterk gewas- en gebiedsafhankelijk. Eriseenduidelijke zorg bijdedeelnemersvoor toenamevan handarbeid enveronkruiding.Toepassingvan rijenbespuiting wordt
vanwege extra investeringen enwerkdruk niet
overgenomen. Het lage doseringsysteem wordt
met enthousiasme opgepakt. Dit heeft geleid tot
eenverlaging vande herbicideninzet enveelal ook
nog tot een beter resultaat. Bijde beheersingvan
ziekten en plagen wordt binnen destrengekwaliteitscriteria veel gedaan om tot eenverminderde
inzette komen.Zakenalszaadcoating enresistente rassenvinden alsnel hunentree.
Al met alzijn dethemadagen door debezoekers
positief ontvangen. Ook isduidelijk gebleken dat
er nog belangrijke knelpunten zijn omte komen
tot een meer duurzame vollegrondsgroenteteelt.

Biologische landbouw innovatie en
omschakeling
BIOMisopgebouwd uit eenaantal,elkaaraanvullende enversterkende, onderdelen.Zowerken 25
bestaande biologische bedrijven alsinnovatiebedrijf nauw samen met voorlichting enonderzoek
enworden circa 50 biologische bedrijven in optimalisatiegroepen begeleid.Daarnaastwordenondernemers die geïnteresseerd zijn in omschakeling
technisch en inhoudelijk begeleid. Marktanalyse
en-ontwikkeling kan het afzetperspectief van
dezesectorverbeteren.
Inhet projectwordt gewerkt metvijf regionale
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groepen waardoor de uitwisseling van kennisen
ervaring optimaal is.Bijde uitvoering van het
BIOM-project staan deonderstaande thema's centraal. Dezethema's zijngekozenop grondvaneen
analysevan de huidige tekortkomingen indebiologische praktijk, afgezet tegen deontwikkelingsvisie dat biologische bedrijven hoogwaardige kwaliteitsproducten produceren opeen
agro-ecologisch, milieutechnisch ensociaal-economisch duurzamewijze.
Kwaliteitsproductie: verbeteren enstabiliserenvan
productie- en kwaliteitsniveau, beperkenvanverliezentussen oogst enafzet. Aandachtspunten
daarbij zijn: beheersingvanziekten enplagenen
deafstemming vandestikstofvoorziening opde
behoefte vandegewassen.
Schoon milieu: beperkenvanstikstofuitspoeling,
voorkomen vanverrijking vande bodem metfosfaat enzware metalen,afzien vanbestrijdingsmiddelen die belastend zijnvoor het milieu of ecosysteem.

Vruchtbare bodem: instandhouden enverbeteren
vande bodemvruchtbaarheid door ruimerevruchtwisseling engerichte inzetvan dierlijke mesten
(vlinderbloemige)groenbemestingsgewassen.
Aantrekkelijklandschap engevarieerdenatuur:
versterken en beschermenvanaanwezige natuurwaarden, integreren ineenecologische infrastructuur, bevorderen van de leefbaarheid van het landschapvoor flora enfauna.
Continuïteitbedrijf: veilig stellen van inkomen en
continuïteitsmogelijkhedenvan het bedrijf door
hetversterken van kwaliteitsproductie en hetverbeteren vanafzet en logistiek.
Strategisch bedrijfsbeheer: zorgvuldig plannenvan
bedrijfsactiviteiten vanuit eensamenhangendevisieop een gewenste bedrijfsontwikkeling eneen
beheersbare enflexibele bedrijfsorganisatie.
drs.ing.B.J.M. Meijer

