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Woord vooraf
Op de nieuwjaarsbijeenkomst begin 1997werd het logo gepresenteerd van de organisaties voor
Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

(PAV).Deze handeling markeerde de

afronding van de herstructurering en herpositionering van het proefstation en de regionale
proefboerderijen en -tuinen. Het functioneren onder een nieuwe naam en een andere
bestuurlijke structuur isniet een eindpunt, maar een uitdaging om binnen de nu geldende
randvoorwaarden, inhoud te geven aan de opdracht. Ook in 1997zijn deze randvoorwaarden
volop in discussie geweest. Dit betrof onder andere depositionering van het praktijkonderzoek
in relatie tot de aanpassingen van de agrarische kennisinfrastructuur. Op een aantal aspecten
wordt nader ingegaan.
Financiering
Hetjaar 1997 gaat degeschiedenis inalshet laatstejaar,dat decollectieve financiering voor het
praktijkonderzoek via het Landbouwschap werd
geregeld. Ook was 1997 het laatstejaar waarin
nogsprakewasvaneenstructurele 50/50-financiering door LNVen het bedrijfsleven. In 1998
wordt zowel door deoverheid als het bedrijfsleven
overgestapt op programmafinanciering. Bijde
voorbereiding van het programma voor 1998
werd eenaantal gevolgenvan dezewijziging voelbaar. Deinvloed vandeopdrachtgever op het uit
tevoeren onderzoek wordt groter. Grotere betrokkenheid bij het onderzoek door de opdrachtgever
iswinst. Deinvloed van het bestuur endeorganisatieop het uit tevoeren programma neemt af.
Deafstemming vanonderzoekswensen opaanwezigecapaciteit enexpertise wordt daardoor complexer. Door dezeontwikkeling zal het praktijkonderzoek een meer marktgerichte organisatie
worden. Eengrotere marktgerichtheid moetgepaard gaan met een sterkere externe gerichtheid.
Mede om deze redenwerd in 1997 gestart met
een doelgroepgericht communicatiebeleid. Ook
werd geïnvesteerd in het realiseren vaneencultuurverandering, waarbij zaken als klantgerichtheid, concurrentiekracht en interne flexibiliteit belangrijke aandachtspunten zijn. Deverhoogde
marktoriëntatie heeft in 1997 reedseen positief
effect gehad op een groeiend aantal opdrachten
vanderden, naast definanciering van deoverheid
en het collectieve bedrijfsleven.

Onderzoeksstructuur
In 1997werd debestaande afdelingsstructuur gewijzigd ineenstructuur, waarbij deonderzoekers
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gegroepeerd werden rondom onderzoeksthema's.
Met de programmastructuur wordt beoogd beter
inte kunnen spelen op dewensen van opdrachtgeversengemakkelijker te kunnen aansluiten bij
samenwerkingsverbanden met andere onderzoeksinstellingen. Opde belangrijkste activiteiten
vandeprogrammateams wordt elders inditjaarverslag nader ingegaan. Hoewel hetwerken met
programmateams onmiskenbaar voordelen heeft,
zijn erook punten vanzorg. Inde afdelingsstructuur wasereen zeer prominente plaats ingeruimd
voor degewasexpertise. Het instand houdenvan
gewasdeskundigheid in deprogrammastructuur is
moeilijker enzalde komende tijd de nodige aandacht vragen.Juist in het praktijkonderzoek ishet
vermogen om disciplinaire kennis te integreren in
gewasspecifieketeelt- en bedrijfssystemen eenbasisvoorwaarde.

Positionering PAV
Hetvoornemen om deverstrengeling vanverantwoordelijkheden voor het praktijkonderzoek tussenoverheid en bedrijfsleven in bestuurlijk,financieel enorganisatorisch opzicht te beëindigen,
heeft in 1997 nog niet tot besluiten geleid.Tegelijkertijd met het onvlechtingsvoornementen aanzienvan deverantwoordelijkheden isook de positionering van het praktijkonderzoek alsonderdeel
vande kennisinfrastructuur indiscussie. Binnende
herschikking van dekennisinfrastructuur gaatde
overheid ervan uit, dat het praktijkonderzoek onderdeel wordt van het Kennis Centrum Wageningen. Indediscussie met het georganiseerde bedrijfsleven liggen de knelpunten niet zozeer op
het gebied van deontvlechting van bestuurlijke en
financiële verantwoordelijkheden, maar vooral op
het terrein vandevoorgestane organisatorische

splitsing van het praktijkonderzoek. Om uit deimpassete komen, isopverzoek van het PAV-bestuur endebetrokken LTO-vakgroepen eenPAVondernemingsplan opgesteld voor desituatie, dat
het praktijkonderzoek alsautonome organisatie
verder zougaan.
Op basisvandit plan isgebleken,dat aan nogal
wat randvoorwaarden voldaan moet worden om
dezeoptie te realiseren. Hoewel de betrokken partijen in 1997 nog niet tot afronding van debesluitvorming over de positionering vandePAV-organisatie kwamen, hebben deverkenningen van
deverschillende modellen wel een beter inzicht in
de mogelijkheden gegeven. Op basishiervan lijkt
eencompromis dat voldoende draagvlak heeft, tot
de mogelijkheden tebehoren.

Tot slot
Dekennisinfrastructuur isvolop in beweging.Nu
de interne herschikking binnen het praktijkonderzoek isafgerond endeorganisatie volop invulling
geeft aan de nieuwe situatie, isdediscussie
gaande over deexterne positionering van het
praktijkonderzoek. Deafronding hiervan iszeer
wenselijk, omtoekomstgericht te kunnen functioneren. Hoebelangrijk positionering enstructurering echter ook zijn, dewerkelijke kracht van het
praktijkonderzoek ligt inde motivatie vandemedewerkers enderesultaten,diedoor hun inzet tot
stand komen.Vanaf deze plaatswil ik daaromaan
het personeel op deverschillende locaties mijn
dank overbrengen voor degezamenlijke inzeten
zorg waarmee,ondanks alle discussie, het werkplan involle omvangtoch weer gestalte heeftgekregen.
ir. AJ. Riemens, directeurPAV
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Hoofdlijnen van het
onderzoeksprogramma
Meerjarenplan

1997-2000

Op basisvanvisiesvan Programma Advies Com- •
missiesenandere richtinggevende nota's vanoverheiden bedrijfslevenorganisaties isin 1995een
meerjarenplan geformuleerd. Daarin isaangegevenopwelke terreinen het praktijkonderzoek akkerbouw envollegrondsgroenteteelt zich in deperiode 1997-2000 moet richten. In 1996 ishet
meerjarenplan nader uitgewerkt tot concreteonderzoeksprogramma's, waarmee in 1997 eenstart
isgemaakt. Deprogramma's dragen devolgende
titels:
1. Sturing van deteelt enverbetering vandeproductkwaliteit van bol-,wortel- en knolgewassen.
2. Sturing van deteelt enverbetering vandeproductkwaliteitvan blad-, stengel-, kool-en
vruchtgewassen.

3. Sturing van deteelt enverbetering vandeproductkwaliteit vangranen,zaden,peulvruchten,
handelsgewassen, kruiden envoedergewassen.
4. Cultuur- engebruikswaarde onderzoek akkerbouwgewassen, grassenvoor sportvelden en
gazons envollegrondsgroentegewassen.
5. Beheersingvan plantparasitaire nematoden.
6. Beheersing vanschimmelziekten.
7. Beheersing vanonkruiden.
8. Beheersing van insecten enslakken.
9. Optimalisering van het gebruik van meststoffen en deverbetering van dewaterbenutting.
10.Mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling en
ondersteuning van het management.
11.Ontwikkeling entoetsing vanduurzame bedrijfssystemen voor deakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt.

Open dagen PAVI Nationale spuitdagen.
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Voor de bovengenoemde programma's bestaan
ook verkorte werktitels die verder in dit jaarverslag
gehanteerd zullen worden, respectievelijk:
1.
Kwaliteit wortelgewassen.
2. Kwaliteit bladgewassen.
3. Kwaliteit maaigewassen.
4. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
5. Nematoden.
6. Schimmels.
7. Onkruiden.
8. Plagen.
9. Benutting nutriënten en water.
10. Economie en management.
11. Bedrijfssystemen.
Programmeringsstructuur
Tot 1997 kende het PAV een systeem van onderzoeksprogrammering, waarmee invulling gegeven
werd aan de gelden die door overheid en collectief bedrijfsleven beschikbaar werden gesteld.
Ingaande 1998 gaat de overheid over op zogenaamde programmafinanciering, waarmee ZIJ als
opdrachtgever nadrukkelijk de aan te wenden
middelen koppelt aan omschreven opdrachten.
De structurele 50/50-financiering, waarbij overheid en collectief bedrijfsleven ieder voor de helft
het reguliere onderzoeksprogramma bekostigen, is
daarmee beëindigd. De keuzevrijheid in de besteding van de overheidsgelden wordt wat betreft de
overheid niet langer overgelaten aan de uitvoeringsorganisatie. Eind 1996 heeft de overheid al
voorindicaties afgegeven aangaande haar wensen
in 1998. Het PAV heeft daarop gereageerd en gedurende het verslagjaar is invulling gegeven aan
deze overheidswensen.
Via de PAV-programmeringsprocedure wordt voortaan nog wel invulling gegeven aan dat deel van
het onderzoekspakket dat wordt gefinancierd
door het collectief bedrijfsleven. In beperkte mate

speelt de PAV-programmering nog een rol bij de
concrete (detail)invulling van de overheidswensen
en bij de afstemming van de bedrijfslevenwensen
op die van de overheid.
Jaarlijks begint de PAV-programmering voor het
daarop volgende jaar in maart. Het programmeringsproces start met een intensieve inventarisatie
van voorkomende vragen en problemen. Deze vragen kunnen zowel afkomstig zijn uit de praktijk
van akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt als uit
de onderzoekswereld en van de zijde van definanciers. Erwordt naar gestreefd om te komen
tot een invulling van programma's met een evenwicht tussen actuele vragen/problemen en verwachte/potentiële ontwikkelingen.
Regionale en landelijke programmeringscommissies vormen, als adviescommissies van het sectorbestuur, de spil van dit programmeringsproces. Zij
geven adviezen over de noodzakelijke keuzen, die
gemaakt moeten worden uit de aangedragen suggesties.
De onderzoeksorganisatie werkt de prioritair beoordeelde voorstellen nader uit en stelt voor het
totaal van lopende en nieuw te starten projecten
begrotingen op, gua geld, menskracht en voorzieningen.
Op basis van de adviezen van de programmeringscommissies en de uitgewerkte projectbegrotingen
komt uiteindelijk het concept-onderzoeksprogramma tot stand, dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de financiers.
Aanvullend op het door overheid en collectief bedrijfsleven gefinancierde onderzoekspakket iser
voor PAV-Lelystad en de regionale PAV-organisaties ruimte om binnen bepaalde randvoorwaarden
projecten uit te voeren door middel van additionele financieringen.
ing. Th. Huiskamp
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Kwaliteit wortelgewassen
Demarkt stelt niet alleen hogere eisenaan product enproductiewijze maar,in het kader van
integrale ketenbenadering en marktsegmentatie, ook meer specifieke kwaliteitseisen. Het
onderzoek richt zich hierbij op het optimaliseren van de teeltwijze, de bewaring en de handling.
Bij consumptie-aardappelen isvooral gewerkt aan de optimalisatie van teeltwijze en bewaring
van nieuwe Bintje-vervangende rassen,de invloed van CO2 -ophoping in bewaarplaatsen, het
AKK-project tafelaardappelen en dezelfverdraagzaamheid van Bintje in enkele gebieden. Voor
zetmeelaardappelen iseen omvangrijk onderzoek gestart naar de verbetering van de grondstofkwaliteit en de vermindering van kwaliteits- en bewaarverliezen. Bijpootaardappelen stond de
gezondheid (bruinrot, poederschurft, gewone schurft, zilverschurft, roodrot) van het pootgoed
centraal.
Andere items waren de bewaring en verwerkingskwaliteit bij cichorei, de bewaring van
knolselderij en de watervellen bij uien.

