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VOORWOORD

In goed verkavelde en ontwaterde gebieden met goede gronden vindt men het
merendeel van de akkerbouw, bedreven in eenheden met een relatief gunstige
bedrijfsomvang, werkomstandigheden en inkomensmogelijkheden.
Een bedrijfsvorm waar men telkens weer voor nieuwe ontwikkelingen bij de teelt
geplaatst wordt die men snel zal moeten toepassen om niet achterop te raken.
Teelten ook waar men steeds meer te maken krijgt met bijzondere eisen daaraan
gesteld door een zich steeds verder differentiërend verwerkings- en afzetapparaat.
Tevens een produktievorm die het mogelijk maakt om in toenemende mate mechanisatie toe te passen. Maar ook een bedrijf dat voortdurend onder druk staat van
stijgende kosten en relatief achterblijvende prijzen. Met weinig stabiliteit in het
inkomen door de grote afhankelijkheid van de natuur en met een nog aanzienlijk
deel van het bruto inkomen bepaald door de wisselvalligheid van de markt van de
niet onder een marktordening vallende Produkten. Dit moet de ondernemer wel
wakker houden om zich aan nieuwe situaties aan te passen en voortdurend te
zoeken naar nieuwe organisatiestrukturen die dikwijls over de grenzen van het
eigen bedrijf heen reiken.
Deze bijzondere karaktertrekken van het akkerbouwbedrijf vereisen een slagvaardige technische en bedrijfsekonomische voorlichting. Deze slagvaardigheid kan
slechts worden verkregen indien de voorlichter regelmatig gevoed wordt vanuit het
Proefstation voor de Akkerbouw, een onderzoekinstantie die dicht bij de praktijk
staat, snel wendbaar moet zijn en in alle richtingen kontakten onderhoudt en samenwerkt met gespecialiseerd en fundamenteel onderzoek. Ik ben van mening dat het
Proefstation voor de A k k e r b o u w met zijn bescheiden bezetting deze belangrijke rol
kan vervullen mede in samenwerking met de goed funktionerende regionale proefcentra in de belangrijkste akkerbouwgebieden.
Dit eerste jaarverslag getuigt van de aanloopproblemen maar geeft tevens goed de
doelstellingen weer alsmede het enthousiasme waarmede de direktie en de medewerkers hun belangrijke taak hebben aangevat.
Ik hoop dat dit Proefstation een belangrijke bijdrage zal leveren in de verdere ontwikkelingen van de sektor akkerbouw van onze Nederlandse landbouw en dat dit
duidelijk uit de volgende jaarverslagen moge blijken.
De voorzitter,
Drs. P. C. Muntjewerf

TEN GELEIDE

Hoewel dit verslag 1 ) het eerste officiële bestaansjaar van het PA afsluit, willen we
toch in deze inleiding in het kort ook melding maken van de voorbereidende
periode. Deze begon, voor de samensteller van deze introduktie althans, op 29
januari 1969 met het verzoek te willen trachten aan dit nieuwe proefstation vorm en
inhoud te geven.
Na een aantal oriënterende gesprekken met o.a. beleidsfunktionarissen van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, vooral de Direkteur van de vakdirektie Akkerbouw, medewerkers van het PAW, instituutsdirekteuren en hun medewerkers, proefstationdirekteuren uit de tuinbouw, voorlichtingsfunktionarissen en tenslotte, maar
zeker niet in de laatste plaats, vertegenwoordigers uit het akkerbouwbedrijfsleven,
kwam het volgende naar v o r e n :
1. De akkerbouw heeft duidelijk behoefte aan meer inzicht in een aantal, vaak
complexe, problemen, bijv. liggende in nieuwe teeltmaatregelen, vruchtopvolgingsinvloeden en behoud of verbetering van de bodemvruchtbaarheid en bedrijfsverbanden in bedrijfsorganisatorische zin.
2. Deze problematiek wordt in sterke mate beïnvloed en soms zelfs gestuurd door
de zich snel ontwikkelende technische en chemische mogelijkheden, waardoor
het vinden van de optimale bedrijfsopzet onder de diverse omstandigheden (met
hun beperkingen) vaak bijzonder moeilijk is.
3. De ontwikkelingen op technisch gebied dwingen tot het vormen van grotere
(samenwerkings)eenheden. Hiervan is het eind nog niet in zicht. Vaak zal de
realisatie plaats moeten vinden met beperkte financieringsmogelijkheden en nauwe rendabiliteitsmarges.
4. Het instituuts- en hogeschoolonderzoek draagt vele bouwstenen aan voor het
bovengenoemde kennisgebied, de plaatsing ervan in teelt- en in bedrijfsverband
geschiedt in te beperkte mate en vaak moeizaam. De bestaande opstelling van
het onderzoekapparaat in vakgebieden noopt niet direkt tot integratie, anders dan
wanneer gezamenlijke projekten worden aangepakt. Uitzondering vormen vooral
de vakgebieden bedrijfsekonomie en arbeidsorganisatie, waar bundeling van kennis (data) uit diverse wetenschapsgebieden voorwaarde is.
5. Het onder 4. genoemde tekort blijkt uit regionale aktiviteiten (onderzoekcentra,
verenigingen van bedrijfsvoorlichting, etc.) waarbij men o.a. studies verricht naar
de mogelijkheden, gelegen in de diverse vormen van bedrijfs- en werkorganisatie, etc. Daarnaast verrichten de regio's, vooral op hun proefboerderijen, veel
incidenteel detailonderzoek, dat eveneens ondersteuning en aanvulling, eventueel meer bedrijfsgerichte interpretatie behoeft.
6. De regionale konsulentschappen en met name de bedrijfsvoorlichters, in 1969
nog niet zo direkt geleid door bedrijfstakdeskundigen als thans het geval is,
' ) De afwerking en vormgeving van dit verslag is verzorgd door de PA-medewerker A. de
Jong ing.
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hebben behoefte aan meer inzicht, zowel kwantitatief als kwalitatief, zulks niet
alleen ten behoeve van het bereiken van een optimaal resultaat, maar vooral ook
ten aanzien van de negatieve invloed van storende faktoren (afwatering en
matige bodemstruktuur, onjuiste vruchtbaarheidstoestand van de bouwvoor, minder goed weer, ziekten en andere plagen, machinestoringen, minder goede
organisatie van het werk, afzetbelemmering, e t c ) .
Dit gehele terrein van problemen (en noodgedwongen tekortkomingen) heeft geleid
tot de volgende uitgangspunten v o o r een Proefstation voor de A k k e r b o u w :
1. Opstelling als onderzoekstation met een nevenfunktie in de vorm van begeleiding
aan de betrokken medewerkers in de konsulentschappen.
2. Totale akkerbouwproblematiek inventariseren en bewaken voorzover dit het
akkerbouwbedrijf betreft in zijn diverse vormen en onderdelen, daarbij de nodige
aansluiting leggend met toelevering en afzet.
3. Onderzoekprojekten kiezen vanuit de akkerbouwproblematiek (teelt of bedrijf) en
veelal opzetten en uitvoeren in samenwerking met instellingen op de erbij betrokken of te betrekken vakgebieden (meestal instituten). Dit kruisverband takingang/vakingang dient steeds duidelijk onderkend te worden om het juiste
samenspel in de onderzoeksamenleving te ondersteunen en een tweeslachtige
verhouding met de vakinstituten principieel te vermijden.
4. Organisatorische indeling naar Teelten en Bedrijfsverbanden (later gesplitst in
Technische Bedrijfsverbanden en Bedrijfssynthese in ekonomische zin) naast een
afdeling voor het Onderzoek in de Regio's en naast de dienstverlenende afdelingen ,.eigen" Proefbedrijf en Algemene Zaken.
5. Geen funktie als beleidsorgaan, wel zal de plaats als Centrale voor akkerbouwkennis tevens kunnen leiden tot het fungeren als informatiebron, bijv. ten aanzien van objektassociaties.
Een en ander sluit vanzelfsprekend aan bij de Nota Praktijkonderzoek van de Algemeen Direkteur van de Direktie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet, die aan
de proefstations de volgende 4 taken toekent:
a. het in samenspel met vakinstituten programmeren en uitvoeren van integratieonderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en de oplossing van samenhangende knelpunten in de keten van processen van toelevering
tot de afnemer;
b. het funktioneel leiding geven aan de regionale instellingen van praktijkonderzoek, opdat er één samenhangend en op elkaar afgestemd geheel van praktijkonderzoek ontstaat;
c. het coördineren van de op proefstations en instituten verzamelde technische en
ekonomische kennis, alsmede het scheppen van een medium voor gesprek en
uitwisseling van kennis aan de voorlichtingsdienst. Dit zal worden gerealiseerd
door het funktioneel leiding geven aan de op de betreffende bedrijfstak, respectievelijk bedrijfstype gespecialiseerde bedrijfstakdeskundigen, opdat er een, wat
betreft de inhoud van de voorlichtingsboodschap, verantwoord en gelijk voorlichtingsniveau ontstaat;
d. het adviseren van de beleidsinstanties van Overheid en bedrijfsleven inzake de