Bij het BIOM-project gaat het met name om de kwaliteitsproductie, eenschoon milieu,
een vruchtbare bodem, een aantrekkelijk landschap en de continuïteit van het bedrijf.
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Regionaal onderzoek
PAV-Zuidoost-Nederland
Dat 'water'een belangrijk thema voor PAV-ZON
zouworden in 1998,wasal duidelijk aande hand
van het onderzoeksprogramma. Inde praktijk
werd het, zelfsopdehogezandgronden,eenallesbeheersende factor. Dewerkzaamheden zijn
het heleseizoenverstoord.Opbrengsten werden
nogal vooral in negatieve zin beïnvloed. Gelukkig
zijn er geen proeven die helemaal mislukt zijn.
Enkeleopvallende onderzoeksresultaten zijn:
• Sturing vandewatergift viatensiometers invollegrondsgroente isnogal betrouwbaar en praktisch. Bijaardbeien blijkt watergeven bijeen
lagevochtspanning extra productie opteleveren. Beregening viade PC-plannerverloopt in
deakkerbouw nietvlekkeloos, maar heeft voor
bieten enaardappelen wel perspectief, netals
de magnetron-methode.
• Demethoden dievoor akkerbouw envollegrondsgroenteteelt onderzocht worden om in
teeltplanverband (BSOen N-project oplössgrond) viaammoniumstikstof en polyfosfaat de
verliezen aanstikstof enfosfaat teverminderen,
blijken perspectiefvol. Dit geldt ook voor intensieveteelten op uitspoelingsgevoelige gronden.
Deeerste indicatie uit het kali-onderzoek isdat
deadviesgiften omlaag kunnenvoor vollegrondsgroente.
• Debiologische bestrijdingsmethoden (zowel in
hetfacetonderzoek alsinde biologische teelt)
leveren eenwisselend resultaat op.

Inmaart heeft het bestuur eenstrategienotitie gemaakt, waarin zestelt dat PAV-ZONalsonderzoeksbedrijf een interessante en concurrerende
partner moet blijven,voor deakker- en tuinbouw,
detoeleverende enverwerkende bedrijven ende
overheden. Daartoe zijn actiepunten geformuleerd
en in uitvoering genomen:
• Het realiseren vanaardbeienonderzoek opde
locatie vollegrondsgroente te Meterik (dit naar
aanleiding vaneen door desector genomenbesluit dit onderzoek teverplaatsen vanBreda
naar Meterik.
• Denieuwbouw vaneen multifunctionele loods
opVredepeel:devoorbereidingen voor de
bouwzijn eind 1998 nagenoeggereed.
• Het structureel aantrekken van meer grond:op
degrens Horst-Venray isvoor eenaantaljaren
17,7 ha ingebruik genomen.
• Het bevorderen van meer regionalefinancieringenvoor de proeven. In 1998 ging hetvooral
om: het kali-onderzoek vollegrondsgroente,de
schadedrempel van Botrytis inaspergeenhet
vervolgvan het stikstofproject in het Mergelland.
• Hetverhogen vandeefficiency, de intensivering
vande band met de praktijk ende kwaliteitszorg op het bedrijf.
Voor de boeren entuinders inde regio zijnthemabijeenkomsten gehouden over BSOvollegrondsgroente, geïntegreerde onkruidbestrijding inmaïs
zonder kunstmest enerosiebeheersing inaardap-

H.in't Zand,voorzitter regionale programmeringscommissie ZONte Horst
"Er wordt steedseen weloverwogen keuze
gemaakt tussen
de veleonderzoeksvoorstellen.
Geziendebeperkte onderzoekscapaciteit bij
het PAVzal een
goede programmering in de toekomst meer dan
noodzakelijk zijn."
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Onderzoek enpraktijk kunnen elkaar tijdens gewasmiddagen stimuleren.

pelen inZuid-Limburg. Ook werd eendaggeorganiseerd met alsthema "de bodem centraal voor
devollegrondsgroente".
Detwee open middagen teVredepeel hadden dit
jaar niet echt eencentraal thema. HetPAV-ZON
heeft zich, samen met deandere proefbedrijven te
Horst, met eenstand over "alles draait om water"
gepresenteerd op deTuinbouwvakbeursteGrubbenvorst. Samen met DLVwerd een demonstratie
loofdoding gehouden en insamenwerking met
Nestlé eenaardappelrassententoonstelling. De
meestevan dezeactiviteiten zijn goedtot zeer
goedgeslaagd.
ir.Pvan denBerg, regiohoofdPAV-ZON