Kwaliteitsverbetering
zetmeelaardappelen
In 1997 issamen met AVEBE,DLVenPAV-NNO
eenomvangrijk onderzoeksprogramma gestart,
waarbij wordt getracht omviaverbeteringen in
teelt, oogst en bewaring te komen tot eendrastische beperking van bewaar- en kwaliteitsverliezen
entot rendementsverbetering inde keten. Hetonderzoek richt zichdaarbij onder meer op hetbereikenvan goed afgeharde knollen bij deveelal
late rassenom rooibeschadiging endaardoor kwaliteits- en bewaarverliezen te beperken. Hiertoe
wordt nagegaan:
- deafstemming vande stikstofbemesting
(sturingsmethoden) in relatie tot vroeger rijpen;
- hettijdstip van loofvernietiging in relatie tot de
productie enafrijping in de herfst;
- de methode van loofvernietiging in relatie tot
de loofmassaen loofvastheid.
Onderzoek naar de invloed vande matevan rooibeschadiging op de bewaarverliezen en de invloed
vanteeltfactoren en rooimethodedaarop moeten
verdere handvatten voor sturinggeven.
Ook de beheersingvangewone schurft enpoederschurft krijgt aandacht. Schurft verhoogt de
bewaarverliezen en heeft door vuilinsluiting een
negatieve invloed op de kwaliteit. Omdat debeide
schimmels zichverschillend gedragen, ishetonderscheidtussen detwee schurftsoorten essentieel.
Voor de belangrijkste rassenworden despecifieke
kwaliteitseigenschappen (AVEBE)en interacties
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met teeltmaatregelen onderzocht. Erisonderzoek
gestart naar devraag hoe inde (schuur)bewaring
dezetmeelverliezen bijverschillende rassendoor
diversetemperatuursregimes kunnen wordengeminimaliseerd. Eind 1997 istevens onderzoek
voorbereid naar optimalisering van het gebruikte
(TBM)-pootgoed voor dezetmeelaardappelteelt
(verbetering gezondheid en groeikracht).
Het onderzoek isafgestemd op het meer modellengenchte onderzoek vanAB-DLO dat vanuit
Agrobiokon isgestart. Beide programma's zijn
geïntegreerd in het nieuwe AB-DLO/PAV-programma "Innovatie zetmeelaardappelteelt". De
resultaten vandit onderzoek moeten in2000 leidentot eenteeltconcept waarmee teler enverwerker optimaal kunnen inspelen en bijsturen wat
betreft rasengewassituatie.

Optreden van watervellen in uien
Door watervellen in uien kande kwaliteit vaneen
partij ernstig achteruitgaan. Uit Noors onderzoek
isduidelijk geworden dat deoorzaak vanwatervellen mogelijk isgelegen ineenverstoordegasuitwisseling tussen bol en buitenlucht. Eenhoge
CO:-concentratie inde bol blijkt het ontstaanvan
watervellen sterk te stimuleren. Devraag isin
welke fasevanteelt, oogst en bewaring het bovenstaande zichonder praktijkomstandigheden
kanvoordoen. Het eigenlijke probleem vanwatervellen manifesteert zich meestal pasbij debewaring.
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Watervellen, eenprobleem in de bewaring.

Uit PAV-onderzoek in 1995 en 1996 bleek dater
grote verschillen tussen de rassen zijn. Eenlate
zaai bleek het optreden vanwatervellen te kunnen
bevorderen. Dematevandrogen of dedroogtemperatuur hadden daarentegen geeninvloed.
In 1997 zijnop hetveld defactoren ras,oogsttijdstip endroogtemperatuur onderzocht. Ook isde
invloed van natte omstandigheden in de bodem
en het gewas nagegaan door intensief te beregenen in de periode tussen bolvorming enstrijken en
tussenstrijken enoogst.Tijdens de bewaring

8

wordt de invloed vaneenverhoogde CO.-.concentratie in decellucht nagegaan. Deuienvan
proeven uit Lelystad enWestmaas liggen inbewaring enworden inapril 1998 beoordeeld. In 1998
wordt het onderzoek voortgezet waarbij,afhankelijk vande resultaten in 1997, ook wordt nagegaan inwelke periode de uiop hetveld hetgevoeligst isvoor eventuele inductie van watervellen
door natte bodemomstandigheden.
ir. B.A. ten Hag
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Kwaliteit bladgewassen
Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven c.q. te versterken, speelt de kwaliteit
en dezekerheid waarmee geleverd kan worden een grote rol. Het PAV-onderzoek richt zich op
het vinden van de oorzaak van kwaliteitsproblemen, het vinden vanparameters die een
voorspellende waarde hebben voor de kwaliteit in een latere fase,het bestuderen vande
invloed van maatregelen tijdens de teelt en de na-oogstfase en de optimalisatie van de gehele
teelt van de betreffende gewassen.
In 1997isaan eenscalavan onderwerpen onderzoek uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: witte vlekjes in prei, seizoenverlenging en beperking van rozeverkleuring bij asperge,
roodverkleuring en hergebruik vanproceswater bij witlof, natrot in de teelt en trek van witlof,
indrogen van witlofwortels, schermrot bij broccoli, planttijdstip enstikstofbemesting bij
winterbloemkool, gele blaadjes bij spruitkool, verpakkingsmaterialen om de houdbaarheid van
groenten te verbeteren en methoden om de aanvoerplanning van groenten te verbeteren. Het
onderzoek naar het perspectief van CA-bewaring van broccoli en bleekselderij, het beperken van
het optreden vanbruine randjes bij knolvenkel en vanzwart bij sluitkool alsmede het onderzoek
gericht op de ontwikkeling van een bewaarduur- en trekstrategie voor witlofwortels isin1997
afgesloten.
Stevigheid

kluitplant

Inde periode 1995 t/m 1997 zijn op dePAV-locatieZuidwest met spruitkool proeven uitgevoerd
om te onderzoeken of ertussen detypen kluitplanten verschillen bestaan in gevoeligheid voor
legeren. In 1995werden vier planttypen bekeken:
dequicktrayplant, destertrayplant, deW-trayplant
ende losse plant. Uit de proeven blijkt datde
quicktrayplanten in het algemeen ietssneller weggroeien dan deandere planttypen,wat tot een
minder stevig gewas leidt met een minder ontwikkeldewortelpruik. Delosseplanten staan toch niet
altijd zostevig alsverwacht werd. Bijdestertrayplanten zijn ertwee typen gebruikt, namelijk de
losgevulde en degeperste stertrayplanten. Met
beidetypen werden betere resultaten behaald dan
met dequicktrayplanten ende losse planten.Tussende losgevulde endegeperste stertrayplanten
zatweinig verschil. BIJvergelijking van hetzelfde
planttype zijn erwel verschillen instevigheidvan
planten bijverschillende plantenkwekers.
In 1997 isereen object ter plaatse zaaienbijgevoegd. Bijdit object waren er minder planten gelegerd dan bij deandere objecten. Ook het wortelgestel was duidelijk breder ontwikkeld met
dikkere wortels. Deopbrengst vandit object bleef
wel achter.
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Uit de proeven blijkt dat ertussen deverschillende
planttypen verschillen in stevigheid bestaan.Dit
leidt niet tot duidelijke opbrengstverschillen.

Zuivering en hergebruik
witlof trek

afvalwater

Sedertoktober 1996wordt door het PAVonderzoek uitgevoerd naar zuivering en hergebruik van
het afvalwater dat bij dewitloftrek vrijkomt. Op
hetwitlofbedrijf van L.de Kokte Kerkwerveis
daartoe een proefinstallatie geplaatst waarbij door
middel van UV-lichten/of Reciclean het gefilterde
afvalwater wordt ontsmet. Inmiddels iservaring
opgedaan met behandeling van alle afvalwaterstromen exclusief dompelbadrestantenvancalciumchloride. Ontsmetting met Reciclean ènUVlicht blijkt de meest zekere methode om bacteriën
enschimmelste doden. Inhet gezuiverde afvalwater werden devoor witlof schadelijke schimmel
Phytophthoracryptogeaende bacterie Erwinia
chrysanthemi niet meer aangetroffen. Nazuivering enontsmetting ishetwater weer glashelder.
DeEC-en pH-waarden vanvuil enschoon water
zijn in het algemeen niet sterk verschillend.Dit
geldt ook voor de mineraalgehalten. Invervolgonderzoek isvanaf eindjuli tot eindseptember 1997
het gezuiverde afvalwater daadwerkelijk weer her-

Detail zuiveringsinstallatie met fijnfilter en UV-behandelingsunit.

gebruikt envanaf trekdag 12 met succesaanvier
van deacht bassinsvan dewitloftrekkerij toegevoegd .Deanalyse-uitslagen van de genomen
monsterswijzen tot nutoe niet op eentevermijden ophoping van nutriënten en/of van degewasbeschermingsmiddelen dimethomorph(Paraat),
iprodion (Rovral)envinchlozolin (Ronilan). De lofproductie en kwaliteit van het op afvalwater getrokken lof was goed envergelijkbaar met dievan
degangbare trek. Dewijze vanvoorfiltratie van
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het vuilewater zal nog meer aandacht vergenomdat het filter regelmatig door calciumfosfaat enijzerfosfaat verstopt. Ook isaluminium (uit Aliette)
aangetroffen. Door toevoeging vanspeciaal geactiveerde gecondenseerde fosfaten aan het filter
c.q. devoedingsoplossing wordt getracht dit probleemteverhelpen.
ir.P.H.

Dekker
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Kwaliteit maaigewassen
Om de rentabiliteit
nadrukkelijker

van de teelt van granen en andere maaigewassen

ingespeeld worden op gedifferentieerde

en de productiewijze

om enerzijds te voldoen aan de kwaliteitseisen

mogelijk te produceren.

bijsturing

markten. De kwaliteit

Vanuit een integrale ketenbenadering

ontwikkeld

en anderzijds zo
worden

om tijdens de teelt te kunnen beoordelen

moet

van de

spelen daarbij een grote rol. Het onderzoek richt zich op het

van teeltsystemen

en handvatten

te verbeteren,

producten

optimaliseren
efficiënt

voorspellingsmethoden

of en in welke mate

nodig is.

Belangrijke

items bij granen zijn geschiktheid

pasta's (AKK-project),

productiepatroon

van tarwe voor pluimveevoeding,

en stikstofbemesting

van hoogproductieve

voor brouwgerst.

Bij graszaad kreeg vooral

zwavelbemesting

en sturing eiwitgehalte

stromanagement

aandacht; bij kruiden gaat het om AKK-project

zaaizaadkwaliteit

en teeltperspectief

goudsbloem,

gierstmelde,

Productiepatroon

van

miscanthus, schermenoogst

wintertarwe

tarwes,

keukenkruiden,

nieuwe kruiden. Het agrificatie-onderzoek

Plantdichtheid, uitstoeling, aarvorming, korrelzetting en korrelvulling zijn processen, die de productiviteit van een gewas wintertarwe bepalen. De
korrelopbrengst is het product van het aantal
aren, het aantal korrels per aar en het duizendkorrelgewicht. Goede kennis van deze opbrengstcomponenten vormt de basis voor de teelt en productie van een graangewas. Bij de huidige
hoog-opbrengende rassen isdeze kennis echter
gebrekkig.
Door verbeteringen van de teeltmaatregelen (onder andere ziektebestrijding) en van het rassensortiment is de productiviteit sterk toegenomen. Voor
hoog-opbrengende wintertarwegewassen moet
de uitvoering van de diverse teeltmaatregelen
nauw op de gewas- en raskenmerken worden afgestemd. Daarbij is een goed inzicht in het productiepatroon onontbeerlijk. Op de sterke opbrengststijging van de laatste jaren heeft de
praktijk al gereageerd met een verhoging van de
zaaidichtheid en de stikstofbemesting.
De spruitvormmg (aren per plant), de korrelzetting
(korrels per aar) en de korrelvulling (duizendkorrelgewicht) zijn rasgebonden eigenschappen en min
of meer aan maxima gebonden. Het is dan ook te
verwachten dat voor een hogere productiviteit
grotere aar- en plantdichtheden nodig zijn. In rassenproeven wordt de variatie in opbrengstcomponenten bij meerdere productieve rassen vastgesteld. In een brede range van plantdichtheden
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gele tarwe voor

karwij en dille en

richtte zich op

pepermunt.

wordt de compenserende werking nagegaan van
een aantal, qua opbrengstvorming sterk uiteenlopende rassen. De eerste resultaten tonen aan dat
voor een opbrengst van 12 ton per ha beduidend
meer aren en planten nodig zijn dan voor 10 ton
per ha. Het onderzoek zal uiteindelijk richtlijnen
opleveren, die als basis dienen voor een teeltstrategie van oogstzekere, hoog-opbrengende wintertarwegewassen.