gevolgen van de ontwikkelingen, zowel technisch als ekonomisch, in de betreffende bedrijfstak, respectievelijk -type.
Tot zover de beschouwingen over de periode voor 1971.
Het resultaat van bovenstaande overwegingen en voorwaarden leidde tot het
organisatieschema,.als vermeld op pagina 9.
De afdeling Bedrijfssynthese
richt zich vooral op de bedrijfsorganisatie met als doel
een zo groot mogelijk rendement. De permanente nauwe samenwerking met een
LEl-detachement (en in de naaste toekomst ook met een vaste ILR-gestationeerde)
is een duidelijke illustratie van integratie in de aanpak van takproblemen, samen
met twee voor dit deel voorname vakgebieden. In deze afdeling zullen o.a. bijdragen
ontstaan t.b.v. het management van moderne akkerbouwbedrijven in hun ontwikkeling. De eerste resultaten van enkele case-studies van samenwerkingsvormen kwamen in dit verband gereed.
De afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
is min of meer nieuw in het
onderzoekwezen. Algemeen is er behoefte aan meer inzicht over vruchtopvolgingsinvloeden of over de mogelijkheden van bemestingen en bestrijdingen in bedrijfsverband dan wel aan het inbouwen in het bedrijfsplan van grondbewerkingssystemen en organische bemestingen t.b.v. de bodemvruchtbaarheid. Hiervan is tot nu
toe maar weinig gekwantificeerd bekend. V o o r een goed management is dit evenwel onmisbaar. Het is duidelijk, dat uit vele vakgebieden voor dit gedeelte van het
onderzoek bouwstenen zullen moeten worden aangedragen (IB, IBS, IPO, ILR, PD).
De afdeling Teeltonderzoek min of meer voortkomende uit de hoofdafdeling Akkerbouw van het vroegere PAW neemt de diverse gewassen v o o r zijn rekening. De
veelheid van teeltvraagstukken, vaak meerdere vakgebieden bestrijkende (bodemkunde + bodemvruchtbaarheid, plantenteelt + ziekten en plagen, mechanisatie, evt.
verwerking + afzet), zal niet alleen moeten leiden tot aanwijzingen voor het optimaal
produceren van de gewassen. Ook de kwantitatieve invloed van storende (al of niet
vermijdbare) faktoren zal nagespeurd of verzameld moeten worden. Dit geldt ook
wanneer nieuwere teeltmethoden (bijv. als gevolg van andere rijenafstanden) of gewassen (maïs bijv.) aan de orde zijn. De relatie van de objektassociaties met het
PA loopt vooral via deze afdeling. Het totaal overzien van het gewas, ook in de
vertikale lijn naar verwerking en afzet, wordt door intensief samenspel met deze
direkte belangengroeperingen in sterke mate bevorderd.
De afdeling Onderzoek in de Regio's heeft in eerste aanleg een bemiddelende en
deels bundelende, harmoniserende funktie voor vrijwel al het Onderzoek, dat in de
akkerbouwregio's plaatsvindt. Vervolgens draagt de afdeling de onderzoekverantwoordelijkheid voor het door de regio's zelf uitgevoerde onderzoek. Vaak betreft dit
toetsingen van reeds landelijk onderzochte facetten aan regionale produktie-omstandigheden. Veel hiervan wordt dan door de afdeling in een landelijk verband aangelegd, waardoor de resultaten een grotere inhoud en draagwijdte krijgen. Dit geldt
ook voor een aantal mechanisatieobjekten. Naast dit regionale onderzoek in engere
zin vindt er op de regionale proefboerderijen onderzoek plaats geleid vanuit de
landelijk werkende onderzoekinstituten en proefstations. Hier verleent de afdeling
een bemiddelende en vaak ook ondersteunende rol. Tenslotte zij met vreugde de
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instelling van een Programmeringscommissie gemeld, die deze afdeling bijstaat in
haar harmoniserende taak.
De afdeling Proefbedrijf zal in de toekomst aan een groot deel van het PA-onderzoek op het gebied van de teelten en de technische bedrijfsverbanden op haar bedrijf in Oostelijk Flevoland ruimte kunnen bieden. 1971 was het eerste produktiejaar, grotendeels gevoerd (zonder akkommodatie) als een normaal landbouwbedrijf
met direkte afzet van de produkten. Wel zijn de voorbereidingen getroffen voor de
eerste proeven in 1972.
De taak van de afdeling Algemene Zaken is zonder meer duidelijk, althans bij een
reeds volledig draaiende instelling. Duidelijk is dat zowel de overgang van het
PAW naar de beide proefstations alsmede de speciale aandacht voor personele en
materiële aangelegenheden van de opbouwfase extra werk veroorzaakten. Ook de
bouwkundige zaken e.d. spelen hierin in niet geringe mate mee.
De afdeling, die eigenlijk het minst veranderde bij vroeger is wel de stafafdeling
voor Wiskundige Bewerking, die voor de beide proefstations werkt. Juist bij de
aanpak van meer complexe problemen bewees deze afdeling haar nut.
Bij de uitbouw tot eind 1971 van de reeds grotendeels bezette organisatie speelde
het overleg met het voorlopig bestuur een belangrijke rol. Dit was niet alleen op de
bestuursvergaderingen het geval, maar ook vaak met de voorzitter en leden afzonderlijk. Soms vond dit plaats in commissieverband, elders in het kader van het bestuur van regionale proefboerderijen. Begin 1971 kon het eerste Werkplan van het
PA ter bespreking aan dit voorlopig bestuur worden aangeboden, eind 1971 dat
voor het jaar 1972. Ook hieruit blijkt dat het PA meer en meer in z'n rythme begint
te komen. Dit laatste geldt eveneens voor het samenspel met de Consulenten in
Algemene Dienst. Overigens is het Werkplan nog niet waar het zal moeten komen.
Het heeft nog een te fragmentarisch karakter, samenhangend met de groei van het
proefstation. Het einddoel: centrum voor akkerbouwkennis en akkerbouwonderzoek
is nog maar ten dele bereikt. De gewenste relaties met het bedrijfsleven funktioneren nog niet alle, de bezetting van het PA liet en laat ook niet voldoende ruimte
dit alles direkt snel gestalte te geven, zo dit qua uitvoering al mogelijk zou zijn.
Nieuwe zaken als schaalvergroting, nieuwe gewassen, etc. laten zich nu eenmaal
niet direkt vatten. Verder vraagt ook het uitdragende deel van de taak zoveel,
overigens zeer wel bestede, tijd, dat een snelle uitbouw tot volledigheid in het
onderzoekprogramma niet te verwezenlijken is. Daarbij spelen ook opleidings- en
herscholingsaktiviteiten een rol. V o o r een aantal medewerkers geldt daarbij dat zij
tijd besteden aan zaken van internationale aard.
Toch kon eind 1971 in de staf van het PA gekonstateerd worden, dat er een zekere
mate van stabiliteit in het uitbouwen was bereikt, dat het ,,PA-gezicht" duidelijke
karaktertrekken vertoonde en dat doelgericht werken de werkers vreugde en bezieling verschafte, juist omdat er in de akkerbouw nog ,,zo ontzettend veel te doen
is". De uitdaging o.a. gesteld door nieuwe technieken en mogelijkheden wordt
gaarne geaccepteerd, de weg naar moderne akkerbouwvormen wordt gaarne begeleid. In het ,,Ten Geleide" van het jaarverslag 1972 hopen en vermoeden we juist
op die toekomstmogelijkheden nader te kunnen ingaan.
j r p Coolman
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN

Bestuur
Het voorlopig bestuur kwam in 1971 driemaal bijeen. Eén van de taken van het
voorlopig bestuur was zich te verdiepen in de gewenste bestuurssamenstelling.
Hiertoe is een kleine werkgroep gevormd die zowel advies uitbracht over het bestuur op grond van de huidige statuten, alsmede over een gewenste bestuurssamenstelling na wijziging van de statuten. Door het voorlopige bestuur kon in de
maand juli aan het Landbouwschap worden verzocht een voordracht samen te
stellen voor de benoeming van de bestuursleden van het PA door de Minister van
Landbouw en Visserij. Deze benoeming is inmiddels afgekomen.
Door het voorlopige bestuur is verder o.a. beraadslaagd over de kontakten met de
objektassociaties, lidmaatschappen voor het Proefbedrijf, taak van de Programmeringscommissie, taak van de gestationeerde, adviescommissies voor het bestuur,
dienstcommissie enz.
Verder kan worden meegedeeld dat de Stichting Proefstation voor de A k k e r b o u w
gevestigd te Lelystad in het Openbaar Centraal Stichtingenregister is ingeschreven
onder no. St. 32.165.
Personeel
Bij de start van het PA op 1 januari 1971 is de personeelsformatie van het Proefstation vastgesteld op 67 personen. In de loop van 1971 is hieraan nog 1 formatieplaats toegevoegd doordat de Provinciale Direktie voor Zuid Holland een formatieplaats aan het PA voor aardappelonderzoek beschikbaar stelde.
Van deze totale formatie van 68, waren op 1 januari 1971 reeds 47 personeelsleden
in dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij, die per die datum bij het
PA zijn geplaatst. Vóór hun tewerkstelling bij het PA waren zij werkzaam bij het
PAW (21), Consulentschappen in Algemene Dienst (10) en Vakdirektie A k k e r b o u w
(16). De 16 personeelsleden in dienst van de Vakdirektie A k k e r b o u w waren medewerk(st)ers, die in 1970 zijn aangetrokken t.b.v. het Proefstation voor de A k k e r b o u w
i.o.
Bij het PA was het de wens zo snel mogelijk in alle bestaande vakatures te voorzien om op korte termijn tot een volledige personeelsbezetting te komen.
Aan het einde van 1971 moet worden gekonstateerd dat dit niet volledig is gelukt.
Oorzaken hiervan waren ondermeer de afgekondigde personeelsstop, moeilijkheden
bij de overname van formatieplaatsen van het BGD en het niet altijd erin slagen
de juiste medewerk(st)ers voor de open plaatsen te vinden. In totaal zijn in 1971
14 personeelsleden aangesteld en 4 personeelsleden verlieten het PA. Verder moeten w e in dit jaarverslag helaas melding maken van het plotseling overlijden op 11
januari 1971 van onze zeer gewaardeerde medewerker de heer J. Wierenga. Hij was
als gestationeerde werkzaam bij de Afdeling Onderzoek in de Regio's.
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Huisvesting van het Proefstation
Door het nog ontbreken van de benodigde kantoor- en onderzoekruimte te Lelystad, alsmede door het feit dat op 1 januari 1971 ongeveer % van de medewerk(st)ers te Wageningen of naaste omgeving woonachtig was, is het Proefstation voorlopig te Wageningen gehuisvest op het adres Bornsesteeg 45.
Aan de voorbereiding voor de bouw van een definitief gebouwencomplex te Lelystad wordt gewerkt. Als administratief steunpunt voor het Proefbedrijf te Oostelijk
Flevoland is op 1 februari 1971 gestart met een kantoor te Lelystad op het adres
Snijdersstraat (boven het winkelcentrum). Op 19 juli verhuisde dit kantoor van de
Snijdersstraat naar het adres Houtribweg 33 te Lelystad. Inmiddels is dit kantoor
per 1 februari 1972 verplaatst naar de Wigstraat te Lelystad.
Door het personeel van het kantoor te Lelystad wordt tevens de financiële administratie van het Proefstation verzorgd.
Gebouwencomplex te Lelystad
Reeds in 1970 is voor het PA i.o. een programma van eisen samengesteld voor het
gebouwencomplex te Lelystad. Dit programma, dat inmiddels de goedkeuring van
de diverse instanties ontving, vormde in 1971 de basis waarop verder is gewerkt.
Diverse besprekingen zijn o.a. gehouden over de indeling van de bedrijfsgebouwen.
Voorts zijn vele gegevens verzameld om te komen tot een schetsontwerp voor het
definitieve gebouwencomplex.
Bij de lange weg die moet worden bewandeld tijdens de voorbereiding van de
bouw, wordt men in sterke mate geremd door de moeilijke financiële situatie waarin
de Overheid zich bevindt. Door deze omstandigheden is het zelfs niet onmogelijk
dat het gehele gebouwencomplex niet in één maal kan worden aanbesteed, maar
dat in ,,fasen" moet worden gebouwd. Dit zou echter weer een toeneming van de
bouwkosten betekenen.
Door het ontbreken van de noodzakelijke bedrijfsgebouwen op het Proefbedrijf
moest tot noodoplossingen worden overgegaan voor het onderbrengen van de
machines en werktuigen. Hiertoe is op kavel G 103 een schuur (450 m2) gebouwd
en is in begin december 1971 met de bouw van een gehuurde Romneyloods (330
m2) begonnen. Voorts is op het Proefbedrijf een Direktiekeet geplaatst.
Materieel
Doordat het PA bij zijn oprichting gehuisvest is in het kantoor van het PAW te
Wageningen kon gebruik worden gemaakt van de kantoorinventaris die in dit pand
aanwezig was. Ditzelfde was ook het geval met het onderzoekmateriaal van het
PAW.
Moeilijker ligt het voor de benodigde inventaris voor het Proefbedrijf te O. Flevoland dat in zijn geheel nieuw moet worden aangeschaft. Voor aankoop van de
machines en werktuigen is in 1970 aan het PAW reeds een krediet verstrekt t.b.v.
het Proefstation voor de A k k e r b o u w i.o. Daardoor was het mogelijk dat in de herfst
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van 1970 reeds machines en werktuigen konden worden gekocht voor het gereed
maken van de gronden in O. Flevoland. Eveneens is op deze wijze een krediet verstrekt voor de eerste inrichting van een kantoor te Lelystad.
In 1971 is het financieel mogelijk gemaakt de inventaris van het Proefbedrijf verder
uit te breiden. Voor de verzorging van de proefvelden op het Proefbedrijf zullen in
de komende jaren nog meer machines en werktuigen moeten worden aangeschaft.
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AFDELING B E D R I J F S S Y N T H E S E

1. Tien jaar inflatie in de akkerbouw
1.1. De waardevermindering

van het geld

In ons land, maar trouwens hier niet alleen, zijn de bestedingen sneller gegroeid
dan de produktiviteit en/of de produktiekapaciteit. Ten gevolge van deze overbebesteding of inflatie vindt een toenemende waardevermindering van het geld plaats.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven omtrent het verloop van het nationale geldinkomen alswel van het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking sinds
1960.
Tabel 1. Verloop van
Jaar

het inkomen per hoofd van de bevolking in % (1963 = 100).
| 1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Nat. geldinkomen

84

88

93

100

117

129

138

150

169

182

Reëel nat. inkomen

93

95

97

100

108

113

114

120

128

131

Oorspronkelijke bron: CBS, Nationale rekeningen.
Uit tabel 1 blijkt duidelijk dat de reële welvaartstoename veel kleiner is dan de
groei van het nationale geldinkomen doet vermoeden. De direkt zichtbare gevolgen
van de inflatie zijn o.a. een voortdurende stijging van prijzen.
1.2. De ontwikkeling

van de

produktiekosten

Deze voortdurende inflatie heeft zijn nadelige invloed op de akkerbouw niet gemist.
Tabel 2. Prijzen van enkele kostenfactoren 1960-1970.
Boekjaar
Loonkosten per gewerkt
uur vakarb. A in gld.
Koopprijzen boerderijen 2 )
in gld./ha
Koopprijzen los land")
in gld./ha
Pachtprijzen boerderijen 2 )
in gld./ha
Pachtprijzen los bouwland") in gld./ha
W e r k t u i g e n - en trekkerprijzen in % (1962/1964
= 100)
Loonwerk-tarieven
(1960 = 100)

60/61

61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67

2,22

2,34

4610

2,81

3,24

3,56

3,90

4,25

4,50

5,00

4800

6400') 7720

8540

8670

8930

8770

8670

8730

3480

3650

6780') 7840

8120

8450

8780

8790

8500

9200

213

208

220

225

244

258

267

281

299

303

172

176

178

137

202

207

214

233

242

246

—

—

99

100

102

105

108

112

117

127

105

108

115

117

121

123

123

140

100

102

2,51

67/68 68/69 69/70

Bron: Landbouwcijfers CBS/LEI.
') eerste halfjaar 1963
) de prijzen hebben betrekking op het totale kleigebied

2
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In welke mate dit het geval is geweest kan het beste worden nagegaan door de
prijsontwikkeling van enkele belangrijke kostenfaktoren en de prijzen van de eindprodukten tegenover elkaar te stellen. De ontwikkeling van enkele prijzen van
kostenfaktoren zijn in tabel 2 weergegeven.
Het blijkt dat de lonen t/m 1965 met 5 2 % zijn gestegen t.o.v. 1961 en t/m 1969 is
dit 4 0 % t.o.v. 1965.
Ook de koopprijzen van boerderijen en los land zijn aanzienlijk toegenomen, hoewel
hier de grootste stijging het gevolg is geweest van het buitenwerking stellen van de
wet Vervreemding Landbouwgronden. De laatste jaren is het beeld fluktuerend,
maar vertoont nauwelijks een stijging. Wel heeft de laatste jaren de rentevoet een
aanzienlijke stijging te zien gegeven.
De pachtprijzen van boerderijen stegen in de eerste periode met 2 4 % , in de tweede
met 17%. De pachtprijzen voor los land gingen in beide perioden met ongeveer
18% omhoog. De prijzen van werktuigen en trekkers stegen tussen 1961 en
1965 met 7 % en tussen 1965 en 1969 met 2 1 % . In de tweede periode speelde de
BTW een belangrijke rol bij de prijsstijging. De loonwerktarieven zijn met 1 5 %
omhooggegaan tussen 1961 en 1965 en met ca. 2 3 % tussen 1965 en 1969. Tenslotte
zijn ook de prijzen van brandstoffen en smeermiddelen flink gestegen. Slechts de
prijzen van de kunstmeststoffen liggen al een aantal jaren vrijwel op hetzelfde
niveau.
De algemene konklusie moet zijn dat de prijsstijging van de kostenfaktoren en met
name de loonkostenstijging in de akkerbouwsektor aanzienlijk is geweest. Deze
stijging kan niet volledig, doch wel voor een zeer belangrijk gedeelte aan de inflatie worden geweten.
1.3. De ontwikkeling

van de prijzen van de

eindprodukten

De gemiddelde telersprijzen af boerderij voor een aantal akkerbouwprodukten zijn
in tabel 3 weergegeven (gemiddeld Nederland).
Tabel 3. De gemiddelde telersprijzen af boerderij voor een aantal akkerbouwprodukten.
Jaar

1960

1961

1962

1963

30,25 30,10 31,00 33,05
Tarwe
20,75 23,55 24,80 24,70
Rogge
26,20 27,30 27,75 27,25
Zomergerst
24,05 26,20 27,10 26,70
Wintergerst
Haver
22,70 25,20 25,90 24,75
47,31 50,91 52,44 56,68
Suikerbieten
9,70 13,95 13,85 11,60
Cons.aardappelen (klei)
Fabrieksaardappelen
7,33 6,38 6,41
6,68
35,95 30,70 46,65 48,90
Groene erwten
130,90 117,85 113,25 123,05
Karwijzaad

1964

1965

1966

1967

1968

1969

35,25 35,45 35,30 35,20 34,60 35,80
26,55 29,20 30,10 30,80 31,15 31,45
29,45 32,00 30,95 30,45 30,85 31,25
28,60 31,15 29,85 29,85 30,55 30,65
28,60 30,05 28,80 28,55 28,75 29,15
65,35 66,26 68,70 63,08 63,23 59,50
13,90 20,90 17,35 8,10 13,25 24,30
6,97 7,65 8,10 7,93 7,50
7,65
38,65 48,90 48,95 43,20 52,25 58,70
94,70 131,25 121,70 1 25,40 113,80 110,85