PAV-Zuidwest
Hetjaar 1998wasook voor PAV-Zuidwest eenbewogenjaar. Dat geldt zowel voor de uitvoering
van het proefplan alsvoor deontwikkelingen binnen detotale PAV-organisatie.
Inhetvoorjaar had deonderzoekslocatie Westmaaste kampen met hagelschade,vervolgens met
deproblematiek rondom dephytophthora en
daarna met dewateroverlast. Dit laatste hadtot
gevolg dat eensubstantieel deelvan het gelden
detijd die in 1998 in het onderzoek isgeïnvesteerd,verloren isgegaan.Ook degeplandethemadagover deaardappelteelt kon daardoor niet
plaatsvinden.Voor 1999 isopnieuw eenthemadagaardappelen geplandwaarbij onder andere
aandacht wordt besteedaan nieuwe rassenen
teelt op ruggen van90cm
Inhet bestuur van PAV-Zuidwest isherhaaldema-
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len gesproken over de heropstelling van het praktijkonderzoek met het oogop devormingvan
Kenniscentrum Wageningen. Het bestuur blijft het
van groot belangvinden voor deakkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt dat op de regio gericht
onderzoek, ook inde betreffende regio kan worden uitgevoerd.Tevensbenadrukte het bestuur
dat het, gezien deverdergaande centralisatie,van
belang isdat depraktijk enige vorm vanzeggenschap en invloed heeft in het praktijkonderzoek. In
dit verband isbepleit om te komentot devorming
van regionale begeleidingscommissies.
Om meer bekendheid te geven aande activiteiten
van PAVwerd infebruari 1998een themamiddag
stikstofbemesting inaardappelen georganiseerd.
Gezien het ingezette beleid(EU-nitraatrichtlijn)zal
dit thema de komendejaren zeker hoog op deonderzoeksagenda staan.Dit geldt overigensook
voor degewasbescherming.
Eenander thema waar PAV-Zuidwest zichook op
wil richten, isde invullingvanagrarisch natuurbeheer op akkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven. Op basisvanonderzoek kanvoor de praktijk
aangegeven worden wat de mogelijkheden enonmogelijkheden zijn van inpassing op debedrijven.
In 1999wil PAV-Zuidwest, insamenwerking met
onder andere delandbouworganisaties enstudieclubs,opnieuw enkelethemabijeenkomsten beleggen.Viade landbouwbladen zal hierover meer
informatie worden verstrekt.
ir.G. van derSchelde
regiohoofdPAV-Zuidwest
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Door de wateroverlast isveel verloren gegaan.

PAV-Noord en Noord Oost Nederland
Het bestuur van PAV-NNO heeft zich diepgaand
bezig gehouden met dereorganisatie van hetgehele landbouwkundig onderzoek. Voor hetPAVNNOwas het eenzeer moeilijke afweging om öf
zelfstandig verder te gaanöf volledig met hetPAV
op te gaan inW-UR. Het resultaat isgeweest, dat
PAV-NNO meegaat indevorming vanW-URomdat eenverzelfstandiging vanonzestichting tot
een isolement kon leiden. Het isnatuurlijk vanbelangvoor onsgebied datwe optimaal meedraaien
in deze nieuwe organisatie. Hopelijk verloopt de
overgangsperiode zonder veel problemen,zodat
het gehele PAVen PAV-NNOoptimaal kunnen blijvenfunctioneren. Deopzet isdat het HLBen
SPNAalszelfstandig bedrijf verder zullengaan.
Omdit te verwezenlijken vinden onderhandelingen plaats met het Ministerie en LTO.Het huidige
personeel zaldaarbij overgaan naar de nieuwe
organisaties.

later nog eensin kleine kring herdacht. Deconclusie isdat Kooijenburg nogjaren vooruit kanals
onderzoekslocatie, ook op het gebiedvan onderzoek ten voordele van hetmilieu.
Hetjaar 1998 isvoor de medewerkers, netals
voor akkerbouwers engroentetelers, eenjaargeweest dat tijdens deoogst van deproeven ende
gewassen het uiterste van demensen heeftgevraagd. Opdezand-endalgronden isalles redelijk
goed afgesloten, opde kleigrond in Noord-Groningen isdit helaas niet gelukt. Het isjammer dat
dit slechteweer consequenties heeft voor de uitzaaivanwintergranen.
ing.J. Roosjen,
regiohoofd PAV-Noord enNoordOostNederland