Bloem- en zaadproductie
van
goudsbloem zijn te
combineren!
Voor toepassing van de vette olie uit het zaad van
goudsbloemen (Calendula officinalis), als 'natuurlijk' alternatief voor petrochemische oplosmiddelen in verven, bestaat grote belangstelling.
In samenwerking met Cebeco is een aantal instellingen bezig met het verhogen van de zaad- en
olieproductie en het verbeteren van de opbrengstzekerheid daarvan.
Omdat van oudsher de verse of gedroogde goudsbloembloemen, als kruid of in extracten, gebruikt
worden in farmaceutisch/cosmetische preparaten
werd op het PAV al eerder gekeken naar de
bloemproductie van Calendula. Hierbij bleek dat
van goudsbloem, door de enorme regeneratiekracht van het gewas, meerdere malen bloemen
geoogst kon worden en dat daarna ook nog zaadvorming plaatshad. Een combinatie van bloem- en
zaadproductie leek dus mogelijk te zijn. Bij opti-
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Machinale bloemenoogst van goudsbloem.

malisatievan dezeteeltmethode bleek dat door
éénof twee bloemenoogsten de(her)bloeivan het
gewas gesynchroniseerd wordt, waardoor eengelijkmatig afbloeiend enzaadrijpend gewas wordt
gevormd. Omdat zaaduitval beperkt blijft, kan
daarmee eenzaadproductie gerealiseerd worden
dievergelijkbaar ismet desituatie waarbij geen
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bloemenoogst plaatsvindt. De verkoop/verwerking
van debloemenoogst kan, ineenzogenaamde
'dubbeldoel'-teelt, het saldovaneen purezaadproductie ondersteunen.
ir. B.A. ten Hag
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Cultuur- en gebruikswaarde
onderzoek
Hef Cultuur- en Gebruikswaarde-Onderzoek (CGO) heeft tot doel het vaststellen van de
bruikbaarheid van rassenvanakkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten voor de gehele
productie- en handelskolom. Omdat de overheid zich per 1 januari 1997heeft teruggetrokken
alsfinancier, hebben belanghebbenden uit het bedrijfsleven zich in 1996gebogen over een
andere opzet vanhet CGO. In 1997isgewerkt in de nieuwe opzet, die voor de
akkerbouwgewassen en de vollegrondsgroenten overigens wezenlijk verschilt. De hiermee
gepaard gaande vermindering aan middelen (personeel en financiën) viel samen met de
omschakeling naar deprogrammastructuur binnen het PAV. Het werken in programmastructuur
en in één sectie voor akkerbouw en vollegrondsgroenten hebben op terreinen alssynergie en
aansturing eenpositief effect gehad. Binnen het CGO isgewerkt aan het testen en
implementeren vanARSEC, een geautomatiseerd systeem voor de opslag en verwerking van
onderzoeksgegevens.

Akkerbouw
Voor deakkerbouwgewassen stond 1997 in het
teken van de(verdere) invulling van hetAKK-RAIL
project. Bijdit project isinwerkgroepen pergewas
door belanghebbenden uit het bedrijfsleven (kwekers,telers, industrie etc.) geïnventariseerd op
welke eigenschappen de rassenonderzocht dienente worden. Op basisdaarvan endevereiste
betrouwbaarheid van de resultaten zijn in 1996
protocollen voor het onderzoek opgesteld. Hetbedrijfsleven heeft daarnaast afspraken gemaakt
over de hoogte van de kosten en deverdeling
daarvan over deverschillende sectoren (kwekers,
telers, industrie). Vervolgens zijn aandiverseinstanties offertes gevraagd voor hetverrichtenvan
rassenonderzoek. Het PAVheeft ingeschreven
voor (in chronologische volgorde) wintertarwe,
winterrogge entriticale, zomergerst,zomertarwe,
haver,wintergerst, consumptie-aardappelen,zetmeelaardappelen, snijmaïs, korrelmaïs, suikerbiet
(in samenwerking met het 1RS),cichorei,vezelvlas,
bladramenas, gele mosterd,grassenvoor groenbemesting en luzerne. Deaardappelen zijngegund aan de NAK.Voor grassenvoor groenbemesting en luzerne bleek bij definanciers
onvoldoende financiële ruimte aanwezig te zijn.
Deoverige gewassen zijn aan het PAVgegund.De
contracten gelden voor éénjaar (1997). Degrassenvoor sportvelden en gazonszijn overgedragen
aanhetNOC*NSF.
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Bijeengroot aantal gewassen (granen envezelvlas) iseenaantal proeven,conform het protocol,
uitgevoerd bij kweekbedrijven. Deervaringenvan
het afgelopen jaar geven aan dat een dergelijk
model goed kanwerken.Versterking vandesamenwerking inde keten,éénvan dedoelstellingenvanAKK, moet in het project RAILnogverder
uitgroeien.
Devraag of degegevensverwerking centraal
(CPRO-DLO) of decentraal (uitvoerende instanties)
moet worden uitgevoerd, iseen punt vanaandacht. Centrale gegevensverwerking isminder efficiënt en leidt tot hogere kosten. Eriseen aanzet
gemaakt voor een systeemvan kwaliteitswaarborging.
Naast het reguliere CGO,zijnervoor eenaantal
bedrijven envoor de NVZPadditionele opdrachten
uitgevoerd.

Vollegrondsgroenten
Inhet programma voor 1997 isuitgegaan vaneen
basispakket van raseigenschappen dievooralvoor
deteelt van belang zijn. Dit pakket isvoor het
overgrote deelvanuit detelers gefinancierd. Daarnaast zijn erdiverse 'plus-pakketten' (resistentie,
uitstalleven, industrie-groenten). Vanaf 1997 iser
geenfinanciële bijdrage meer van dekweekbedrijvenvoor het reguliereCGO.
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Rassenproefveld wintertarwe.

Inoverleg met definanciers zijn deproevenzo
veel mogelijk aangelegd bij particuliere tuinders.
Waar deaardvande proeven dit noodzakelijk
maakte,zijn proeven aangelegd op PAV-onderzoekslocaties. Inde praktijk werkt dit redelijk
goed. Zeker in het begin bleek echter wel eenintensieve begeleiding nodig te zijn. Bijdezewerkwijze vindt het onderzoek dicht bij dedoelgroep
plaats. Bezienwordt of er bij eenaantal gewassen
kanworden aangesloten bij proevenvan(regionale)
studieclubs. Dit heeft nietalleen hetvoordeeldat
hiervoor daneendraagvlak bestaat inderegio,
maar biedt ook voordelen tenaanzienvan proefveldbeheer enonderzoeksefficiëntie (rassenworden
niet onnodig vaakonderzocht inverschillendeproevendoor ofvanuit verschillendeinstanties).
Vanwege hetwegvallen van participanten in het
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rassenonderzoek (overheid, kwekers, handel,industrie) isgezocht naar een nieuwe structuur voor
aansturing van het onderzoek. Het PAVendediverse LTO-gewaswerkgroepen stemmen wensen
en mogelijkheden zoveel mogelijk op elkaar af.
Met het Provinciaal Onderzoek- Voorlichtingscentrum voor Land-enTuinbouw (POVLT)te Rumbeke
(België) iseenovereenkomst gesloten voorsamenwerking bij het CGO witlof.
Met het POVLTen de proefstations in Kruishoutem
en Sint-Katelijne-Waver (beide in België)wordt bezien hoe eenverdere samenwerking bij hetrassenonderzoek aanvollegrondsgroenten tot stand kan
komen.
ir. H.Baltjes
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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, 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 bemonsteringsmethoden noodzakelijk. Dedaarmee aangetroffen
besmettingssituatie op eenperceel gecombineerd met inzicht in waardplantenreeksen en
schadegevoeligheden moeten de basisvormen voor het opzetten van bouwplannen, waarbij
met een minimum aan grondontsmetting een rendabele bedrijfsvoering mogelijk blijft.
Daarnaast zijn aanvullend alternatieve (biologische) beheersingsmethoden gewenst.
In 1997isgoedkeuring verleend aan het nieuwe DWKprogramma

"Milieuvriendelijke

beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden in vollegrondsteelten". In dit programma
zijn alle plantaardige proefstations en het IPO-DLO vertegenwoordigd. Het programma vormt
een samenhangend kader van20projecten met gemeenschappelijke doelstellingen, gebaseerd
op vragen van de gebruikers die het onderzoek financieren. Dezeprojecten zijn verdeeld in
projectgroepen rond de drie groepen van nematoden:
• Meloidogyne: akkerbouw, groenten, bloembollen, vaste planten,
• Pratylenchus: akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij, fruit,
• Trichodoridae: akkerbouw, groente, bloembollen.
Binnen het PAVisdaarnaast nog beperkte aandacht mogelijk voor deproblematiek van de
aardappelcysteaaltjes.

Wortelknobbelaaltjes
Optwee proefvelden met Meloidogynechitwoodi
(Zuidoost-Nederland, Noordoost-Nederland)
richtte het onderzoek zich op hetvaststellenvan
dewaardplantgeschiktheid en de rasverschillen
vande belangrijkste akkerbouw-, groente-en
groenbemestingsgewassen.
Erwerd onderzoek gedaan naar schade aan peen
enaardappelen;ook isnagegaan met welke teeltmaatregelen dezeschade iste beperken. Bijaardappelen zijn rassenkeuze (vroegheid) enrooitijdstipvan belang. Bijwaspeen isdit het zaaitijdstip
(kort nadeeerste generatie aaltjes).
In 1997 kregen de kortdurende teelten in hetzomerseizoen extra aandacht. Met kortdurende teelten (ijssla, plantuien, erwten en granen-vroege
oogst) verwacht het PAVheteffect vaneen braakperiode voor deaaltjes te kunnen benaderen.Aaltjes kunnen zich niet vermeerderen tijdenseen
korte teelt.
Doorvoortdurende kennisoverdracht vanuit het
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PAVblijkt het mogelijk dat telers bij dit soort problemen alsnel maatregelen nemen.Voortdurend
wordt op basisvan het onderzoek de waardplantgeschiktheidstabel aangepast engepubliceerd.

Vrijlevend

wortelaaltje

Hetjaar 1997waseentypisch Trichodorus-jaar.
Tijdens debeginontwikkeling van degewassen
was het koud en matigvochtig. Hierdoor kon het
Trichodoride-aaltje veelschade aanrichten. Inbieten- en uien-percelen kwamen valplekken voor.
Aardappelen hadden, meer dan invoorgaandejaren, last van kringerigheid. Inproeven enop praktijkpercelen suikerbiet isopbrengstderving tot 1 5
% gemeten. Door kringerigheid zijn kwaliteitsproblemen opgetreden.
PAV-onderzoek naar Paratrichodorus teres was afgelopenjaar onder andere gericht op detoepassingvan organische stof ter beperking van aaltjesschade. Effecten zijn, mede door delage
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Schadeveroorzaakt door Paratrichodorus teres in suikerbieten.

besmettingsgraad en de hoge tolerantie van het
aardappelras tegen knngerigheid, niet gemeten.
Deze veldproef zal in 1998 op een zwaarder besmet perceel herhaald worden.
In 1997 is het lopende rotatie-onderzoek (bouwplan )voortgezet met het doel verdere nuancering
te geven aan gevonden resultaten. Het proefveld
wordt tot het jaar 2000 voortgezet.
Naast deze veldproeven is gewerkt aan het ontwikkelen van een methodiek om gewassen en rassen in de kas te toetsen op hun waardplantgeschiktheid voor de vermeerdering van
Paratrichodorus teres en het tabaksratelvirus. De
eerste bevindingen zijn positief. In 1998 zullen
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meerdere cultuurgewassen worden getoetst.
In de Wieringermeer wordt op praktijkpercelen
geëxperimenteerd met grondverzwaring. Vanuit
het PAVworden deze percelen gevolgd, zodat op
termijn meer duidelijkheid komt over de voor- en
nadelen van deze grondbehandeling.
Nationaal gezien is binnen het Landelijk Overleg
Tnchodorus en Tabaksratelvirus Onderzoek
(LOTTO) al enige jaren sprake van gezonde communicatie tussen de verschillende onderzoeksinstanties die zich bezig houden met Tnchodorusonderzoek.
ir. P.M. Spoorenberg
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Schimmels
Het (praktijk)onderzoek ontwikkelt methoden op basiswaarvan telers de bestrijding van
schimmelziekten kunnen realiseren met een minimum aan (of zonder) fungiciden en een
voldoende mate van trefzekerheid en doelmatigheid. Voor dezogenoemde kleine gewassen
loopt het aantal toegelaten middelen dermate sterk terug, dat afdoende bestrijding van ziekten
onmogelijk wordt. Het praktijkonderzoek werkt met de fabrikant(en) en telersorganisaties aan
het vinden van oplossingen voor dit probleem.
Vruchtwisseling iseen belangrijke methode om problemen met bodemgebonden ziekten te
beperken. Aangezien een aantal bodemziekten langdurige overleving in de vorm van rustsporen
in de grond en/of veel waardplanten kent, isvruchtwisseling echter niet altijd toepasbaar of
afdoende. Voorwaarde voor een goede aanpak van bodemschimmels isonder andere het
hebben van een goede (kwantitatieve) detectiemethode voor depraktijk. Voor veel
bodemziekten ontbreekt dit nog. Vaakblijken er ook geen methoden te zijn om tot een
redelijke schadeprognose te komen. Ook ontbreekt er van de verschillende ziekten kennis over
mogelijke preventieve en curatieve maatregelen die genomen zouden kunnen worden om
schade te voorkomen of te beperken.
In 1997isgewerkt aan een nieuw programma op het terrein vanschimmels en bacteriën. In dit
programma zijn alle plantaardige proefstations alsmede het IPO-DLO vertegenwoordigd. Begin
1998zal dit programma naar verwachting vanstart kunnen gaan.