Bron: Landbouwcijfers CBS/LEI.
Uit het overzicht blijkt in de eerste plaats dat in de periode van 1961 tot en met
1965 de granen aanzienlijk in prijs zijn gestegen. In 1965 t.o.v. 1961 met totaal
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ongeveer 2 0 % . Na dit moment zit er in deze prijzen vrijwel geen toename meer.
Ook de suikerbieten zijn in de eerste periode sterk in prijs gestegen, doch na 1966
heeft een daling plaatsgevonden. De fabrieksaardappelen vertonen eenzelfde beeld.
De prijzen van niet gegarandeerde produkten gedragen zich grillig en worden volledig bepaald door de vraag- en aanbodsituatie in de verschillende jaren.
Wel is duidelijk, dat met name sinds 1965/66 zich geen noemenswaardige blijvende
prijsstijgingen hebben voorgedaan. De prijsstijgingen in het begin van de zestiger
jaren waren een gevolg van het EEG-overleg, en stonden volkomen los van de
inflatoire kostenontwikkeling die pas omstreeks die tijd goed op gang kwam.
Wij zien dus dat door de inflatie de kosten van de akkerbouwproduktie sterk toenemen, terwijl de opbrengstprijzen er niet rechtstreeks door worden beïnvloed.
Zowel in artikelvorm als in een aantal inleidingen is de inflatie dan ook een onderwerp geweest waaraan de nodige aandacht is besteed. Ook kan in dit verband de
waardering van de produktiefaktor grond worden genoemd (31) 1 ).
1.4. De ontwikkeling

van het inkomen

Uit de LEI-publikatie „Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw" 2 ) blijkt dat de akkerbouw in zijn geheel genomen toch in staat is geweest in de afgelopen 10 jaren
steeds een positief netto-overschot te realiseren. Dit ondanks de sterke stijging van
de kosten van de produktie en een veel geringere toename van de opbrengstprijzen. Deze aanmerkelijke prestatie kon tot stand worden gebracht doordat de
bedrijven zowel aan de zijde van de financiële opbrengsten als aan die van de
kosten op de juiste wijze op de geschetste uitdaging hebben geantwoord. Zo heeft
er in de betrokken periode een zeer sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit
plaatsgevonden, is het bouwplan geïntensiveerd en zijn de kg-opbrengsten per ha
van twee produkten die bij deze intensivering een belangrijke rol spelen (ni. de
aardappelen en suikerbieten) duidelijk toegenomen.
V o o r de verdere voortgang van onze akkerbouw is het van belang dat, gezien de
ontwikkeling in de achter ons liggende jaren, al het mogelijke wordt gedaan om
zowel de financiële opbrengsten van het bedrijf alsook de kosten in gunstige zin te
beïnvloeden. Juist omdat de speelruimte voor het individuele bedrijf beperkt is, zal
iedere nieuwe ontwikkeling of gesignaleerde mogelijkheid de nodige aandacht
moeten krijgen.
Bij de indeling van het verslag zijn in hoofdstuk 2 eerst die aktiviteiten behandeld
die in verband staan met de beïnvloeding van de financiële opbrengsten. In hoofdstuk 3 die, welke betrekking hebben op de beïnvloeding van de kosten.
Opbrengsten en kosten zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Een
juiste onderlinge afstemming van het produktieplan, de bedrijfsoppervlakte, de
arbeidsbezetting en verdere bedrijfsuitrusting op het bedrijf vormt dan ook een
onmisbaar sluitstuk om, gezien de eigen omstandigheden, tot een zo goed mogelijk
resultaat te komen. In hoofdstuk 4 is nog een korte indruk gegeven van de voortgang in de mogelijkheden die op dit terrein aanwezig zijn.
') Deze nummers in de tekst verwijzen naar de betreffende artikelen (pag.99).
2) Nr. 3.26 boekjaren 1966/67 t/m 1969/70.
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gegaan) is bij een grotere oppervlakte per man de teelt van pootaardappelen noch
bij de 1 op 4 noch bij de 1 op 2 regeling aantrekkelijk. Bij een kleinere oppervlakte
per man (gebruik van meer arbeidskrachten) worden pootaardappelen „ n o o d g e d w o n g e n " in het bouwplan opgenomen.
Voor bedrijven die om welke reden ook geen voldoende oppervlakte per man kunnen realiseren zal de 1 op 3 regeling met grondontsmetting en soms zelfs de 1 op
2 regeling (nl. in die gevallen waar de grond/manverhouding zeer ongunstig is)
zeker kunnen bijdragen tot een verbetering van de vaak moeilijke positie waarin
deze bedrijven verkeren.
2.5. Het introduceren

van „nieuwe"

teelten

Door de introduktie van snijmaïs en korrelmaïs wordt getracht de basis van de
akkerbouw opnieuw te verruimen. Nagegaan is wat onder bepaalde omstandigheden
de bedrijfsekonomische mogelijkheden zijn van deze gewassen.
2.5.1. D e s n ij m a ï s (48)
Zo is de prijs bepaald waarbij snijmaïs perspektief biedt op een Oldambtster akkerbouwbedrijf. Hierbij is uitgegaan van een opbrengst van de snijmaïs van 56 ton
groene massa of 8200 Z W . Dit is aan ingekuild produkt 45 ton of 7000 Z W . Na
aftrek van transport- en voederverliezen blijft dan netto 6650 Z W over. De prijs is
gebaseerd op deze netto-opbrengst. Het bleek dat de prijs waarvoor het aantrekkelijk is in het Oldambt snijmaïs te verbouwen, varieert van 30 tot 40 cent per kg
vervoederd produkt. Dit komt overeen met een geldopbrengst van ƒ2000 tot ƒ2660
per ha. De laagste prijs geldt als op het bedrijf geen mogelijkheid is om suikerbieten
te verbouwen, de hoogste prijs als dit wel goed mogelijk is. Indien de oogst van
snijmaïs in loonwerk gebeurt, ligt de prijs waarvoor het aantrekkelijk wordt op 35
cent per kg. De transportkosten zijn in al deze gevallen voor rekening van de koper.

2.5.2. D e k o r r e l m a ï s (49)
Uitgaande van een opbrengst van 6600 kg korrelmaïs per ha en van een zo goed
mogelijke onderlinge afstemming van arbeid, bedrijfsoppervlakte, bedrijfsuitrusting
en bouwplan kwamen de volgende konklusies uit de berekeningen naar v o r e n .
— bij een maximum van 2 5 % aardappelen en 2 5 % suikerbieten kwam geen korrelmaïs in het bouwplan voor. September en oktober zijn hierbij de drukste maanden
wegens de oogst van aardappelen en suikerbieten en het zaaien van de wintertarwe. Bij een opbrengst van 7200 kg korrelmaïs per ha bleek het nog niet rendabel
om de wintertarwe door maïs te vervangen;
— bij 12,5% aardappelen en 12,5% suikerbieten kwam wel korrelmaïs in het bouwplan voor. Hierbij is een lagere arbeidsbezetting mogelijk, waardoor augustus en
oktober bij de arbeid als knelperioden op gaan treden. Een hogere of lagere opbrengst van de korrelmaïs had bijna geen invloed op de samenstelling van het
bouwplan;
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— op gronden waar geen aardappelen doch wel suikerbieten verbouwd kunnen
worden is het aantrekkelijk om de maximale oppervlakte suikerbieten te telen. Hierdoor passen de overige gewassen, die in oktober arbeid vragen, minder goed in
het bouwplan. Bij een opbrengst van 7200 kg korrelmaïs per ha bleef deze konklusie nog van kracht;
— op gronden die ongeschikt zijn voor de teelt van aardappelen en suikerbieten is
korrelmaïs een aantrekkelijk gewas. Dit geldt ook bij een opbrengst van 5400 kg
korrelmaïs per ha.
2.5.3. G e w a s s e n u i t d e

tuinbouwsektor

Het geschetste beeld van de bouwplanontwikkeling in 2.1 betrof de „ v a n o u d s " tot
de akkerbouw behorende gewassen. Dit beeld is in zoverre onvolledig omdat door
de toenemende mogelijkheden tot mechanisatie van een aantal werkzaamheden van
voorheen typische tuinbouwgewassen er steeds meer een verschuiving plaatsvindt
van deze gewassen naar het akkerbouwbedrijf.
De invloed hiervan op de samenstelling van het bouwplan in de besproken gebieden is evenwel niet exact na te gaan. De statistiek is op dit punt nog niet aangepast aan de feitelijke situatie. Voorbeelden van deze gewassen zijn zaaiuien, een
aantal groenteteelten en een groot deel van de bloembollen. V o o r de N O P en het
zeekleigebied van Zuid-Holland en Zeeland kan het aandeel van deze gewassen in
het bouwplan zeker geschat worden op 5 tot 8 procent. V o o r de Veenkoloniën en
het zeekleigebied van Groningen is deze verschuiving relatief nog van weinig betekenis.
In andere gebieden, zoals Westelijk Noord-Brabant ligt dit percentage echter nog
aanmerkelijk hoger.
Uit lopend onderzoek van het LEI-detachement komt naar voren dat op verschillende goed gesitueerde akkerbouwbedrijven van 15-25 ha door introduktie van één
of enkele gewassen uit de tuinbouwsektor naast intensieve akkerbouwgewassen,
een ekonomisch verantwoorde arbeidsbesteding gehandhaafd kan worden.