In 1998werd het heugelijke feit gevierd dat Kooijenburg 50jaar bestond. Hieraan isaandacht besteed indevormvaneen interessante open dag
rond het thema pootgoedteelt. Gezien debelangstelling (circa 600 personen), magvaneensucces
worden gesproken. Met de medewerkers isdit feit
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Samenwerking en
internationale contacten
Voorhet effectief enkwalitatief goed kunnen uitvoeren vanonderzoekzijn (inter)nationale
contactenensamenwerkingonontbeerlijk. Ookvoorhet PAVgeldt dat uitwisseling van kennis
en verdelingvantaken tussen partnersveelalleidt tot een efficiëntere inzet vanmiddelen.
Financiers vanonderzoekstellendaarbij in toenemende mate alsvoorwaardedatsamengewerkt
wordt met eenof meerderepartners.Zogeldt opinternationaal vlakdat deEuropese Unie
alleenprojecten financiert,waarin meerdere Europese onderzoeksorganisaties en/ofbedrijven
deelnemen.
Evenalsvoorgaandejaren stond binnen Nederland
desamenwerking metvooral deorganisaties voor
praktijkonderzoek, DLO-instituten enuniversiteiten centraal.In 1998 ishet Ministerie van LNVgestart met programmafinanciering. Erisindatkader hard gewerkt aan hettot stand komenvan

.

r

DLO/Praktijkonderzoek-samenwerkingsprogramma'sop hetterrein vanschimmelziekten,plagen,
bemesting, multifunctionele landbouw, enzovoort.
Zomaakt het nematodenonderzoek deel uitvan
een instellingsoverschrijdend programma "milieuvriendelijke beheersing vanniet-cystevormende

* TààJi-' -~
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Uitwisseling van kennis leidt veelal tot efficiëntere inzet van middelen.
Dit geldt ook voor de aspergeteelt (Karinthië).
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wortelnematoden invollegrondsteelten". Deorganisatiesvoor plantaardig praktijkonderzoek enhet
IPO-DLOnemen deel aandit programma, datzich
richt op denematodengroepen Meloidogyne,Pratylenchus enTrichodoridae.
Verder isin projectverband samengewerkt metonder meer afzetorganisaties, handelshuizen,telersorganisaties enook het particulier bedrijfsleven.
Alsvoorbeeld van internationale samenwerking
kan het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
vollegrondsgroenten worden genoemd,waarin
wordt samengewerkt met eenviertal provinciale
onderzoeks- envoorlichtingscentra inBelgië.
Tevenswas het PAVin 1998betrokken bijeen
drietal door de EUgefinancierde projecten.Eén
project richt zichop de uitspoeling vanagro-chemicaliën. Eentweede project, onder leidingvan
het PAVen uitgevoerd met partners inItalië,
SpanjeenZwitserland, heeft alsdoelgeïntegreerde enecologische bedrijfssystemen te ontwikkelen voor devollegrondsgroenteteelt. Ineen
derde project wordt tezamen met instituten inEngeland, SpanjeenZwitserland gewerkt aande
ontwikkeling entoetsing van nieuwe methoden
voor geïntegreerde bestrijding vanslakken inde
belangrijkste groentegewassen.
Ook participeerde het PAVindrie zogenoemde
'concerted action'-projecten van de EU,die gericht
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zijn op uitwisseling van kennisenafstemming van
activiteiten. Het gaat bij deze projecten omde
ontwikkeling van degeïntegreerde bestrijdingvan
Phytophthora infestans inaardappelen, de ontwikkeling vanaangepaste doseringsystemen bijde
onkruidbestrijding ingranen en N-bemesting in
vollegrondsgroenten.
Inde IOBC heeft het PAVdevoorzittersrol gekregen. Omook indetoekomst samenwerkingsverbanden te kunnen blijven realiseren,heeft hetPAV
ook ditjaar gewerkt aaneenduidelijk herkenbare
positie in het (inter)nationale agrarische kennisnetwerk. Naast de ruime aandacht die isbesteedaan
het publiceren vanartikelen inde Nederlandse
(vak)pers, isook deaandacht voor internationale
publicatiestoegenomen.
Tevenshebben PAV-medewerkers geparticipeerd
inen bijdragen geleverd aan internationale congressen enworkshops, zoals bijvoorbeeld het
EAPR-congres inZweden,de lOBC-workshopin
Schotland en hetXXVeISHS-congres inBelgië.
Ook zijn bezoeken gebracht aanenkelebuitenlandseonderzoeksorganisaties om contacten te
leggen of teverstevigen.
Dekomendejarenwordt getracht depositievan
het PAVin het nationale en internationale netwerk
weer verder uit tebouwen.
ing. Th. Huiskamp
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Organisatieschema PAV
per 1 januari 1999
Regio
PAV-NNO
Valthermond/Rolde
hoofd: ing.J.S.Roosjen