Bestrijding van Phytophthora infestans in
aardappelen
Voor de bestrijding vanPhytophthorainfestans in
aardappelen zijn gemiddeld per seizoen 10-15bespuitingen met fungiciden nodig. Omde inzeten
afhankelijkheid vanfungiciden te minimaliseren,
isnaast kennis over deepidemiologie vande
schimmel en deweersomstandigheden ookveel
detailkennis noodzakelijk over dewerkingvan
fungiciden. Fungiciden hebben preventieve (voorbehoedende), curatieve (genezende) of eradicatieve (allesdodende) eigenschappen. Hoemeerbekend isover dezeeigenschappen deste gerichter
eneffectiever defungiciden kunnen worden ingezet. Onderzoek in hetveld issterk afhankelijk van
de natuurlijke ziektedruk en deweersomstandigheden. Ook kunnen de hiergenoemde eigenschappen vanfungiciden niet afzonderlijk worden
onderzocht onder veidomstandigheden. Omdeze
moeilijkheden teoverwinnen, isop het PAVeen
biotoets ontwikkeld. Indeze biotoets worden
aardappelblaadjes geplukt uit pot- of veldproeven
en in het laboratorium kunstmatig besmet met
Phytophthorainfestans. Naincubatie onder gun-
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stige omstandigheden voor deschimmel, kandan
na6-7 dagen beoordeeld worden of de geplukte
blaadjesvoldoende waren beschermd door het
fungicide. Met deze biotoets zijn indeafgelopen
jaren diverseeigenschappen bestudeerd van fungiciden om Phytophthora infestans inaardappel te
bestrijden. Met deze methode zijn ook debiologischeactiviteit vanfijne engrove spuitdruppels,de
invloed van adjuvants (hulpstoffen), de regenvastheid ende biologische effectiviteit vanverschillende spuittechnieken onderzocht. Deresultaten
die behaald zijn of worden, dragen bij aaneen
flexibelere inzet vanfungiciden, zodat naast het
rekening houden met kritieke weersomstandigheden enziektedruk, ook desterkere en minder
sterke punten van defungiciden worden meegenomen inde bestrijding vanPhytophthora infestansinaardappelen.

Biosanitatie
Rhizoctonia solaniiseen algemeen voorkomende
bodemparasiet, dieveelwaardplanten heeft en
ook instaat isom dood organisch materiaal te koloniseren. Deparasiet heeft dan ook veel mogelijk-
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heden omzich in debodem instandte houden of
uit te breiden. Mede doordat de parasieteen
groot enomvangrijk schimmelnetwerk vormt,
heeft het ook veel belagers indebodem.Afhankelijk van het evenwicht kaner meer of minder
schadeontstaan.
Eerder onderzoek (IPO-DLO)heeft aangetoond dat
Rhizoctonia zichaan het eindvan het seizoenop
deachterblijvende gewasresten sterk uitbreidt.
Toepassing vandeantagonist V.biguttatum bij het
groenrooien deed het besmettingsniveau vanRhizoctonia nadeteelt belangrijk afnemen. Dit principewordt biosanitatie genoemd. Inkasexperimenten isnagegaan of dit principe ook opgaat
voor gewasresten vansuikerbieten (blad en kop)
en met een Rhizoctonia-isolaat dat suikerbieten
aantast (/?.solaniAG2-2 isolLu).
Zandgrond van de PAV-locatieVredepeelafkomstig uit een maïsperceelwerd voor eendeelgepasteuriseerd bij 70 graden Celsius.Alle grond werd
besmet met Rhizoctoniasolani. Het mengenvan
suikerbietenblad ingepasteuriseerde grond,gaf
een duidelijke verhoging van het besmettingsniveau (tabel 1).Wasdegrond vooraf nietgepasteuriseerd enwaren devan nature aanwezigeantagonisten nog aanwezig,dan leidde het
toedienen van het suikerbietenblad tot eenverla-
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Tabel 1. Het effect van het toedienen van bietenblad
met eventueel een antagonist in biologisch
actieve (geen pasteurisatie) en gepasteuriseerde grond op het aantastingsniveau
van
vier weken later gezaaide
suikerbieten.

gewasrest

geen pasteurisatie wel pasteurisatie
24

21

wel bietenblad

I

45

wel bietenblad en antagonist

0

0

geen bietenblad

gingvan het besmettingsniveau. Blijkbaar diende
het suikerbietenblad direct of indirect ook tot
voedselvandevan nature aanwezige antagonisten van Rhizoctonia en moest het pathogeen het
hiertegen afleggen.Werd eenantagonist over het
bietenblad verspreid envervolgens aan degrond
toegediend, danwerd het besmettingsniveau in
alle gevallen tot nul teruggebracht. Dezeduidelijke resultaten inde kaskonden ineen ringentest
in het veldveel minder bevestigd worden. Inhoeverre hier temperatuur- of grondsoortverschillen
een rol spelen,wordt verder uitgezocht .
ir. P.M.Spoorenberg
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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 randvoorwaarden.
Belangrijke items waren:
• beperking herbicideninzet viaaangepaste doseringen (ADS, LDS) in maïsen granen,
• mogelijkheden voor preventie en mechanische bestrijding in graszaad, aardappelen, maïs, sla
en prei,
• lange termijn-effecten vangeïntegreerde bestrijdingsmethoden in bedrijfsverband (maïs),
• deugdelijkheidsonderzoek aan nieuwe herbiciden in teelten waarin alsgevolg van een te smal
middelenpakket ernstige problemen zijn ontstaan (graszaad, vlas,kruiden, cichorei, prei, sla),
• specifieke problemen alsresistente duist, aardappelopslag en bitterzoet.
Mechanische

onkruidbestrijding

Het PAVricht zichop implementatie vanmechanischetechnieken indegrotere teelten,verbreding
van mechanische mogelijkheden naar anderegewassen en innovatieve ontwikkelingen.
Het zoveel mogelijk mechanisch bestrijden vanonkruiden in maïsdoor middel vaneggenen
schoffelen istetijdrovend enteweinig flexibelgebleken voor degrote praktijk (veelal loonwerk).In
hetonderzoek werd daaromveelaandachtbesteedaan het naadloos inelkaar passenvande
mechanische enchemische mogelijkheden. Indiverseproeven werd aangetoond dat voor opkomst

van de maïseggen,de uitgangssituatie voor een
bespuiting met eenaangepaste dosering(25%
vandeadvies-dosering) aanzienlijk verbetert. In
eentweetal meerjarige proeven bleek voor opkomst eggen gevolgd door 12,5% vandeadviesdosering envervolgens aanaardend schoffelen
voor het derdejaar voldoende bestrijding tegeven. Meerjarige analysetoonde verder aandat dit
gemiddeld een7% (0-17%) hogere maïsopbrengst gaf dan degangbare chemische bestrijding.
Debestaande mechanische mogelijkheden worden ineenaantal gewassen onvoldoende benut
omdat depraktijk effecten op opbrengst en kwali-

Kamille ismet de huidige toegelaten middelen bij de zaadteelt van Engelsraaigras somsmoeilijk te bestrijden.
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Vingerwieders lijken zacht voor de geplante uien en effectief op kleigrond.

teit vreest. In 1997werd inexperimenten inEngels raaigras, ijsbergsla en preigeëgd en geschoffeld. Met name insla bestaat deangst dateventuele beschadigingen extra smet en bolrot
veroorzaken. Bijde proeven in sla isdit echter niet
gebleken. Het duurt vooral inslaechter wel enige
tijd voordat de planten zogoed zijn aangeslagen
dat zeniet meer uitgeëgdworden.
Eriseen duidelijke behoeft aan nieuwetechniekenom de bestrijding inde rijte verbeteren.Samen met BPOen het bedrijfssystemen-onderzoek
werd eentweetal nieuwe innovatieve machines
(verticale borstel envingerwieder) oriënterend ingezet indiverse gewassen. Met name devingerwieder bleek veelbelovend. Op kleigrond lijkt de
effectiviteit op het onkruid in de rij groter dan bij
eggen. Kleine muurplantjes werden metgrondkorstje enaluit de rij gezwiept. Devingerwieder is
een machine diezeker een plaatsje krijgt in het
toekomstig onderzoek.

Beschikbaarheid herbiciden kleine
gewassen
Tenopzichte van degrote gewassen isvoor de
toepassing in kleine gewassen een gering aantal
middelen toegelaten. Alsgevolg van deteverwachten kosten/baten-verhouding worden door
degewasbeschermingsmiddelenfirma's nog nauwelijkstoelatingen voor kleine gewassenaangevraagd. Door het aflopen vantoelatingen ende
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ingezette kanalisatie isdeafgelopenjareneen
flink aantal legaletoepassingen in kleinegewassenverdwenen.Teverwachten valt dat het middelenpakket dat mag worden ingezet verder sterk
wordt gereduceerd.
Omte bevorderen dat voor eenaantal kleinetoepassingen toch nieuwe toelatingen van cruciale
producten worden verkregen,wordt landbouwkundig deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd in
graszaadgewassen,vlas,cichorei/witlof, enkele
kruiden alsmede in prei ensla.Voor graszaadgewassen loopt dit onderzoek aleenaantaljaren.
Deverwachte kosten/baten-verhouding van het
aanvragen vaneen(verbreding vaneen) toelating
naar een klein gewaswordt hiermee voor degewasbeschermingsmiddelen-industrie gunstiger als
het landbouwkundig deugdelijkheidsonderzoek
door het PAVwordt uitgevoerd. Mede dankzij dit
onderzoek zijn dan ook enkele toelatingen aangevraagd.
Omtijdig te kunnen anticiperen op hetverder
wegvallen vantoepassingen voor de kleinegewassen,wordt voor eenaantal kleine gewassen,in
1998geïnventariseerd welke huidige toelatingen
dreigen teverdwijnen. Deknelpunten die hieruit
voortvloeien worden vastgesteld.Tevensworden
middelen opgespoord die deze knelpunten zouden kunnen wegnemen enwaarvoor zonodig
aanvullend deugdelijkheidsonderzoek kanworden
uitgevoerd.
ir. B.A. ten Hag
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Plagen
Het (praktijk)onderzoek ontwikkelt methoden waarmee telers bestrijding vanplagen kunnen
realiseren met een minimum aan (of zonder) insecticiden en mollusciciden en een voldoende
mate van trefzekerheid en doelmatigheid. Daar waar mogelijk of beschikbaar, krijgt ook de nietchemische bestrijding aandacht. Voor dezogenoemde kleine gewassen loopt het aantal
toegelaten middelen sterk terug. Eenafdoende bestrijding vanplagen isdaardoor steeds
problematischer. In dergelijke situaties probeert het praktijkonderzoek, samen met de
fabrikant(en) en telersorganisaties, tot een gezamenlijke aanpak te komen.
In 1997isgewerkt aan een nieuw DWK-programma op het terrein van insecten. In dit
programma zijn alle plantaardige proefstations en het IPO-DLO vertegenwoordigd. Begin 1998
zal dit programma vermoedelijk vanstart kunnen gaan.
Ritnaalden (Agriotes spp.) in aardappelen
Indezomer van 1996werd vanuit verschillende
gebieden aantasting vanaardappelen door ritnaalden gemeld. Dezevaak plaatselijke, ensomsvrij
grote schade bestond uit aangevreten knollen.Ritnaalden (larven van de kniptor) vreten gaatjesen
gangetjes inde knollen,somstot meer daneen
centimeter diep,waardoor deaardappelen in
waarde teruglopen enpartijen worden afgekeurd.
Daar degaatjes vaak klein zijn, ishet moeilijk om
beschadigde knollen uit te sorteren. Aangetaste
knollen kunnen rondom degaatjes gaanrotten.
Schadeveroorzaakt door ritnaalden isvooral te
verwachten nagescheurd grasland, maar ook na
enkelejaren gazongras. Meestal treedt schade
vanaf het tweedejaar nadegenoemde voorvrucht
op. In 1996 kwam echter ook schadevoor op percelenwaar niet gedurende meerderejarengras
had gestaan. Ritnaalden bewegen zich inde
grond, afhankelijk vandevochtigheid vandebodem, van net onder deoppervlakte tot onder de
bouwvoor. Schade inaardappelen treedt vooral in
twee perioden op:april tot halverwegejuni (pootgoed enjonge knolletjes) en augustus/september
(uitgegroeide en bijna uitgegroeide knollen).
Het PAVonderzocht in 1997:
• Het effect vaneen insecticide (grondbehandeling) in het najaar op de ritnaaldenpopulatie in
hetvolgende voorjaar.
• Het effect van hetzelfde insecticide ,Dursbanen
Mocap (grondbehandeling) en knolbehandeling
met eenander insecticide bij het poten.