3. Beïnvloeding van de kosten
Wat de beïnvloeding van de kosten betreft staan de oppervlaktevergroting en de
samenwerking centraal als middel om de huidige bedrijfsstruktuur meer in overeenstemming te brengen met de technische mogelijkheden. Ook zullen nieuwe loonwerkvormen de aandacht moeten krijgen.
3.1. De bedrijfsstruktuur

in relatie tot de technische

mogelijkheden

Van de 690.000 ha akkerbouwgewassen in ons land komt ongeveer 440.000 ha voor
op bedrijven met overwegend akkerbouw, d.w.z. op bedrijven waar akkerbouw meer
dan 6 0 % van de totale produktieomvang van het bedrijf uitmaakt. Deze teelt van
440.000 ha akkerbouwgewassen vindt plaats op ruim 14.000 bedrijven. Hiervan zijn
ruim 12.000 kleiner dan 50 ha. Het areaal van een bepaald gewas is per bedrijf dan
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SALDOBEREKENING PER HA GEWAS

WERKTUIGEN AKKERBOUW

Ook op dit punt zal het steeds noodzakelijker worden gecoördineerd op te treden,
waarbij het werktuigenpark van de loonwerker en de beschikbare arbeid van de
betrokken bedrijven gezamenlijk worden ingezet volgens een van tevoren opgezet
plan.
Naast het geleidelijke proces van de verbetering van de bedrijfsstruktuur door
individuele bedrijfsvergroting zal het met name van de realisering van de twee
hiervoor genoemde meer korte termijnoplossingen afhangen in hoeverre en in welke
omvang een efficiënte akkerbouwproduktie in ons land ook in de komende jaren
mogelijk is.
Meer inzicht omtrent de bereikbare verlaging van de produktiekosten onder praktijkomstandigheden bij verschillende grootte van de exploitatie-eenheden en bij verschillende man-grondverhoudingen is gewenst. Ook in het onderzoekprogramma
van het LEI-detachement neemt dit een belangrijke plaats in.
4. De bedrijfsekonomische advisering (2)
Naast het onderzoek naar zowel een gunstige beïnvloeding van de opbrengsten als
van de kosten is in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de bedrijfsekonomische begeleiding van de medewerkers van de konsulentschappen. Hierbij
verdient één punt de speciale aandacht, ni. de mogelijkheid tot „bedrijfsdoorlichting".
In het afgelopen jaar is een landelijk uniform rapport gereed gekomen met niet
alleen als doel de bedrijfsekonomische advisering aan onze akkerbouwbedrijven te
verbeteren, maar tevens door de uniforme opzet de kapaciteit van deze adviseringen te vergroten. Het verstrekken van een bedrijfsekonomisch advies betekent dat
alle facetten van het bedrijf, haar mogelijkheden en haar beperkingen, in de beschouwing moeten worden betrokken.
Dit houdt tevens in dat dit verantwoordelijke werk uit zijn aard tijdrovend is. Een
uniforme opzet was dan ook een eerste voorwaarde om het aantal van deze bedrijfsadviseringen verder op te voeren. Daarna is tevens een begin gemaakt met
het nagaan in hoeverre andere tijdsbesparingen kunnen worden doorgevoerd. Met
name ten aanzien van de noodzakelijke gegevens voor de arbeidsorganisatie en de
bijbehorende arbeidstijden liggen hier zeker mogelijkheden die binnen afzienbare
tijd gerealiseerd kunnen worden.
Daarbij wordt het toenemende belang van een goede bedrijfsdoorlichting door een
steeds groter aantal akkerbouwers onderkend. Een goede onderlinge afstemming
tussen arbeid, bedrijfsuitrusting en bouwplan en daaruit het kennen van de mogelijkheden en de mogelijke ontwikkeling die het eigen bedrijf inhoudt, is in feite
onmisbaar.
Dit geldt niet alleen voor diegenen die op dit moment nog in een goede positie
verkeren en die deze zoveel mogelijk wensen te behouden. Het is evenzeer van
belang voor diegenen die op dit moment in moeilijke omstandigheden verkeren. Ook
dan kan een tijdig inzicht in de feitelijke positie van bedrijf en ondernemer veel
onheil voorkomen.
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2.

Samenwerkingsvormen

Naast het doel onder 1 gesteld gaat het hier om de faktoren die in de praktijk
belangrijk zijn voor de mogelijkheden en het slagen in ekonomisch opzicht van
combinatie-vorming van bedrijven. De mogelijkheden en ökonomische aspekten van
samenvoeging van individuele bedrijven tot één rechtspersoon vormen deel van dit
projekt.
Er zijn hierbij 18 studiebedrijven betrokken. Deze zijn verdeeld over de subprojekten:
d. kombinatie-vorming: 15 bedrijven
e. bedrijfsvoering met loonwerk: 3 bedrijven
Het laatste is dit jaar beperkt tot enkele „case-studies".
De onder d. genoemde bedrijven zijn in totaal betrokken bij een zestal kombinaties.
De oppervlakte van deze kombinaties loopt uiteen van 75 tot 250 ha.
3. Intensivering

van het

grondgebruik

Hierbij zijn 16 studiebedrijven betrokken. Dit onderzoek heeft betrekking op:
f. introduktie van kunstweiden in het bouwplan en een melkveestapel op akkerbouwbedrijven op moeilijke gronden: 7 bedrijven
g. bouwplan-ontwikkeling: 9 bedrijven.
Het onder f. genoemde projekt w o r d t uitgevoerd in samenwerking met het LEIdetachement bij het Proefstation voor de Rundveehouderij. Het is beperkt tot akkerbouwbedrijven op zware zeeklei en sterk slempige gronden in de provincie Groningen.
De onder g. genoemde bedrijven zijn betrokken bij het onderzoek van specialisatie
op gewassen met een hoog saldo en van intensieve akkerbouw naast gewassen uit
de tuinbouw.
De ekonomische betekenis van de bedrijfsgrootte voor graanbedrijven 1 )
Het Oldambt
De grote akkerbouwbedrijven die bij dit onderzoek zijn betrokken lagen op zware
zeeklei in het noordoosten van de provincie Groningen (het „ O l d a m b t " ) . De bedrijven in dit gebied zijn sterk georiënteerd op de verbouw van granen en zaadTabel 5. Indexcijfers akkerbouwproduktie2).
Indices
1956 = 100
Prijs-index akkerbouwproduktien in 1969
Waarde-index') akkerbouwproduktie per ha
Hoeveelheidsindex

Oldambt

Nederland

nominaal

reëel

nominaal

reëel

144
183

83
105

138
285

79
164

127

*) Voor uitvoeriger gegevens wordt verwezen naar een bij het LEI te verschijnen publikatie.
') Van het Instituut voor Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit te Groningen.
°) Hoeveelheden x prijzen.
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gewassen. De grond- en klimaatomstandigheden belemmeren hier een ekonomisch
effektieve intensivering van het bouwplan. Een illustratie hiervan vormen de gegevens van een sociaal-ekonomisch onderzoek die in tabel 5 zijn vermeld.
Uit deze benaderingen valt te concluderen:
a. de reële prijsdaling (dus prijsverloop gekorrigeerd met de inflatie) van de akkerbouwprodukten van het Oldambt en van Nederland sinds 1956 w o r d t berekend op
17 resp. 2 1 %of wel van beide gebieden gem. ca. 1 1 / 2 % per jaar.
b. de waarde van de produktie per ha is in het Oldambt sterk achtergebleven in
vergelijking met andere akkerbouwgebieden. Wel is ook hier de omvang van de
produktie per ha gestegen (ni. met 2 7 % sinds 1956) o.a. door hogere kg-opbrengsten. De sterke stijging (met 92%) van de omvang van de produktie per ha die in
de akkerbouw in het algemeen gerealiseerd is mede door intensivering van het
bouwplan, hebben de bedrijven in het Oldambt echter niet kunnen volgen.
De oppervlakte-invloed zal hier dus sterker dan in andere gebieden bepalend zijn
voor de verdere bedrijfsontwikkeling in de akkerbouw. Het onderzoek is gebaseerd
op studiebedrijven en studiemodellen.

Grote studiebedrijven
Van 6 grote studiebedrijven (85 tot 160 ha: gem. 110 ha) zijn gegevens beschikbaar
van 1964 af. Naast gegevens van deze bedrijven zijn hier ter oriëntatie ook enkele
gegevens van een groep LEI-bedrijven van gem. 50 ha in het Oldambt over dezelfde
periode (1 mei '64-70) vermeld. Deze laatste gegevens moeten als voorlopig worden beschouwd in verband met mogelijke korrekties bij eventueel nodige selektie.
Het bouwplan op de grote bedrijven omvatte 6 1 % graan, 2 1 % zaadgewassen (koolzaad, karwijzaad, bietenzaad e.d.), 5 % peulvruchten, 2 % suikerbieten en 1 1 %
luzerne, klavers en diversen. Het aantal bewerkingseenheden (BE) per ha bedroeg
105. Het was over de hele periode vrij stabiel. De kleinere bedrijven vertoonden
een soortgelijk beeld (106 BE per ha).
In de arbeidsbezetting komt een sterk seizoenpatroon voor. In de oogstperiode
waren dikwijls tweemaal zoveel personen bij het werk ingeschakeld dan in de
winter aanwezig waren. Dit seizoenpatroon nam de laatste jaren relatief toe, door
inkrimping van de vaste kern.
Per manjaar zijn in '64-'65 20 ha bewerkt en in '69-70 32 ha. Op de 50 ha-bedrijven
was dit 16 resp. 24 ha. De maximaal tot dusver (1971) op één der grote bedrijven
bewerkte oppervlakte per manjaar bedraagt 42 ha. Alle belangrijke werkzaamheden
op de grote bedrijven worden met eigen personeel en machines uitgevoerd. Als
belangrijkste knelperiode is september-oktober gekonstateerd.
De opbrengsten wijzen niet op enige samenhang tussen bedrijfsgrootte en kgopbrengsten. Wel worden op de grote bedrijven voor een aantal Produkten iets
hogere prijzen gerealiseerd. Als belangrijkste oorzaak moet hier de eigen d r o o g - en
opslaginrichting worden gezien, waarover ieder van deze grote bedrijven beschikt.
O p kleinere bedrijven is de akkommodatie hiervoor geringer. De kosten van de
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Bij iedere grootte zijn verschillende arbeidsbezettingen nagegaan. Hierbij is inklusief max. 175 overuren een loonniveau van ca. ƒ16000 aangehouden en verder
een prijspeil van 1971.
Met als basis de arbeidsbehoefte en de opbrengsten van de gewassen, zijn met
behulp van de LEI-computer de gunstigste bouwplannen en opbrengsten volgens
de methode van lineaire programmering bepaald. Resulterende netto-opbrengsten
per ha voor de eigenaar-gebruiker bij verschillende oppervlakten zijn in figuur 1
weergegeven. Het netto-overschot op basis van pacht vertoont eenzelfde beeld.
Alleen het niveau daarvan ligt hier ƒ 2 5 per ha hoger. Bij deze programmeringen is
gewerkt met alleen vaste arbeidskrachten. De arbeidsbezettingen waarop ieder der
bedrijfsopbrengsten is gebaseerd, zijn in de figuur aangegeven. Over de invloed
van los personeel zijn enkele aanvullende berekeningen uitgevoerd.
Resultaten van studiemodellen moeten in de eerste plaats beoordeeld worden naar
hun onderlinge verhoudingen. Evenals bij de studiebedrijven blijkt hier voor deze
bedrijven een vrij sterke invloed van de grootte van de exploitatie-eenheid op de te
bereiken resultaten. De studiebedrijven zijn vergelijkbaar met mechanisatie-niveau I,
zij het dat hier bij de studiemodellen de meest moderne apparatuur tegen aktuele
prijzen is opgenomen en een hoger loonniveau dan bij de laatste gegevens van de
studiebedrijven (tot 1 mei '70). De studiemodellen zijn meer op de naaste toekomst
gericht.
De gunstigste oppervlakte ligt dan bij mechanisatieniveau I bij een exploitatie-eenheid van ca. 200 ha met 4 man (figuur 1) als met alleen vaste arbeidskrachten wordt
Opbrengst van
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arbeidsvoorziening :hoofdzakelijk vast personeel
• =mechanisatie-niveau I
x = mechanisatie-niveau n
2,3 etc. = het corresponderende aantal vaste arbeidskrachten