Teelt
Akkerbouw
ir.B.A. ten Hag

PAV-NWC
Lelystad
hoofd: Fr.vande Lindeloof

Onkruiden
Directeur
ir.A.J.Riemens
Adjunct-directeur
ir. P.M.Spoorenberg

Teelt Groenten
ir. PH.M. Dekker

Directie-secretariaat
mw.T.A.J.Hoekstra

Benuttiging
nutriënten enwater

PAV-ZW
Westmaas
hoofd: ir. G.van der Schelde
PAV-ZON
HorstA/redepeel
hoofd: ir. R van den Berg

Schimmels
ir. H. Baltjes
Plagen

Economieen
management
drs.ing. B.J.M. Meijer
Bedrijfssystemen

Nematoden
ir. P.M. Spoorenberg
Onderzoeksondersteuning
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Proefbedrijf

P. ter Steege

AlgemeneZaken

D. Hooijer
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Financiering van het
onderzoeksprogramma
Met ingang van 1998isde financiering van het PAVingrijpend gewijzigd. Desituatie waarin het
PAVvia het eigen programmeringscircuit min of meer zelf invulling kon geven aan de inputfinanciering van het collectief bedrijfsleven en het ministerie van LNVisvoorbij. Bij de huidige
programma- of projectfinanciering, heeft de financier/opdrachtgever een grotere sturende
invloed op het uit te voeren onderzoek en koppelt hij de financieringen aan de omschreven
opdrachten.
Destructurele 50/50-financiering, waarbij overheid en collectief bedrijfsleven ieder voor de helft
het reguliere onderzoekprogramma financieren, isdaarmee tevens beëindigd.
Ministerie van LNV
Voor de invulling van dedoor haarte financieren
programma's geeft deoverheid ineenvroegstadium haarwensen aan indevorm van indicaties.
Deonderzoeksorganisatie werkt een indicatievervolgens uittot eenvoorstel voor meerjarig onderzoek insamenwerking met andereonderzoeksinstellingen. In 1998stelde het ministerie van LNVin
totaal ƒ9,1 miljoen beschikbaar ter financiering
vanvooraf geaccordeerde onderzoekprogramma's.

Collectief bedrijfsleven
Definancieringstaak van het Landbouwschap is
met ingang van 1998overgenomen door depro-

ductschappen. Het Productschap voor Zuivelbehartigt het maïsonderzoek. Onderzoek aan deakkerbouw- en vollegrondsgrondsgroentegewassen
wordt gefinancierd via respectievelijk het Hoofdproductschap voor Akkerbouw en het ProductschapTuinbouw. In 1998stelden de productschappen tezamen zo'n ƒ 8,4 miljoen beschikbaar.

Derden
Het grootste deelvan het onderzoekspakket van
het PAV-Lelystaden deregionale PAV-organisaties
wordt gefinancierd door het ministerie van LNVen
het collectieve bedrijfsleven. Daarnaastzijn eronderzoeksopdrachten bij het PAVdiedoor derden
worden gefinancierd.Totdezecategorie behoren

Tabel1. Financiering1998vande onderzoekprogramma'svanhet PAV(bedragenxƒ W00).

MLNV
programmatitel
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kwaliteit wortelgewassen
kwaliteit bladgewassen
kwaliteit maaigewassen
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
nematoden
schimmels
onkruiden
plagen
benutting nutriënten en water
economie en management
bedrijfssystemen
totaal

109
116
326

produc tschappen
HPA
PT
1.354

1.138
1.400
641
555
1.987
250
2.591

573
207
637
22
219
492
182
160

9.112

4.415

3.624

totaal

177
81
94
615
363
590
459
286
422
278
960

1.779
1.190
811
1.541
2.366
3.156
1.462
1.210
3.447
1.021
3.899

4.325

21.881

PZ

139
993

389
210
658
454
225
134
492
311
188

derden

2
143
75
115
16
54

405
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overheidsbeleidsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn
het onderzoek naar (biologische en ecologische)
bedrijfssystemen enonderdelen vandegewasbeschermings-en bemestingsprogramma's. Debedrijfsleven-inzet kent zwaartepunten bijdeprogramma's die meer inspelen opde
inkomensvorming op bedrijven. Deinzet door derden ishet hoogst bij het rassenonderzoek (waarbij
de kweekbedrijven via deNVZPeen bijdrage leveren) en het bedrijfssystemen-onderzoek, waaraan
de Europese Unie ruim bijdraagt.
Intabel 2 isdeverdeling van het programmabudget over de PAV-organisatiesweergegeven.
Intabel 3 isdeverdeling vande personeelsformatie over de PAV-organisatiesvermeld.