Voorlopige conclusies:
• Bestrijding van ritnaalden met 5liter insecticide
per ha in het najaar isweinig effectief.
• Toepassingvan8 liter Dursban en 20 kg Mocap
per hawaseffectief; Dursban was indeze proef
betrouwbaar beter dan Mocap.
• Grondbehandeling (5 liter insecticide per ha)bij
het poten,volvelds ingewerkt, was niet effectief.
• Knolbehandeling met 1liter insecticide perha
was qua bestrijdingseffect vergelijkbaar met
Dursban enMocap.

Koolgalmug
In 1997zijn door het PAVproeven naar eenbestrijdingsmethode uitgevoerd op de locatiePAVZuidwest enop de proeftuin Zwaagdijk. Doelvan
de proeven wasom het model CONTAPRÉ,een
model dat het uit degrond kruipen vandevolwassen koolgalmuggen berekent, uitte testen op
de praktische bruikbaarheid ente kijken hoe
nauwkeurig deweersgegevens moeten zijn enof
dezeook vertaald kunnen worden naar andereregio's. Deweersgegevens werden gemeten met
eenweerpaal. Deproeven zijn uitgevoerd in broccoli.
Het verloop van de muggenvluchten werd gevolgd
door hettellen vandevangsten. Dewaterbakken
voor devangsten stonden op en rond het proefperceel.
Uit het resultaat komt naar voren dat twee keer

Detwee intecticiden zijn niet toegelaten en kunnen daarom niet met naam genoemd worden.
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Ritnaald (±20 mm) en kniptor.

behandelen (op het moment dat de muggen uit
degrond komen enenkele dagen later) beterwas
dan deandere objecten.Verder isgebleken dat
behandelen op het moment van uitkomen beter
wasdan het onbehandeld object.
Deproeven hebben aangetoond dat het model
CONTAPRÉindepraktijk goedte gebruiken is
voor het berekenen vandevlucht vandeeersteen
tweede generatie.Vooral tijdens eenjaar waarin
deverschillende generaties van dekoolgalmug
door elkaar lijken te lopen,wordt de kracht van
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een beslissingondersteunend systeemaangetoond.
Voor eengoede bestrijding vande koolgalmug is
een middel met eengoede duurwerking nodig.De
toepassing van parathion schoot tekort.
Denauwkeurigheid envertaling vandemeteo-gegevens benodigd voor het gebruik vanCONTAPRÉ
zijn belangrijk. Of het model ingezet kanworden
bij grootschalige toepassing isnog eenvraag.
ir. P.M.Spoorenberg
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Benutting nutriënten
en water
Bezorgdheid over de gevolgen vanmineralenverliezen voor het milieu isde laatste jaren sterk
toegenomen. Zowel vanuit de maatschappij alsvanuit de wetgever worden verplichtingen
opgelegd om de verliezen te beperken. Dehuidige bemestingsadviezen zijn gericht op het
verkrijgen van een optimale opbrengst en kwaliteit en op het bewerkstelligen of in
standhouden van een optimale bodemvruchtbaarheid. Met de invoering van het
mineraalaangiftesysteem MINAS isde noodzaak tot aanpassing van de bemestingsadviezen heel
concreet geworden. Denutriëntenverliezen moeten worden teruggedrongen tot een niveau dat
milieukundig acceptabel wordt geacht. Ook aan het gebruik vangrondwater worden restricties
gesteld. Dit programma beoogt:
• het op gewas- en bedrijfsniveau in kaart brengen van technische en economische gevolgen van
het overheidsbeleid om de nutriëntenverliezen en het gebruik vangrondwater te beperken;
• het oplossen vangesignaleerde knelpunten door de ontwikkeling vangewas- en
perceelsspecifieke bemestingsmethoden en van teelt- en managementsystemen die leiden tot
een efficiënter

watergebruik;

• bemesting en vochtvoorziening zodanig te optimaliseren dat zij binnen gestelde
randvoorwaarden een bijdrage leveren aan verbetering van de oogstzekerheid en de kwaliteit
van de producten.
Beregenen op maat
Delandbouw staat voor deopdracht om hetgebruik van kwalitatief goed grondwater te beperken. Door middel van het project 'Beregenen op
maat' wordt in Noord-Brabant en Limburggetracht om tot een besparing te komen. Indit project, dat grotendeels door deprovincies enstandsorganisaties wordt gefinancierd,worden
hulpmiddelen ontwikkeld diedeteler instaat stellenefficiënter en op maat teberegenen.
Het PAVwas in 1997 leider van het project 'open
teelten'. Erisonderzoek uit gevoerd door
PAV-ZONop locatie Vredepeel enopvier praktijkbedrijven. Intotaal isop 20 percelen met akkerbouw- engroentegewassen hetvochtgehalte van
degrond gedurende het groeiseizoen gevolgd
door middel van directe vochtmeting viadroogstoof of magnetron envia de CLM-beregeningsplanner. Deze beregeningsplanner iseengeautomatiseerd vochtboekhoudingssysteem,waarbij
dagelijks devochtaanvoer via beregening of regen
endoor capillaire opstijging wordt bijgehouden en
hetvochtverlies door verdamping enpercolatie.
Op basisvanderesultaten van 1997 isnog geen
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uitspraak te doen over besparingsmogelijkheden
door het gebruik vande planner. Dedoor de planner berekende vochttoestand wijkt ineenaantal
gevallen nogteveelaf van dewerkelijk gemeten
waarde. Het isduidelijk geworden dat degrootte
vandewatergift beter afgestemd moet worden
op hetvochtbergend vermogen vandegrond.
In 1998wordt het onderzoek op PAV-ZONeneen
viertal praktijkbedrijven voortgezet.

MINAS
Akkerbouwers envollegrondsgroentetelers zullen
optermijn te maken krijgen met het Mineralen
Aangifte Systeem (MINAS). Dit betekent dat het
verschil tussen aan-enafvoer van mineralen op
bedrijfsniveau niet hoger magzijn dan wettelijk
vastgelegde normen, dezogenoemde stikstof- en
fosfaatverliesnormen. Eenbelangrijke taak van het
onderzoek hierbij isom potentiële knelpunten tijdig te signaleren envervolgens aante geven hoe
deze kunnen worden opgelost.
Knelpunten zullen zich naar verwachting vooral
voordoen op intensieve vollegrondsgroentebedrij-
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Het door het gewas opgevangen water kan een fout in de vochtbemonstering veroorzaken.

ven zowel wat betreft fosfaat als stikstof vanwege
de veronderstelde hoge fosfaatbehoefte en de
lage stikstofbenutting. Daarnaast speelt in beide
sectoren het probleem van de dierlijke mest, in het
bijzonder op kleigronden waar de mest doorgaans
in het najaar wordt toegediend en als gevolg van
de lage stikstofbenutting het N-overschot stijgt.
Het stikstofonderzoek heeft de afgelopen jaren al
een belangrijke bijdrage geleverd aan vermindering van N-verliezen. Zo zijn voor verschillende
groentegewassen NBS-systemen ontwikkeld en
heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van voorjaarstoepassing van dierlijke
mest. Hoewel stikstof uiteraard aandacht zal blijven vragen, verschuift het accent binnen het bemestingsonderzoek de laatste jaren toch meer
naar fosfaat. Zo is bij groenten door het PAVsamen met het AB-DLO een groot project gestart
naar de fosfaatbehoefte van verschillende groentegewassen. Aanleiding was de slecht onderbouwde, hoge fosfaatadvisenng van groentegewassen waardoor de MINAS-eindnorm op
gewasniveau ruim wordt overschreden. Bovendien
worden op groentebedrijven in verhouding meer
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fosfaatbehoeftige gewassen geteeld waardoor op
bedrijfsniveau slechts in geringe mate kan worden
gecompenseerd door een lagere fosfaatgift op
minder fosfaatbehoeftige gewassen. Binnen het
project richt het PAVzich via veldproeven vooral
op de relatie tussen fosfaatbemesting, fosfaattoestand en opbrengst en kwaliteit. Deze gegevens
worden vervolgens door het AB-DLO gebruikt om
bestaande fosfaatmodellen te verbeteren. De resultaten geven aan dat een neerwaartse aanpassing van het huidige advies mogelijk is. Einddoel is
integratie van het akkerbouw- en groente-advies.
Resterende knelpunten bij de fosfaatbemesting
zijn waarschijnlijk voor een deel te ondervangen
door een efficiëntere toedieningswijze van fosfaat.
Erwordt gekeken naar de effecten van polyfosfaten waarbij gelet wordt op zowel de aard van de
meststof als de toedieningswijze (rijenbemesting).
De indruk bestaat dat vooral plaatsing hierbij een
belangrijke rol speelt. Bij fosfaatbehoeftige groentegewassen, in het bijzonder bij de vroege teelten,
kan dit mogelijk perspectieven bieden.
ir. P.H.M. Dekker
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Economie en management
In dit programma staan studies naar verbetering vanbedrijfsresultaat en inkomen centraal.
Bedrijfseconomische verkenningen moeten inzicht verschaffen in perspectiefvolle
voor bedrijfsontwikkeling

mogelijkheden

in de belangrijkste teeltgebieden. Samenmet groepen ondernemers

worden de mogelijkheden, kansen en bedreigingen vanspecifieke innovaties in beeld gebracht
en op toepasbaarheid beoordeeld. Deze verkenningen zijn of worden voor de akkerbouw
uitgevoerd voor het Zuidwestelijk kleigebied, het Noordoostelijk zand- en dalgrondgebied en
voor het Centraal kleigebied. Voor de voilegrondsgroenteteelt isde aandacht vooral gericht op
arbeid en mechanisatie bij oogst en verwerking van enkele belangrijke groentegewassen zoals
prei, asperge, bloemkool/broccoli, sluitkool ensla.
Andere onderwerpen waar in dit programma aandacht aan wordt besteed zijn het terugdringen
vanhet niveau van de vastekosten op akkerbouwbedrijven, de risico-analyse bij nieuwe
teeltsystemen en het nutriëntenmanagement

bij acceptabele verliesnormen (analyse

praktijkcijfers en mineralen op scherp). Daarnaast isin 1997 begonnen met toepassing en
toetsing van kwaliteitszorg op preibedrijven, eenpilotproject voor de hele
vollegrondsgroentesector.