Fig. 1. Opbrengst van grond en gebouwen in samenhang met de oppervlakte van de exploitatie-eenheid (studie-modellen Oldambt; verk. B).
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gewerkt. Als ook losse krachten ingezet kunnen worden, kunnen de gunstigste
resultaten reeds bij een kleinere oppervlakte bereikt worden, nl. bij ca. 150 ha met
3 man vast.
Met behulp van apparatuur van zeer grote kapaciteit ligt de te bereiken nettoopbrengst nog ƒ 100 per ha hoger. Dit vraagt een exploitatie-eenheid van 300 à 350
ha als met alleen vaste krachten wordt gewerkt. Als ook losse krachten beschikbaar zijn, worden de gunstigste resultaten bij 225 ha bereikt (met 3 vaste krachten).
Het blijkt dat binnen zekere grenzen op eenzelfde oppervlakte met verschillende
arbeidsbezettingen het bereikbare resultaat niet veel hoeft te verschillen (figuur 1).
Aanpassingen in het bouwplan maken dit mogelijk. Bij de modellen met alleen vaste
krachten en de gunstigste resultaten ligt de oppervlakte per aanwezige man echter
niet beneden ca. 50 ha. Als ook los personeel beschikbaar is, worden de gunstigste
resultaten bij mechanisatie-niveau II bereikt bij ca. 75 ha per vast aanwezige man.
Het perspektief voor samenwerkingsvormen van graanbedrijven < 50 ha is op
grond hiervan bij gemiddelde opbrengsten dus niet gunstig.
Wat het bouwplan betreft blijkt dat met alleen vaste krachten de granen niet tot het
hier gestelde maximum (2/3 van de bedrijfsoppervlakte) worden opgenomen. Er
wordt daarbij een zekere oogstspreiding noodzakelijk, waardoor gewassen als koolzaad, karwijzaad, graszaad en eventueel gewassen voor de conserven-industrie van
belang zijn. Als voldoende los personeel beschikbaar is, geeft opname van de
meeste opbrengende granen tot het maximum dat uit een oogpunt van vruchtwisseling toelaatbaar is, de beste resultaten. Suikerbieten blijken hier bij een gemiddelde
opbrengst van 39 ton per ha niet van belangrijke betekenis voor de te bereiken
bedrijfsresultaten.
De in figuur 1 weergegeven resultaten berusten op een verkaveling, waarbij perceelsgrootten van 10 ha zijn te vormen en de gemiddelde afstand tot de gebouwen
ca. 1500 m bedraagt. Als de te vormen percelen aanmerkelijk kleiner zijn en de
ontsluiting minder is, zullen de te bereiken resultaten uiteraard op een lager niveau
liggen.
Samenvattend lijkt de konklusie gerechtvaardigd, dat voor deze bedrijven een vergaande mechanisatie de hefboom voor de resultaten vormt. Deze zal alleen effektief ingezet kunnen worden op daarbij passende grote exploitatie-eenheden en een
minimale oppervlakte van 50 à 60 ha per man. Als nog los personeel beschikbaar is,
zal de gunstigste oppervlakte per vast aanwezige man hoger liggen (bij ca. 75 ha
per vaste man). Bij een prijs van ƒ8000 à ƒ9000 per ha grond + gebouwen ligt het
te bereiken direkte netto-rendement voor de eigenaar-gebruiker bij bovengenoemde
uitkomsten op 4 1 / 2 à 5 % . Hiermee korrespondeert bij de huidige rentestand een
minimale behoefte aan eigen vermogen van ƒ5000 à ƒ5500 per ha voor de exploitatie als eigenaar-gebruiker. De beloning van het eigen vermogen op lange termijn
is daarbij in belangrijke mate afhankelijk van het prijsverloop van de grond.
In het algemeen zullen in de huidige situatie alleen door de ontwikkeling van intensieve samenwerkingsvormen deze relatief gunstige verhoudingen benaderd kunnen
worden.
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t/m 1970 vertonen nagenoeg hetzelfde beeld als in 1971. Het is wel zeker, dat de
zomergerst als (over)drager van voetziekten hierbij een grote rol speelt. Het aantal
niet graangewassen tussen zomergerst en wintertarwe, bij 4a en 2b één, bij 3a twee
gewassen, bepaalt dus voornamelijk de voetziektedruk op wintertarwe.
Dat de curve van bouwplan 2b in figuur 3 zich op een relatief lager niveau beweegt
is, afgezien van de stikstofeffekten, deels terug te voeren tot voetziektelegering,
waarvan bij 3a geen en bij 4a nauwelijks sprake was.
In 1972 zal getracht worden de legeringsinvloed te beperken door bespuitingen met
chloormequat zonder de kontinuïteit van de huidige informatiestroom te verstoren
(dus ook geen behandeling).
Rond dit voetziektenaspekt zijn vruchtbare kontakten opgebouwd met het IPO, de
RIJP, de afd. Landbouwplantenteelt van de LH, het Phytopathologisch laboratorium
te Baarn en de sektie granen van het PA.
b. Misvorming

bij

konsumptieaardappelen

Zowel de kg-opbrengst als vooral de (uitwendige) kwaliteit is van overwegende
invloed op de rendabiliteit van de aardappelteelt.
De in 11 bouwplansituaties geteelde konsumptieaardappelen gedroegen zich niet
alleen verschillend wat betreft de bereikbare opbrengst, maar ook loopt het percentage aardappelen waarbij groeischeuren voorkwamen van bouwplan tot bouwplan
uiteen (tabel 10). Als maatstaf werd gehanteerd de PD-keuringsnorm bij export
naar West-Duitsland (figuur 4). Uitgesorteerde aardappelen moeten als veevoer
worden verkocht. De hoge kosten van uitsortering onderstrepen het belang van dit
vraagstuk.
Hoewel in dit stadium konklusies voorbarig zijn, lijkt het in een bouwplan geregeld
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Tabel 10. Mate van vóórkomen van groeischeuren in aardappelen bij de per bouwplan in
1971 hoogste opbrengst.

Bouwplan

2a
6c
6b
6a
5b
4a
3b
3a
5a
4b
3c

Voorvrucht

graszaad (It. raaigras)
3 jaar kunstweide
2 jaar kunstweide
1 jaar kunstweide
s.bieten
z.gerst + It. raaigras
luzerne
gr. erwten + It. raaigras
z.gerst + It. raaigras
z.gerst + It. raaigras
graszaad (It. raaigras)

Hoogste
knolopbr.
( > 35 mm)
ton/ha

Optimale
N-gift
kg/ha

Groeischeuren

Aardappelen met
groeischeuren
ton/ha

65,8

240
120
120
180
180
240
60

2,8
3,7
4.2
5,5
5,7
8,3
9,4

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

240
180
240
240

10,3
10,5
10,8
13,4

6,5
6,1
6,2
8,0

64,2
64,4
63,6

*
*
*

63,3
58,0

—*

59,7

Opbrengst niet vermeld door invloed koolzaadopslag.

Fig. 4. Van rechts naar links: in toenemende mate misvorming (groeischeuren). De witte
band geeft de door de PD gehanteerde uitsorteringsnormen aan bij export naar West
Duitsland.
onderploegen van Italiaans raaigras het ontstaan van groeischeuren in de hand te
werken. In overleg met de sektie aardappelen van het PA w o r d t verder gespeurd
naar de oorzaken en hoe deze met behoud van het opbrengstniveau kunnen worden
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vaar in verband met het voorkomen van de aardappelmoeheid. Eén enkele opslagplant per m 2 in het volggewas zou de aaltjespopulatie reeds in stand kunnen houden. Uit diverse tellingen is gebleken dat na het rooien tussen 25.000 en 175.000
aardappelknollen per ha in de bovenste 10 cm van de grond kunnen liggen. Het
aantal opslagplanten in een gewas volgend op aardappelen kan oplopen tot boven
50.000 per ha (tabel 13). Dit aantal is sterk afhankelijk van de mate waarin de rooiverliesknollen in de winter doodvriezen. Een temperatuur van <; — 2 ° C gedurende
ca. 24 uur is nodig om de aardappelknol te doen bevriezen. Gegevens van het
KNMI tonen dat in een zandgrond onder een kortgeschoren grasmat over 29 jaar
(1940/'41-1968/'69) op 10 cm diepte slechts in 7 van 29 opeenvolgende jaren een
temperatuur van <^ — 2 ° C voorkwam en op 20 cm diepte slechts in 4 winters. Uit
een onderzoek dat samen met het IBS en de PD is uitgevoerd, bleek dat het met
chemische middelen veelal nog niet mogelijk of nauwelijks effektief is om opslagplanten te bestrijden. De rooiverliesknollen zullen dus zoveel mogelijk in de bovenste grondlagen moeten overwinteren om de bevriezingskansen te doen toenemen.
In een proef is het effekt van een wel en een niet kerende grondbewerking op de
verplaatsing van de knollen vastgelegd. Duidelijk kwam hierbij naar voren, dat met
een niet kerende grondbewerking (cultivateren) aardappelknollen, die op 0 en op 5
cm diepte waren geplaatst, grotendeels boven in de grond bleven, terwijl ze bij een
kerende grondbewerking (ploegen) naar diepere lagen in de grond verdwenen. De
op 15 cm diepte geplaatste knollen waren na de beide bewerkingen op dezelfde
diepte te vinden.
De resultaten van het in 1970/71 uitgevoerde oriënterende onderzoek over ploegen

Fig. 5.