provinciale overheden,particulier bedrijfsleven,
Europese Unie,etc. Deomvang van dezezogenaamde derde geldstroom groeit vanjaar totjaar
en bedroeg in 1998circa ƒ4,3 miljoen.

Resultaat
Intabel 1zijn debegrote budgetten vermeld die
definancierende instanties bijdragen aandeonderzoekprogramma's, zoals het PAVdie onderscheidt. Het overzicht toont aandat deinteresse
vandeopdrachtgevers nogalverschillend is.De financiering van overheidszijde isgeconcentreerd
op onderzoek, dat bijdraagt aan het realiserenvan

Tabel2. Verdeling programmabudget 1998over de PAV-stichtingen (bedragen x hfl. 1000).

programmatitel
kwaliteit wortelgewassen
kwaliteit bladgewassen
kwaliteit maaigewassen
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
nematoden
schimmels
onkruiden
plagen
benutting nutriënten en water
economie en management
bedrijfssystemen
totaal

PAV
NNO

PAV
NW/C

PAV
ZW

PAV
ZON

PAV
Lelystad

totaal

431

48
201

107
99
22
35
48
92
121
138

45
57
13
43
129
199
51
70
717

157

367

1.148
833
633
1.407
1.738
2.661
1.212
983
2.458
1.021
3.298

1.779
1.190
811
1.541
2.366
3.156
1.462
1.210
3.447
1.021
3.899

819

1.691

17.391

21.881

143
56
469
131
84
29
80

30
117
23
7
54

77
480

1.500

Tabel3. Personeelsformatie Praktijkonderzoek voor deAkkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt per 31december 1998.

aanstelling op basisvan
Stichting

fte's vast

PAV-Lelystad
PAV-Noordwest/Centraal
PAV-Noord Noord Oost Nederland
PAV-Zuidwest
PAV-Zuidoost Nederland

121,5

totaal

121,5

ARAR
fte's tijdelijk
5,3

5,3

CAO
Fte'svast
fte's tijdelijk
1,8
3
10,5
10,5
14,4

2
1

40,2

4,8

2

exclusief Hilbrandslab enSPNAen losse medewerkers piekpersoneelenzomerhulp.
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BestuurPAV
Conform destatuten van het PAV(d.d. 19juni
1998)heeft het bestuur devolgendesamenstelling:
Vijf leden,afkomstig uit deakkerbouwsector,evenwichtig verdeeldover devolgendeteeltgebieden:
zuidwestelijke klei, centrale klei, noordelijke klei,
noordoostelijk zandenVeenkoloniën enzuidoostelijk Nederland,opvoordracht vandestands-en
vaktechnische organisaties indegenoemdegebieden:
• J.C. Geluk, te Dinteloord
• A. Hommes,te Lauwerszijl
• G.W. deJong,te Odoorn
• A.H.T.van Meijel,te Espel(lid DB,secretaris)
• CL.W.M. Backbier,te Hulsberg (tot augustus),
opgevolgd door J.G.A.Verhoeven,teErp
Vijf ledenafkomstig uit de vollegrondsgroentesector, evenwichtig verdeeld over devolgende teeltgebieden:zuidwestelijke klei, centrale klei, noordelijke klei,zuidoostelijk zandgebied enzuidelijk
zandgebied,opvoordracht van destands-envaktechnische organisaties in degenoemde gebieden:
• J.L.vandenAvoird,te Molenschot
• W.van den Beucken,te Belfeld
(lid DB,tweede secretaris)
• A. Sandee,te Kamperland
• R.Schuiling,te Minnertsga
• G.M.J. Korse,te Oosterblokker
Twee leden opvoordracht van devakgroep akkerbouw van LTO,waarvan tenminste één bedrijfsgenoot:
• B.J.A. Hakvoort, te Slootdorp (lid DB,voorzitter)
• W. deVisser,te Biddinghuizen