Perspectieven akkerbouw in het
Zuidwestelijk kleigebied
Voor akkerbouwbedrijven in hetZuidwestelijk kleigebied iseen bedrijfseconomische studie uitgevoerd naar perspectiefvolle ontwikkelingsmogelijkheden. Deverkenningen zijnvooral gericht op
mogelijkheden van hoogsalderende gewassen in
het bouwplan, schaalvergroting,verbredingvan
debedrijfsactiviteiten enoptimalisatie vandebestaande bedrijfsvoering. Deresultaten zijn beoordeeldopverbetering van het inkomen, inpasbaarheid in bedrijfsverband (onder andere arbeid)en
financiering.
Eengreep uit deresultaten vandeberekeningen:
• Op kleinere akkerbouwbedrijven vancirca 30ha
isdoor intensivering van het bouwplan ende
teelt van meer hoogsalderende gewasseneen
aanmerkelijke verbetering van hetbedrijfsresultaat te bereiken. Ook dearbeidsbehoefte zal
echter toenemen wat zwaardere eisen steltaan
het management op het bedrijf.
• Bijeen bedrijfsgrootte vanongeveer 60 ha leiden slechts enkele vandeonderzochte scenario's
tot eendaadwerkelijke verbetering van het inkomen. Kennelijk isde uitgangssituatie al in hoge
mate geoptimaliseerd.Wel geeft een intensiveringvan deaardappelteelt naar 1op 3 nogeen
verbetering van het bedrijfsresultaat.
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• Ook op degrote akkerbouwbedrijven vancirca
90 hamet 1'Avastearbeidskracht zijn goede
mogelijkheden vanverbetering voor het bedrijfsresultaat.
Deuitkomsten vandeverschillende scenario'sgeven eengoede indicatie vande ontwikkelingsmogelijkheden vanakkerbouwbedrijven in hetZuidwestelijk kleigebied. Naast deopbrengsten, kosten
en de benodigde investeringen speelt ook deeigen bedrijfssituatie, met name hetarbeidsaanbod,
een belangrijke rol bij de beoordeling vanalternatieven. Inhet algemeen geldt dat alternatieve
plannen minder interessant worden bij eenduidelijk tekort aanvastearbeid.
Kwaliteitszorg op preibedrijven, hoe
meet je dat?
Het PAVissamen met het Productschap, LTO en
DLVbegonnen met het toepassen van kwaliteitszorg op preibedrijven.Toepassen van kwaliteitszorg wil zeggen dat er gewerkt wordt meteen
kwaliteitszorgsysteem dat isingericht conform de
ISO-9002 norm. DeISO-normzegt nietsoverde
kwaliteit van het product, maar wel over hetorganisatorisch niveauvan het bedrijf op het gebied
van kwaliteitszorg. Het zegt duswat over hetmanagement.
Waar het de bedrijven uiteindelijk om te doen is,is
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een goed bedrijfsresultaat. Voor teeltbedrijven zou
hetwerken volgens de ISO-9002 norm ook economisch aantrekkelijk zijn. Omdeze veronderstelling
tetoetsen,moet worden vastgesteld welk organisatorisch niveau het bedrijf heeft bereikt op het
gebied van kwaliteitszorg enwelke resultaten
worden gerealiseerd. Hiervoor isdoor PAVenProductschap een kwaliteitsmeting ontwikkeld die
specifiek istoegesneden op preibedrijven. Dekwaliteitsmeting valt uiteen indevolgende vier onderdelen:
• Structuurennormen.Denorm-meting isbedoeld om vastte stellen inwelke mate hetbedrijf werkt conform deISO-9002 norm.Nagegaan wordt in hoeverre ersprake isvaneen
kwaliteitszorgsysteem.
• Kosten enbaten.Indit onderdeel gaat hetom
hetvaststellenvan de kwaliteitskosten op debe-

drijven; dezeworden onderverdeeld inpreventiekosten, beoordelingskosten eninterne enexternefaalkosten.
• Cultuurenhouding. Inde houdingsmeting
wordt nagegaan inwelke mate ersprake isvan
een kwaliteitsgerichte bedrijfsstructuur. Daarbij
wordt onder andere gekeken naar motivatie,
communicatie, klantgerichtheid en kwaliteitsgericht handelen.
• Tevredenheidenwaardering.Kwaliteitseisen van
prei-afnemers worden geïnventariseerd envertaald naar teelt enverwerking (moet nog worden uitgewerkt).
Opbasisvandeze metingen worden deverschillende facetten van het bedrijf in kaart gebracht
(nul-meting) om inzicht te krijgen in de meerwaarde van kwaliteitszorg.
drs. ing. B.J.M. Meijer
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Kwantitatieve Informatie: één van de instrumenten om de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling
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te toetsen.
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Bedrijfssystemen
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Dit gezamenlijk project van PAV en DLV is gestart
in 1996 en ioopt nu twee jaar. Het aantal deelnemers is na het eerste jaar uitgebreid van 15 naar
19. De bedrijven liggen in de regio's Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.
Samen met de telers worden strategieën voor de
geïntegreerde teelt van vollegrondsgroenten op de
bedrijven doorgesproken, toegepast en getoetst.
Na afloop van elk seizoen vindt een evaluatie
plaats en worden de doelstellingen voor het komende jaar verder aangescherpt.
Na twee jaar zijn er reeds belangrijke resultaten
geboekt. De P- en K-bemesting worden zoveel
mogelijk afgestemd op de afvoer via het gewas.
Daardoor wordt een verdere stijging van het Pwgetal voorkomen. Op sommige bedrijven wordt
geen organische mest meer aangewend. Dit heeft
niet tot een mindere gewasstand geleid. Op de
zandgronden wordt bij de N-bemesting goed ingespeeld op de aanwezige bodemvoorraad via regelmatige metingen.
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De geïntegreerde onkruidbestrijding wordt goed
opgepakt. Bij kool wordt de onkruidbestrijding
bijna volledig mechanisch uitgevoerd. Als toch een
chemische bestrijding nodig is,wordt dat door
middel van een Lage Dosering Systeem (LDS) uitgevoerd. Onkruidbestrijding door middel van LDS
in de gewassen peen, knolvenkel en prei heeft
zich voldoende bewezen.
Daartegenover zijn telers nogal terughoudend ten
opzichte van het gebruik van de rijenspuit, al dan
niet in combinatie met mechanische onkruidbestrijding.
Dit komt vooral door de extra benodigde arbeid
en investeringen in werktuigen.
Ook op het gebied van ziekten en plagen zijn
goede resultaten bereikt. Zaadcoating in bospeen
krijgt steeds meer vertrouwen van de telers. Door
meer waarnemingen in het veld daalt de inzet van
insecticiden en fungiciden. De teelt van afrikaantjes ter bestrijding van aaltjes heeft een plaats in
het bedrijfsplan gekregen. Toch stellen de tuinders
zich bij de bestrijding van ziekten en plagen in het
algemeen terughoudend op bij teeltmaatregelen
die enig kwaliteits- en opbrengstrisico met zich
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Agrarisch natuurbeheer heeft alsdoel: de ontwikkeling en het beheer van een gevarieerd en aantrekkelijk landschap
voor mens en dier,en de beoordeling van de biodiversiteit.

meebrengen. Dit komt ook door deslechtefinanciële situatie in de vollegrondsgroenteteelt.
In 1998gaat het laatstejaar invan dit innovatieproject; daarna zalzowel eentechnische alseen
bedrijfseconomische evaluatievan debereikteresultaten plaatsvinden.
Economische perspectieven biologische
akkerbouw
Vanaf 1991 isdegemengde bedrijfsopzet van het
BD-bedrijfssysteem op het OBSte Nageleveranderd ineenakkerbouw/groente-systeem. Dezesjarigevruchtwisseling bestaat uit degewassen pootaardappelen, zomertarwe, knolselderij/zaai-ui,
zomergerst,winterpeen en haver. Deresultaten
van 1992 tot en met 1996vandit systeemzijn
verwerkt ineen modelstudie waarin deeconomische perspectieven voor biologische
akkerbouw/groenteteelt op kleigrondzijnverkend.
Bijeen bedrijfsgrootte vanongeveer 35 haen
meer blijkt het netto-bedrijfsresultaat, alsresul-
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tante vanalleopbrengsten en kosten, positief te
zijn. Dit staat inschril contrast met desituatie op
degangbare akkerbouwbedrijven van dezelfde
omvang. Het gunstige bedrijfsresultaat isvooral te
danken aan de hoge prijzen voor biologische producten, terwijl ook het opbrengstniveau vande
gewassen niet onaardig is.Bijeen prijsdaling zal
het netto-bedrijfsresultaat echter forsafnemen.
Als bijvoorbeeld de prijzen gemiddeld met 50%
dalen, iszelfs bij een bedrijfsgrootte van80 hahet
berekende netto bedrijfsresultaat nog behoorlijk
negatief.
Door het gunstige bedrijfsresultaat bij deaangehouden prijzen kan een reserveworden opgebouwd omtegenvallers door mislukte teelten op
tevangen. Omdat er minder sturingsmogelijkheden zijn (kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen), isde kans hierop wat groter dan opgangbarebedrijven.
drs. ing. B.J.M. Meijer
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Regionaal onderzoek
PAV-Noord en Noord Oost Nederland
Inhet kader van het herstructureringsproces van
het PAVzijn ingoed overleg met de partijen afspraken gemaakt voor het praktijkonderzoek in
Noord en Noordoost Nederland. DeStichtingPAVNNOfunctioneert in het noorden alsaanspreekpunt en heeft het beheer over deerkende proefboerderijen het Kompas en Kooyenburg en het
Hilbrands Laboratorium (HLB). Erbestaan plannen
om de Stichting Proefboerdenjen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)en het Hilbrands Laboratorium
(HLB)buiten het PAVom teverzelfstandigen.
Afgesproken isdat delenvan het onderzoeksprogramma door het PAV-NNO uitbesteed worden
aan het SPNAen HLB.Het onderzoek op de noordelijke klei wordt door SPNA uitgevoerd en het
bodemziektenkundigonderzoek in het noorden
door hetHLB.
Hetjaar 1997wasvoor PAV-NNOeenzeer druk
jaar inverband met het (over)volle proefplan enallerlei activiteiten passend bij het onderzoek.
Naast het reguliere onderzoeksprogramma zijn
proeven aangelegd voor diverse opdrachtgevers.
Denadruk in hettotale onderzoeksprogramma in
deze regio komt steeds meer te liggen op het terrein vandezetmeelaardappelen. Naast eenrassenvergelijkmg wordt veel energie gestoken inde
optimalisatie van de bemesting en hetterugdringenvan het gebruik vanfungiciden.

Bovendien iserextra tijd besteedaan public relations envoorlichting richting deakkerbouwers.Zo
isinsamenwerking met AVEBEeenzetmeeldag
georganiseerd. Indeschurenwaren standsingericht, waar alle instanties die betrokken zijn bijde
teelt enverwerking vanaardappelen informatie
konden geven enwerd ereen rondgang gemaakt
langs enkele proefvelden dieeenonderdeel vormenvan het programma "Kwaliteitsverbetering
zetmeelaardappelen". Dezedagtrok ongeveer
900 belangstellenden.
Eennieuwe ontwikkeling, geïnitieerd door deverenigingen voor bedrijfsvoorlichting, ishetorganiserenvanveldbijeenkomsten op de proefboerderij.
Opdeze bijeenkomsten worden door de praktijk,
het onderzoek ende DLV,deactuele zaken,de
standvanzaken inde proefvelden passend bijde
te bespreken onderwerpen en kennis uitgewisseld.
Dezeformule iszodanig goed aangeslagen inde
praktijk, dat deactiviteiten op dit terrein in 1998
zullen worden uitgebreid.
Opde locaties in het noordelijk kleigebied isin
1997 eenveelheid aan proeven uitgevoerd.Vele
landelijke en regionale problemen werden onderzocht via het reguliere onderzoeksprogramma en
via diverseopdrachtgevers. Eenopen dag diein
juli werd georganiseerd,waarbij een toelichting
werd gegeven op dediverse aardappelproefvelden, was eengroot succes.Veelaandacht ging uit

Goedzicht op deproeven tijdens de zetmeelaardappeldag.
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Percentage uitloop bij enkele

uitgevoerde

methode

methoden zonder en met

% uitloop T4

% uitloop T7

klappen en spuiten Finale

2,8/0,4

2,4/0,1

1,0/0

0/0

looftrekken

5,2/1,6

5,0/1,4

3,6/0,4

2,4/0,4

Purivel-klappen/spuiten Finale

25,3/1

7,2/0

1,4/0

0,7/0

2,6/0

1,5/0,1

0,3/0

0,2/0

Punvel-looftrekken

naar deschurftbestnjding ende loofvemietiging.
Bijde loofvernietigingsproef werden, inaansluiting opvoorgaandejaren diverse methodenvan
loofvemietiging, mechanisch enchemisch, onderzocht. Devraag hierbij isvooral: hoe kan het loof
zoeffectief mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten en met een minimale milieubelasting worden
vernietigd zonder dat hergroei optreedt. Om dit te
onderzoeken,werden tien objecten aangelegd
met enzonder wortelsnijden. Na4, 7, 9en 13dagen ishet percentage stengels met uitloop bepaald.
Wortelsnijden na looftrekken geeft vaaktechnische problemen. Dejuiste afstelling vandewortelsnijder behoeft de nodige aandacht.
Voor 1999worden plannen ontwikkeld omeen
biologisch project te starten. Hierbij wordt het huidige geïntegreerde bedrijf omgeschakeld. Met dit
project wordt invulling gegeven aandevraag naar
een goede locatie op de noordelijke kleiom praktijkonderzoek uit tevoeren voor biologische telers
endevoorbeeldfunctie tevervullen dievan het
PAVwordt verwacht. "Gangbare" akkerbouwers
kunnen daardoor proeven aande(onmogelijkhedenvan biologische akkerbouw.
ing. J.Roosjen, regiohoofd PAV-Noord en Noord
Oost Nederland

PAV-Noordwest/Centraal
Destichting PAV-Noordwest/Centraalwerd in
1997 notarieel opgericht. Destichting heeft zelf
geen eigen proefboerderij onder haar beheer. Het
onderzoek voor de regio isin 1997 grotendeels op
de locatie te Lelystad uitgevoerd. Eengedeeltevan
deproeven isop enkele bedrijven,verspreidover
de regio, aangelegd. Bijgrondgebonden problemenworden deproeven aangelegd op een locatie
waar de problemen zichvoordoen. In 1997was
dit onder andere het geval met proeven op het
gebied van de beheersing van hetvrijlevende aaltje Trichodorus teres die in deNoordoostpolder en
deWieringermeer zijn aangelegd.Voor dekwaliteitsverbetering vansuikerbieten en deFusarium-
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wortelsnijden.