Najaarsgrondbewerking met een vaste-tandcultivator.
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Fig. 7. Ontwikkeling eind november. Engels raaigras gemengd gezaaid met haver.
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7. Inpassen van groenvoedergewassen in het bouwplan
De inpassing van luzerne in het bouwplan werd moeilijker door het grotendeels
wegvallen van de goede dekvrucht vlas. Hoewel granen met bepaalde voorzorgen
als dekvrucht kunnen dienen, ontstond toch meer belangstelling voor zomerinzaai.
Uit proeven in de Betuwe op klei met 5 0 % slib bleek luzerne (ras Europe) met
sukses tot half augustus gezaaid te kunnen worden. Tot een veel later tijdstip nl.
tot begin oktober kon Italiaans raaigras worden gezaaid om in het volgende voorjaar een goede opbrengst te geven voor de grasdrogerij.
O p kweekrijk land (zandgrond) drong Italiaans raaigras dit onkruid sterk terug.
W e r d op hetzelfde perceel in het volgende jaar weer Italiaans raaigras ingezaaid,
dan werd het kweekgras praktisch geheel vernietigd.
Bij proeven in samenwerking met de afdeling Landbouwplantenteelt van de LH
bleek weer duidelijk dat kweekgras zich uit zaad kan vestigen.
Het belangrijkste stoppelgewas, de stoppelknollen, wordt het meest — en bij voorkeur na winterrogge — gezaaid. Stoppelknollen vormen over het algemeen een
uitstekend en goedkoop veevoer, maar er bestaat gevaar dat de nitraatgehalten te
hoog oplopen, waardoor ze toxisch kunnen werken. Relatief hoge temperaturen
vanaf half oktober hebben geen of een te geringe daling van het N0 3 -gehalte tot
gevolg.
8. Andere vraagstukken
O p de zware kalkarme gronden is men over het algemeen aangewezen op gewassen, waarvan de oogstbare delen boven de grond groeien. Hier is een type bedrijf
ontstaan, waar naast de graansoorten gewassen als koolzaad, karwij en graszaad
worden verbouwd. Uit een oogpunt van onderzoek wordt vooral aandacht besteed
aan een zo rationeel mogelijke graanteelt, waarbij andere maaibare gewassen in de
vruchtopvolging opgenomen kunnen worden. Vraagstukken m.b.t. bodemvruchtbaarheid, grondbewerking, stroverwerking, gewassenkeuze en -opvolging vragen
hierbij de aandacht.
Anderzijds kan de gewassenkeuze uitgebreid worden na toepassing van grondverbetering. Daarbij wordt niet alleen aan hakvruchten maar ook aan groenteteelten
gedacht. Het optimaliseren van de situatie zal in eerste instantie gericht moeten
worden op die gronden, die de grondverbetering rendabel kunnen maken. Op
andere plaatsen, zoals in West-Brabant, vraagt het inpassen van groenteteelten in
het akkerbouwbedrijf de aandacht.
Deze en andere onderwerpen zijn in 1971 in studie genomen, mede om na te gaan
in welke richting het onderzoek van de afdeling zich verder zal dienen te ontwikkelen.
Hoewel de rooivruchten in de proef op ,,de Schreef" in het middelpunt van de belangstelling zijn geplaatst, zijn de bouwplannen toch slechts gematigd extreem.
Volgens de ontwikkelingen, die thans aan de gang zijn, zou de bestaande reeks
van 0 tot 6 7 % rooivruchten aangevuld moeten worden met bijv. 80 en 100%. Deze
bouwplannen zijn evenmin als enkele met 6 7 % rooivruchten, denkbaar zonder
grondontsmetting of de verbouw van resistente aardappelrassen.
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AFDELING TEELTONDERZOEK

ALGEMEEN
De aktiviteiten van de afdeling Teeltonderzoek bestaan voornamelijk uit:
a. het doen van onderzoek in akkerbouwgewassen,
b. de begeleiding van bedrijfstakdeskundigen,
c. het meewerken (inbrengen van deskundigheid) in de bestaande objekt-associaties.
Had het onderzoek bij de hoofdafdeling A k k e r b o u w van het voormalige PAW, waaruit de afdeling Teeltonderzoek voor een belangrijk deel is voortgekomen, vooral in
het begin een aanvullend karakter, nu zal de nadruk veel meer komen te liggen op
integratie van het onderzoek. Dit impliceert dat deze afdeling niet alleen goed op
de hoogte moet zijn met het onderzoek op de instituten, maar ook de problemen en
ontwikkelingen in de praktijk goed moet kennen.
Het onderzoek in de gewassen of gewassengroepen is in deze afdeling nogal verschillend van karakter, en dus ook van opzet. Deze verschillen zijn vaak inherent
aan de gewassen zelf. Heel duidelijk komt dit naar voren wanneer men al het
onderzoek dat aan gewassen als aardappelen of granen wordt besteed, vergelijkt
met dat van vlas, graszaad of erwten. Het onderzoek bij de laatst genoemde gewassen is op de vakinstituten meestal van weinig betekenis, wat niet het geval is
bij de grotere gewassen. Dit heeft voor deze afdeling tot gevolg dat het onderzoek
in de grote gewassen, in tegenstelling met dat van de kleinere, gemakkelijker gezamenlijk met vakinstituten of Landbouwhogeschool kan worden opgezet. Hierdoor
heeft het onderzoek bij de kleine gewassen vaak meer een zelfstandig karakter
gekregen. Toch kan men ook hier een groeiende samenwerking bespeuren. Het
zoeken naar nieuwe wegen bij de vlasoogst en -verwerking en bij de oogst van
doperwten en tuinbonen zijn daar sprekende voorbeelden van. Het onderzoek bij
granen (exclusief maïs) is in 1971 nog maar van geringe omvang geweest, omdat
de beide medewerkers voor deze sektor zich pas halverwege het jaar in granen
konden gaan inwerken. Dit geldt in nog sterkere mate voor suikerbieten, waar door
het PAW helemaal geen onderzoek aan is verricht. Dit onderzoek komt pas in 1972
op gang. In dit verslagjaar zijn daartoe de voorbereidingen getroffen.
Bij de werkzaamheden op het terrein van maïs is nog steeds veel hulp ontvangen
van Ir. Becker.
Een heel aparte kuituur is het griendhout en riet. In dit algemene verslag wordt
hierop niet teruggekomen, omdat achter dit verslag een kort artikel „Griendhout en
riet" is opgenomen.
Aan de begeleiding van bedrijfstakdeskundigen is veel aandacht geschonken, hoewel dit in de naaste toekomst nog intensiever zal moeten gebeuren. Deze begeleiding bestaat uit bijeenkomsten, waar de hele problematiek van de gewassen wordt
besproken en uit het bezoeken van de verschillende konsulentschappen. In de hier44