Tweeleden opvoordracht van devakgroepvollegrondsgroenten van LTO,waarvantenminste één
bedrijfsgenoot:
• F.J.van Beerendonk, teBest
(lid DB,vice-voorzitter)
• mw.ir. I.D. Hoogerbrugge
Tweeambtenaren van het Ministerie vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij:
• ir.A.S.M. Tabak, Directie Landbouw
• vacature
Adviserende ledenopvoordracht van het bestuur:
• ir. P.Hijma, Hoofdproduktschap voor
Akkerbouw te DenHaag
• drs. M.van 't Riet, Produktschap Tuinbouw te
DenHaag
Hoofdpunten besproken in het bestuur
• Ontvlechting vanverantwoordelijkheden vanMinisterievan LNVencollectief bedrijfsleven bij het
praktijkonderzoek akkerbouw envollegrondsgroenteteelt.
• Inpassingvanhet Plantaardig Praktijkonderzoek
inWageningen Universiteit enResearchcentrum.
• FusiePAGV-PAVenaanpassing statutenPAV.
• Algemene contractvoorwaardenPAV.
• Positionering praktijkonderzoek aardbeien.
• Jaarrekening inclusief accountantsrapport 1996.
• Concept-jaarrekening 1997.
• Programma-en kostensoortbegroting 1998.
• Hoofdlijnen onderzoeksprogramma enprogrammabegroting 1999.

Algemeen bestuur PAV.
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PAV-kennisoverdracht
In 1998 zijn de onderzoeksresultaten op verschillende manieren naar buiten
gebracht:
Artikelen voor devakpers: 228
PAV-bulletins: 8(waarin 70artikelen).
Meegewerkt isaan 34gewasbrieven samen met Groeiservice.
Insamenwerking met PR,DLVenOogst is4 maal defolder Maïspraktijk uitgebracht.
Teelthandleidingen:6
Publicaties:6
Special Reports:2
Wetenschappelijke artikelen 30.
Rassenbulletins: 13voor akkerbouw en20voor vollegrondsgroenten
PAV-maandrapporten: 11
Abonnementen: 1590stuks indiverseabonnementvormen
Verkochte boekjes: 4000
Inleidingen:206
Organisatie vanof medewerking aanopen dagen,themadagen, studiedagen, beurzen:30
Georganiseerde studiedagen voor toeleverende industrie encoöperaties:5
Ontvangen excursies op locatie Lelystad:40
Akkernet: voorbereiding enopbouw sitessamen met partners DLV,1RS,Opticrop enAgrotel.
Internet: opbouw enonderhoud PAV-site
Opaanvraag wordt udoor het PAVeen lijst met uitgaven toegezonden betreffende artikelen,
teelthandleidingen, publicaties,themaboekjes en bulletins.

PAV-jaarverslag 1998

Locaties
PAVLelystad
Bezoekadres: Edelhertweg 1,Lelystad
Postadres: Postbus 430, 8200AK Lelystad
tel.0320 29 11 11, fax 0320230479
E-mail Info@pav.agro.nl
Internet www.agro.nl/pav/

PAV-Noordwest/Centraal
Postadres: Postbus 430, 8200AK Lelystad
tel.0320 29 11 11, fax 0320 230479
Bezoekadres: Edelhertweg 1,Lelystad

PAV-Noord en Noord Oost Nederland
Postadres: Postbus 376,9400AJAssen
Locatie Kompas,Noorderdiep 211, 7876CL
Valthermond
tel. 0599 66 2577,fax. 0599662505
Locatie Kooijenburg, Marwijksoord 4,
9448XB Marwijksoord
tel.0592 24 1220,fax 059224 1331

<-,-

PAV-Zuidwest
Postadres:Postbus 46,4460BA Goes
tel.0113247700, fax 011323 1189
LocatieWestmaas,Groeneweg 3,3273LPWestmaa
tel.0186 57 99 30,fax 0186 57 14 66

W

PAV-Zuidoost Nederland
Postadres: Postbus 6077,5960ABHorst
tel.077 3970169,fax 077 39701 80
Locatie Horst: Dr.Droessenweg 11teHorst-Meteril
LocatieVredepeel:Vredeweg 1teVredepeel,
tel. 0478 54 6257,fax 0478 54 8048