% uitloop T9

% uitloop T13

enwitrotbestrijding in zaai-en plantuien zijn proeven aangelegd inde Noordoostpolder enZuidelijk
Flevoland. Deresultaten vandezeproevenzullen
in diverseverslagen en publicaties worden opgenomen.
Eenonderzoek dat in hetvoorjaar van 1997 actueelwerd,was de druppelirrigatie inaardappelen.
Hoewel dit project niet in deplanning wasopgenomen, werd het belangrijk geacht deontwikkeling vandit systeem tevolgen op eenaantal percelen,waarop dit wasaangelegd.Vooral met het
oog op een betere waterbenutting, deschurftbestrijding endevermindering vande bemesting
biedt dit systeem perspectieven. Naproefrooiingen inZuidelijk Flevoland konworden vastgesteld
dat ten opzichte vanonbehandeld het irrigeren
eenopbrengstverhoging gaf van bijna 9ton per
ha. Het lijkt erop dat irrigatie minder schurft geeft
dan beregening. Het onderzoek zal in 1998worden voortgezet. Het groente-onderzoek heeftzich
vooral gericht op broccoli ensluitkool. Daarnaast
iserook onderzoek geweest naar de mogelijkheid
tot verpakking van bloemkool enwitlof. Inbroccoli zijn verschillende middelen onderzocht ter
voorkoming vanschermrot.
Ineerderejaren bleek dat bespuiting van hetgewas met Silkabeneengoed resultaat gaf. In1997
werd ergeen effect op schermrot waargenomen.
Bespuitingen met calciumchloride lijkt nog enig effect te hebben,zij het in onvoldoende mateom
van eengoed resultaat te spreken.Insluitkool
worden vijf bestrijdingsmiddelen in verschillende
doseringen getoetst op hunwerking tegen rotstruiken. Deze proef iseind 1997 gestart en deresultaten zijn pasin 1998bekend.
Insluitkool isook onderzoek gedaan naar hetoptreden vanzwart. Hieruit bleek duidelijk dat ergevoelige en ongevoelige rassenvoor zwart zijn. Bij
deteelt van gevoelige rassen kan met nauwer
planten, minder stikstof gevenen minder langbewaren het percentage kolen met zwart beperkt
worden.
Verpakken van groentegewassen isook eenaandachtspunt voor onderzoek. Door groentegewassen inte pakken, kan de kwaliteit duidelijk beter
blijven dan bij eenonverpakt product. In 1997is
ereenonderzoek geweest naar hetverpakkenvan
bloemkool enwitlof. Bij bloemkool werden ver-
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Verpakken vangroentegewassen krijgt in het onderzoek zeker de aandacht.

schillende folies getest alsstuksverpakking. Bijwitlof werden verschillende folies getest bij de 500
gram-verpakking enverschillende foliezakken bij
de 5kg-verpakkingen. Bij beide proeven bleek het
verpakken een duidelijk betere kwaliteit tegeven.
Bijwitlof werd bruinrand en roodverkleuring door
hetverpakken beperkt. Ook dealgemene indruk is
duidelijk beter wanneer witlof ingepakt wordt. BIJ
bloemkool bleek zowel de kool- als bladkwaliteit
duidelijk beter te zijn bij verpakken infolie.Bij
bloemkool enwitlof issprakevanonderlinge verschillen tussen dediverse verpakkingsmaterialen.
Fr.vande Lindeloof, regiohoofdPAVNoordwest/Centraal
PAV-Zuidwest
Hetjaar 1997 stond voor PAV-Zuidwest in hettekenvanveranderingen indeorganisatie. Ervond
een nadere uitwerking en invulling vandeorganisatie plaatswaartoe op basisvan het RapportBij—
loowas besloten. Deverandering naar een nieuwe
structuur was noodzakelijk om ook indetoekomst
te kunnen blijven beschikken over een kwalitatief
goeden betaalbaar praktijkonderzoek.
Deopzet van het PAVinZuidwest-Nederland isin
het kort alsvolgt aante geven. ROCWestmaasis
alserkende onderzoekslocatie opgegaan inde
nieuwe autonome Stichting PAV-Zuidwest.De
stichting maakt organisatorisch deel uit vande
landelijke PAV-organisatie. DeRusthoeve wordt
verzelfstandigd enzalals regionaal proefbedrijf
onder verantwoordelijkheid vande landbouworganisaties en met financiële ondersteuning vande
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provincie Zeelandworden voortgezet. Deafspraak
isdat PAV-Zuidwest een deelvan het proefprogramma uitvoert op deRusthoeve.
Het bestuur heeft uitgesproken dat naast hetjaarlijks proefplan, dat door middel vandecommissies
voor de regionale en landelijke programmering tot
stand komt, erook eentaak ligt ten aanzienvan
het aantrekken en uitvoeren vanadditioneleonderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven en(regionale) overheden. Omdit verder uittewerken,
isdoor het bestuur eenwerkgroep ingesteld.
Het proefplan van PAV-Zuidwest omvatte in 1997
eendertigtal vollegrondsgroenteproeven eneen
vijftigtal akkerbouwproeven. Bijdevollegrondsgroenteproeven lag de nadruk op spruitkool en
fosfaatonderzoek. Ook ishet bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente (BSO)opnieuwgestart. Hierin isnaast het geïntegreerde systeem
ook een biologische variant opgenomen metde
gewassen spruitkool, knolvenkel, ijsbergsla,aardappelen en graan. BIJdeakkerbouwproeven lag
de nadruk op bemestingsonderzoek, rassenonderzoek entoelatingsonderzoek voor nieuwegewasbeschermingsmiddelen inonder anderegraan,
aardappelen, graszaad,vezelvlas, uien encichorei.
Omdeactiviteiten enonderzoeksresultaten tepresenteren,werden er in 1997 open dagengeorganiseerd enook diverseVerenigingen Voor Bedrijfsvoorlichting entuinbouw-studieclubs ontvangen.
Inoktober werd de nationale spruitkooldag opde
locatie van PAV-Zuidwest gehouden. Debelangstelling hiervoor was groot. Gezien hetfeit dat
thema- engewasgerichte activiteiten eengoede
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belangstelling hebben,zullen indetoekomst meer
van dit soort activiteiten georganiseerdworden.
Het bestuur van deStichting PAV-Zuidwest bestaat
uit vertegenwoordigers van de regionale land-en
tuinbouworganisaties, teweten WLTO(vier leden),
GLTO(drie leden) en NCB(twee leden). Voordracht van bestuursleden vindt plaats inoverleg
met de betreffende vaktechnische organisaties.

daaraan gerelateerd de positie van het praktijkonderzoek bedoeld. In 1998zullen deonderhandelingen tussen LTOen het Ministerie van LNVverder
worden gevoerd enzullen ook deconseguenties
voor het regionaal onderzoek duidelijker worden.
ir.G.van der Schelde, regiohoofd PAV-ZW
PA V-Zuidoost-Nederland

Begin 1997waren er 12 personeelsleden indienst.
Inde nieuwe opzet wasvoorzien ineenpersoneelsbestand van 10formatieplaatsen. Erwerd afscheid genomen vaneen proefveldmedewerker en
devoormalige bedrijfsleider van ROCWestmaas.
Ook werd afscheid genomen van deheer H.P.Versluis (regio-onderzoeker akkerbouw) die in dienst
trad bij PAV-Lelystad. Indezevacature isvoorzien
door deaanstelling van mevrouw H.J.Siabbekoorn.
Nude uitwerking vande herstructurering isafgerond, isalweer gesproken over devolgende veranderingen die in het praktijkonderzoek doorgevoerd gaanworden. Hiermeewordt devorming
van het Kennis Centrum Wageningen (KCW)en

Na het reorganisatiejaar 1996 begon in 1997de
klusvan het realiseren vande resultaten vandesamenvoeging binnen PAV-Zuidoost-Nederland,de
nieuwe structuur en de profilering naar de klanten, voornamelijk akkerbouwers entuinders.Bestuurlijk zijn er geenwijzigingen opgetreden. Het
bestuur heeft in 1997veel aandacht besteedaan
desamenwerking met PAV-Lelystad.Ook de afstemming tussen PAV-Zuidoost-Nederland enPAVLelystad heeft de nodige tijd gekost. Definanciële
voortgang enwerving vanadditionele middelen
voor onderzoek waren steeds punten vanaandacht. Deoverdracht vanadministratieve taken
naar Lelystad,dearbeidsvoorwaarden endiverse
personeelsaangelegenheden hebben eveneens

Bemestingsonderzoek blijft van belang.
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veelaandacht gevraagd. Inhetverslagjaar zijn
Diny Peelen alssecretaresse en Bert Evenhuisals
extra onderzoeker aangesteld.Gerrit Rooversvan
vollegrondsgroente Breda heeft afscheid genomen
vandeorganisatie. Voorts heeft dewerving voor
een nieuwe bedrijfsleider vollegrondsgroente
plaatsgevonden.
Per 1 januari 1997 isWijnandsrade alspraktijkbednjf verder gegaan. Hoewel eenenander nog niet
formeel isgeregeld, betekende dit eenveranderingvan dewerkorganisatie. Deaansturingvan
hetonderzoeksmatige werk vindt immersvanaf
die datum vanuit de locatie Vredepeel plaats.In
1997 isveel energie gestoken in het realiserenvan
een nieuwe locatie voor het akkerbouwonderzoek
op zandgrond, meer nabij devollegrondsgroentelocatie in Horst. Helaas heeft dit begin 1998 nog
niet geleid tot eentastbaar resultaat. Eind 1997
zijn deeigendommen vande Stichting Proeftuin
Noord-Limburgofficieel overgedragen aanPAVZuidoost-Nederland.
PAV-Zuidoost-Nederland iser in 1997 ingeslaagd
de proeven endeexploitatie goed rondtezetten.
Erisgeïnvesteerd inautomatisering enwerktuigen. Deproeven richtten zich in 1997vooral op
aaltjes-, bemestings-, schimmel-en beregeningsonderzoek. OpVredepeel werd 'Beregenen op
maat' voor deakkerbouw beproefd (project Landbouw Innovatiebureau Brabant). In Horstwerd het
Interreg-project Beregeningsstrategieën opgezet
samen met de Lehr undVersuchsanstalt Straelen
(D)en de Stichting Praktijkonderzoek glasgroenten,bloemen en potplanten Zuid-Nederland.

Devolgende proeven zijn in 1997aangelegd:
• Meloidogyne-proeven akkerbouw Smakt: het lopendeonderzoek naar Meloidogynechitwoodi
zalveelaandacht krijgen in met name rasverschillen.
• Fosfaatproeven vollegrondsgroente: onderandere bloemkool, kropsla enprei.
• Bedrijfssystemen-onderzoek akkerbouw: hetonderzoek naargeïntegreerde en biologischeteelt
wordt met behulpvan EU-subsidiesvoorgezet.
• Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrond.
• Rhizoctonia insuikerbieten: het onderzoek naar
de bestrijding van rhizoctonia in bieten wordt in
1998voorgezet (toetsjaar bieten). Nadeverschillende voorvruchten die in 1997 zijngeteeld,
worden dit seizoen bieten geteeld om deeffecten ervan te beoordelen.
• Fusarium inasperge: anaërobie,fusariumvnje
planten enschaderelatie.
InZuid-Limburg iseenonderzoek naar dewerking
van het phytopthora-waarschuwingssysteemvan
Dacomverricht in opdracht van de betrokkentelersgroep. Uit het onderzoek iseenaantal kritiekenverbeterpunten gekomen die Dacomendetelersgroep willenoppakken.
In 1997 isveeltijd besteed aan het onder deaandacht brengen van het werk vanPAV-Zuidoost-Nederland. Erwerden op de locaties en in de praktijk
open middagen engewasdagen gehouden die
goedwerden bezocht. Het bestuur iszeer content
over dezeaanpak.
ir. P.vanden Berg,regiohoofd PAV-ZON

œNUSÈFîk
Bestrijding van Fusarium in asperges.
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Organisatieschema PAV
per 1 januari 1998
Hoofd
Kwaliteit
wortelgewassen

Kwaliteit
maaigewassen

Directeur
ir. A.J. Riemens
Adjunct directeur
ir. P.M. Spoorenberg
Directie-secretariaat
Mw. T.A.J. Hoekstra

Regio
PAV-NNO
Valthermond/Rolde
hoofd: ing. J.S. Roosjen

ir. B.A. ten Hag

PAV/NWC
Lelystad
hoofd: Fr.van de Lindeloof

Onkruiden

PAV-ZW
Westmaas
hoofd: ir. G. van der Schelde

Kwaliteit
bladgewassen
CGOVG

PAV-ZON
HorstA/redepeel
hoofd: ir. P.van de Berg
ir. P.H.M. Dekker

Benutting
nutriënten en water
CGO
Akkerbouw
Schimmels

ir. H. Baltjes

Plagen
Economie en
management
drs.ing. B.J.M. Meijer
Bedrijfssystemen
Nematoden
ir. P.M. Spoorenberg
Onderzoeksondersteuning

36

Proefbedrijf

P.ter Steege

Algemene Zaken

D. Hooijer
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FinanciënPAV-Lelystad
LASTEN 1997

miljoen gulden

%

9.500
0,510
10.010

53,0 %
2,9 %
55,9 %

aanschaffingen
materiële kosten (excl. projectkosten)
directe projectkosten

0,750
3.406
3.754

4,2 %
29.0 %
20,9 %

totale materiële kosten

7.910

44.1 %

totale exploitatiekosten

17.920

100 %

miljoen gulden

%

1.905
6.941
7.228
1.846

10,7 %
38,7 %
40,3 %
10,3 %

17.920

100 %

vaste personele kosten
tijdelijke personele kosten
totale personele kosten

INKOMSTEN 1997
opbrengsten proefbedrijf etc.
bijdrage MinLNV
bijdrage Landbouwschap
bijdrage derden
totalen

Financiën regio's
lasten 1997

miljoen gulden
PAV-NW/C

PAV-ZW

PAV-ZON

PAV-NN

omschrijving

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

personele lasten
aanschaffingen
materiële kosten

0,413
0,000
0,104

79,9
0,0
20,1

0,892
0,033
0,510

62,2
2,3
35,5

1.157
0,000
0,648

64,1
0,0
35,9

2.424
0,050
1.199

66,0
1,4
32,6
34,0

totale materiële kosten

0,104

20,1

0,543

37,8

0,648

35,9

1.249

totale exploitatieverlies

0,517

100

1.435

100

1.805

100

3.673

PAV-jaarverslag 1997

100

37

inkomsten 1997

miljoen gulden
PAV-NW/C

PAV-ZW

PAV-ZON

PAV-NN

omschrijving

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

opbrengsten
bijdrage MLN&V
subsidie landbouw 'schap
bijdrage derden

0,000
0,270
0,247
0,000

0,0
52,2
47,8
0,0

0,555
0,385
0,405
0,090

38,7
26,8
28,2
6,3

0,360
0,590
0,577
0,278

19,9
32,7
32,0
15,5

1,397
0,766
0,729
0,781

38,0
20,9
19,8
21,3

totalen:

0,517

100

1,435

100

1,805

100

3,673

100

Personeelsformatie Praktijkonderzoek voor deAkkerbouw en deVollegrondsgroenteteelt (peildatum 31
december 1997).
aanstelling op basis van:
Stichting

ARAR

CAO

fte's vast

fte's tijdelijk

fte's vast

fte s tijdelijk

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

121,5

5,3

1,8
5
10,5
10,5
13

2,8

totaal

121,5

40,8

4,8

5,3

2,6

Exclusief:
* Hilbrandslab circa 20 personen (18fte) enSPNA(Kollumerwaard/Ebelsheerd), circa 6 pers. 5,5 fte.
* losse medewerkers piekpersoneel;zomerhulpen
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BestuurPAV
Conform de statuten van het PAV (d.d. 6 februari
1997) heeft het bestuur de volgende samenstelling:
Vijf leden, afkomstig uit de akkerbouwsector,
evenwichtig verdeeld over de volgende teeltgebieden: zuidwestelijke klei, centrale klei, noordelijke
klei, noordoostelijke zand en Veenkoloniën en
zuidoostelijk Nederland, op voordracht van de
stands- en vaktechnische organisaties in de genoemde gebieden:
* C.L.W.M. Backbier, Hulsberg
* J.C. Geluk, Dinteloord
* A. Hommes, Lauwerszijl
* A. Lanting, Hooghalen (per 1 juli 1997 opgevolgd door G.W. de Jong, te Odoorn)
* A.H.T. van Meijel, Espel (lid DB, secretaris)
Vijf leden afkomstig uit de vollegrondsgroentesector, evenwichtig verdeeld over de volgende teeltgebieden: zuidwestelijke klei, centrale klei, noordelijke klei, zuidoostelijk zandgebied en zuidelijk
zandgebied, op voordracht van de stands- en vaktechnische organisaties in de genoemde gebieden:
* F.J.van Beerendonk, Best
(lid DB,tweede secretaris)
* W. van den Beucken, Belfeld
* A. Sandee, Kamperland
* R. Schuiling, Minnertsga
* W. de Visser, Biddinghuizen
Twee leden op voordracht van de hoofdafdeling
Akkerbouw van het Landbouwschap, waarvan
tenminste één bedrijfsgenoot:
* B.J.A. Hakvoort, Slootdorp (lid DB, voorzitter)
* H. Wolters, Medemblik

Twee ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
* ir. A.S.M. Tabak, Directie Landbouw
* vacature
Adviserende leden op voordracht van het bestuur:
* ir. RHijma, Hoofdproductschap voor Akkerbouw
Den Haag
* drs. M. van 't Riet, Productschap Tuinbouw
Den Haag
Hoofdpunten

besproken

in het

bestuur

De volgende punten zijn onder andere in het bestuur aan de orde geweest:
* invulling van de herstructurering praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
voor het noordoostelijk zand- en Veenkoloniale
gebied en het noordelijk kleigebied (PAV-NNO);
* conceptbesluit tot fusie tussen de stichting
PAGV en de stichting PAV;
* ontwikkelingen in het kader van de LNV-kennisinfrastructuur en een ondernemingsplan voor
een autonome organisatie voor het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt;
* concept onderzoeksprogramma 1998;
* hoofdlijnen voor de begroting 1998;
* subsidievaststelling 1990 t/m 1994 van het Ministerie van LNV;
* arbeidsvoorwaarden personeelsleden in dienst
van regionale PAV-organisaties;
* kwaliteitsbewaking binnen het praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;
* jaarrekening 1995 inclusief accountantsverklaring;
* voorlopige jaarrekening 1996.

Twee leden op voordracht van de afdeling
groenteteelt van het Landbouwschap, waarvan
tenminste één bedrijfsgenoot:
* S.A. Ruiter, Zwaagdijk-Oost
(lid DB, vice-voorzitter)
* ir. J.L. Ebbens
(Landbouwschap; tot 1oktober 1997)
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Programmeringscommissies
per 1 januari 1997

Landelijke programmeringscommissie
Akkerbouw
- DB-PAV:S.A. Ruiter (voorzitter)
- PAV:ir.AJ. Riemens(secretaris)
- Noordelijk kleigebied: J.Maerman enW.S.
SchillhomvanVeen
- Noordoostelijk zandgebied enVeenkoloniën:
G.W. deJong (opgevolgd door H.J. Hospers)en
H.H. Hemmen
- Centraal kleigebied:J.Breebaart enJ.bijde
Vaate
- Zuidwestelijk kleigebied:A.J.Spoon en M.H.de
Jager
- Zuidoostelijk zandgebied:W.N.Verhoevenen
L.L.A.M. Geurts
- IKC-Landbouw: ing.C.J.Kloet
- 1RS:dr.ir. F.J.G.Tijink
- DLV:ir.J.Dogterom
Landelijke programmeringscommissie
vollegrondsgroenteteelt
- DB-PAV:S.A. Ruiter (voorzitter)
- PAV:ir.AJ. Riemens(secretaris)
- Noordoost-Nederland/Flevoland: H. Brouwer en
E.Scholtens
- Noordwest-Nederland: S.Appel envacature
- Zuidwest-Nederland: mw. N.M. de Bruin-Meier
enT.van Gelder (opgevolgd door GJ. van
Dueren den Hollander)
- Zuid-Nederland:J.vandeAvoird en L.Robben
- Zuidoost-Nederland: L.T.T.Willemssenen
H.F.J.M,in 't Zandt
- IKC-Landbouw: mg. G.Schroën
- Afzetorganisaties: ir. PJ.Smits
- DLV:ir. PJ.M.vanBoheemen
- Coördinatie Tuinbouwonderzoek: ir. M.PK.Stallen
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PAV-uitgaven
Het PAVdoet verslagvan het onderzoek door middel vanverschillende uitgaven:teelthandleidingen,
publicaties, themaboekjes en bulletins. Opaanvraag wordt ueen lijstvandeze uitgaventoegezonden.
Losse bestellingen
Deuitgaven van het PAVzijn losverkrijgbaar door het bijbehorende bedrag te storten of over te maken
op postrekening nr. 2249700 t.n.v. PAVLelystad,onder vermelding van degewenste uitgave(n).
Bestelabonnement.
Bijeen PAV-bestelabonnement (ƒ 25,- p.j.) ontvangt usteedsde "Bestelbrief" telkenswanneer ereen
nieuwe PAV-uitgave uitkomt. Deuitgaven worden kort omschreven en kunnen via de Bestelbrief naarbelieven besteld worden, met een korting vanƒ 5,- per uitgave (ten opzichte van de losseverkoopprijs).
Deel-abonnementen
Deel-abonnementen zijn mogelijk op PAV-bulletinAkkerbouw (ƒ 75,-p.
Vollegrondsgroente (ƒ75,- p.j.), Rassenbulletin Akkerbouw (ƒ 25,-p.j.),
Rassenbulletin Vollegrondsgroente (ƒ 50,-p.j.).

PAV-bulletin

Pakket-abonnementen
Via een pakket-abonnement krijgt ueen bepaald pakket van uitgaven toegezonden. Ukunt kiezenvoor
alle uitgaven,voor uitgaven die betrekking hebben op deakkerbouw, danwel voor uitgaven die betrekking hebben op de vollegrondsgroenteteelt.
PAV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
PAV-bulletin Akkerbouw
PAV-bulletin Vollegrondsgroente
Teelthandleidingen Akkerbouw
Teelthandleidingen Voll.groente
Publicaties Akkerbouw
PublicatiesVoll.groente
PublicatiesAkk.A/oll.groente
prijs perjaar(ƒ)

Akkerbouw

Vollegrondsgroente

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

125,-

225,

+

+

125,

Totaal

Wordt abonnee
Ukunt zichschriftelijk, telefonisch of per fax opgeven voor eenabonnement. Zievoor de benodigde gegevens het colofon (binnenkant omslag).
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Locaties
PAV Lelystad
Bezoekadres: Edelhertweg 1,Lelystad
Postadres: Postbus 430, 8200AK Lelystad
tel.0320 29 11 11,fax 0320 230479
E-mail Info@pav.agro.nl
Internet www.agro.nl/appliedresearch/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, 7876 CL
Valthermond
tel.0599 6625 77.fax. 0599 662505
Locatie Kooijenburg. Marwijksoord 4.
9448XB Marwijksoord
tel.0592 24 1220,fax 0592 24 13 31

PAV-Zuidwest
Postadres: Postbus 46,4460 BAGoes
tel. 011324 7700,fax 011323 1189
Locatie Westmaas, Groeneweg 3,3273 LPWestmaas
tel.01865799 30,fax 018657 14 66
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•

,

PAV-Zuidoost Nederland
Postadres: Postbus 6077,5960ABHorst
tel. 077 397 01 69,fax 077 397 01 80
Locatie Horst: Dr. Droessenweg 11te Horst-Meterik
Locatie Vredepeel: Vredeweg 1teVredepeel,
tel.0478 54 6257,fax 0478 54 8048