na volgende beschrijving van de aktiviteiten ten behoeve van de gewassen wordt
dit niet verder beschreven. Ook de begeleiding van allerlei aktiviteiten van het bedrijfsleven komt in dit verslag weinig naar voren, terwijl daar toch bij sommige gewassen veel tijd aan wordt besteed.
De medewerking aan de werkzaamheden van de objekt-associaties komt in het
hierna volgend gedeelte summier aan de orde. Weinig medewerking kon worden
verleend aan het Nederlands Graan Centrum, omdat tijd en voldoende deskundigheid nog ontbraken.
AARDAPPELEN
De werkzaamheden bij aardappelen richtten zich met name op opbrengst en kwaliteit. In het afgelopen jaar had het onderzoek vooral betrekking op de produktie,
terwijl de overige aktiviteiten zich meer koncentreerden op de kwaliteit. Het t o p r o l onderzoek is niet alleen van belang om opbrengstschade te onderkennen, maar ook
om tot een zo verantwoord mogelijke bestrijding te komen. De overige onderwerpen spreken voor zich zelf.
Toprol
Het onderzoek richtte zich vooral op de wijze van optreden, de oorzaak en de
opbrengstschade van het verschijnsel toprol, dat sinds 1967 in ons land is waargenomen.
In 1971 is begin juli — dit is een maand eerder dan in 1970 — toprol gekonstateerd. De verspreiding bleek echter geringer te zijn en ook de graad van aantasting
was minder sterk dan in het voorgaande jaar. Evenals in 1970 kwam weer de
typische haard-infektie voor, met in het centrum van de haard planten waarvan
ook lager aan de stengel geplaatste bladeren het verschijnsel toprol vertoonden,
terwijl aan de randen van de haard alleen de hooggeplaatste bladeren dit verschijnsel hadden.
Bespuitingsproeven met een bladluisdodend middel met systemische werking
gaven niet altijd gelijke resultaten. O p het proefveld te De Kwakel kon in 1971 toprol geheel worden voorkomen door een bespuiting op 24 juni. Het eerste optreden
is op dit proefveld waargenomen op 5 juli. Bespuitingen uitgevoerd op 8 en 22 juli
hadden geen invloed meer op de toprolaantasting. In 1970 (eerste optreden op 4
augustus) had een bespuiting op 27 juli geen resultaat meer, maar een op 9 juli
wel. Dit resultaat was echter niet afdoende, maar is nog sterk beïnvloed door vóór
die tijd gegeven bespuitingen. Vooral een zeer vroeg gegeven bespuiting (28 mei)
verminderde de mate van de aantasting.
Proeven met bladluizen in gazen kooien waarin aardappelplanten groeiden 1 ), hebben vrij duidelijke aanwijzingen gegeven, dat dit verschijnsel kan worden „ o p g e r o e p e n " door de bladluis Macrosyphum euphorbiae. De planten in kooien waarin
de bladluizen Myzus persicae, Doralis rhamni, Aulacortum solani of Acyrtosyphon
pisum zijn toegelaten, vertoonden geen toprol.
') Deze proeven zijn uitgevoerd in samenwerking met Dr. Hille Ris Lambers (TNO).
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De vriespuntsdaling 1 ) in perssap van door toprol aangetast blad was duidelijk groter
dan van bladeren van gezonde planten. Ook het suikergehalte 1 ) bleek veel hoger te
liggen. De afvoer van assimilaten is zeer waarschijnlijk geremd, waardoor ophoping
van suiker ontstaat en daardoor rolling van de bladeren.
Evenals het vorig jaar toonde prof. Brouwer (RU, Utrecht) aan, dat de fotosynthese van toprolbladeren lager ligt dan die van gezonde.
De in 1971 gevonden opbrengstderving van ruim 3 % is aanmerkelijk geringer dan
in 1970 is gevonden (10%).
Het ligt in de bedoeling om ook in 1972, in samenwerking met dr. Hille Ris Lambers (TNO) en dr. Beemster (IPO), de oorzaak van het optreden en het tijdstip van
besmetting verder te onderzoeken.
Mengteelt
Uit onze proeven met verschillende poottijden is de indruk verkregen dat bedekking van de grond met jong groen loof een optimale voorwaarde is voor een hoge
knolproduktie. In proeven, in samenwerking met dr. De W i t en Sibma (IBS), is getracht dit principe te verwezenlijken door gemengd uitpoten van een voorgekiemd
vroeg ras en een niet voorgekiemd, traag opkomend, laat ras. Hierbij zijn hogere
knolopbrengsten gevonden voor de mengteelt dan voor het late ras in monokultuur,
ook wanneer het late ras voorgekiemd is gepoot.
De kombinatie Tanja-Prevalent is volgens de gewas-analyse 2 ) aan een nader onderzoek onderworpen. Hieruit kwam naar voren, dat in de mengteelt het late ras zich
minder en het vroege ras zich meer vegetatief ontwikkelde dan in de monokultuur,
terwijl na het zakken van het loof van het vroege ras, het late ras (per plant) aanzienlijk meer produceerde dan zijn meer vegetatieve collega in de monokultuur.
Om over meer gegevens te beschikken zijn dit jaar in de Veenkoloniën nog een
10-tal proeven aangelegd met mengteelt van een voormaler en een laat ras. Figuur
8 laat de resultaten zien van alle mengteeltproeven vanaf 1965. O m de betekenis
van de mengteelt voor de fabrieksaardappelteelt na te gaan, moet men bij de keuze
van de vroege en late rassen uitgaan van het bestaande rassensortiment voor
fabrieksaardappelteelt. Het is evenwel de vraag of uit de bestaande groep van
voormalers (vroege rassen) wel een ideaal ras voor mengteelt is te vinden.
Hoewel mengteelt voor de praktijk nog niet direkt toepasbaar is, heeft deze studie
duidelijk het inzicht in de groei van het aardappelgewas vergroot. Om daarvan ten
volle te kunnen profiteren, wordt het aanwezige materiaal nog verder uitgewerkt.
Ook w o r d t dit onderzoek in de Veenkoloniën voortgezet, omdat daarvoor van praktische kant veel belangstelling bestaat.
Kalibemesting

van

fabrieksaardappelen

Bij dit onderzoek, dat gezamenlijk met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en
de Kali Import Mij wordt uitgevoerd op de proefboerderij te Borgercompagnie en
') De vriespuntsdalingbepaling is verricht door J. M. Braber (IBS) en de suikerbepaling door
E.J.Pannebakker (IBS).
2
) Toepassing van morphologische gewas-analyse bij het toprolonderzoek van aardappelen,
pag. 61.
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Fig. 8.
Vergelijking van de
knolopbrengst
(kg/are) van mengteelt en monoteelt
van het late ras
(proeven van 19651971).
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Emmercompascuum, w o r d t nagegaan of er een verband aanwezig is tussen bemesting, voedingstoestand van het gewas op het moment dat het loof zijn maximale
ontwikkeling heeft en de uiteindelijke droge-stofopbrengst (of zetmeelopbrengst)
van de knollen. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om hier verder
mededelingen over te doen.
Oriënterend

wortelonderzoek

De opbrengstverhoging van de laatste 10 jaren is vooral te danken aan verlenging
van het groeiseizoen. In de komende jaren zal verhoging van de opbrengst vooral
moeten worden gezocht in verhoging van de gemiddelde knolgroei per dag. A a n genomen wordt dat de vochtvoorziening hierbij een belangrijke rol speelt. Een
indikatie voor de vochtvoorziening kan de wortelontwikkeling zijn. Daarom is gezamenlijk met de Stiboka oriënterend nagegaan hoe de wortelontwikkeling was bij
een aantal percelen met aardappelen in Oostelijk Flevoland, NOP, Hoekse Waard
en Noord Beveland. Uit deze oriëntering is duidelijk gebleken dat zeer grote verschillen in wortelontwikkeling voorkomen. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in
het komende jaar wordt toegespitst op een beperkt aantal percelen waar, gezamenlijk met Stiboka en Aardappel Onderzoek Centrum Zuid-Holland, w o r d t nagegaan
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of er een verband is tussen bodemprofiel, wortelontwikkeling (en daardoor mogelijk verschil in vochtvoorziening), opbrengst en kwaliteit (misvormde knollen,
spreiding in droge-stof, reducerende suikers).
Kwaliteit

konsumptieaardappelen

Steeds duidelijker blijkt, dat meer aandacht aan de kwaliteit van konsumptieaardappelen en met name aan het blauw moet worden geschonken. Naast medewerking verleend aan het blauwonderzoek van het Aardappel Onderzoek Centrum
Zuid-Holland, is veel tijd besteed aan het bestuderen van het effekt van teeltmaatregelen op de hoedanigheid van aardappelen. Hieruit is gebleken dat kwaliteitsproblemen tot nu toe slechts gedeeltelijk met behulp van gerichte teeltmaatregelen
kunnen worden opgelost. De kollekterende handel (en eventueel de verwerkende
industrie) zal hier ook een belangrijke bijdrage moeten leveren. Zo zal men moeten
meehelpen om de oogst, bewaring, bewerking en bestemming van de aardappelen
beter aan te passen aan de hoedanigheid van de partijen. Verbetering van de
kwaliteit zal men in de praktijk vooral langs deze twee wegen moeten zoeken.
Nederlandse

Aardappel

Associatie

In het kader van de aktiviteiten van de N A A zijn de onderzoekingen op het terrein
van zilverschurft, blauw en kwaliteit van gekookte of gebakken aardappelen van
verschillende onderzoekinstellingen in afzonderlijke werkgroepen besproken en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Verder is in samenwerking met ILR en IBVL een
plan de campagne opgesteld om blauw en beschadigingen in aardappelen te voorkomen. Dit zal met het bedrijfsleven worden besproken. Het gesprek tussen de
N A A en de verschillende onderzoekinstellingen over de teelt van aardappelen
(waaronder ook fysiologisch onderzoek) is voorbereid en de resultaten ervan zijn
in een korte nota vastgelegd. Met onderzoekers van enkele instituten zal worden
nagegaan welke aanvullingen nodig zijn bij het onderzoek over stikstofbemesting
bij aardappelen en hoe meer inzicht kan worden verkregen in het verband tussen
vochtvoorziening, opbrengst en kwaliteit bij aardappelen (zie oriënterend wortelonderzoek).
GRANEN EN MAÏS
Belangrijke onderwerpen bij het onderzoek van granen zijn in Nederland: a. stikstofbemesting en toepassing van groeiregulatoren, b. bakkwaliteit bij tarwe, c. ziekten.
In het afgelopen jaar heeft deze afdeling zich wegens gebrek aan mankracht moeten beperken tot het voortzetten van het lopende onderzoek over halmverkorting bij
winterrogge. Het maïsonderzoek is daarentegen meer volledig geweest.
Halmverkorting

bij

winterrogge

Het effekt van Ethrel als halmverkortend middel is ook dit jaar op enige roggerassen verder onderzocht. De stevigheid van het gewas nam in alle drie proeven
bij de verschillende Objekten duidelijk toe (figuur 9). Ook bij sterk door voetziekten
aangetaste rogge kon, bij een normale dosering, legering worden voorkomen. Tabel
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14 geeft een indruk van de opbrengstverhoging die met toepassing van Ethrel in
kombinatie met een verhoogde stikstofbemesting bij de verschillende rassen is bereikt.
Tabel 14. Effekt van Ethrel op de opbrengst bij winterrogge (gem. 1970 en 1971).
Zaadopbrengst in kg per ha

N-gift en Ethreldosering
90 kg N + 0 Ethrel (praktijkgift)
120 kg N + 1 y2 Ethrel (stad. 7)
120 kg N + 3 kg Ethrel (stad. 7)

Zelder

Dominant

Pekuro

C.I.V.-K199

3600
4180
4350

4290
4640
4490

4170
4630
4360

4060
(4450)
4700

Bij rassen met slap stro zoals Zelder en CIV-K199 gaf 3 kg Ethrel het beste resultaat, terwijl bij de stevigere rassen Dominant en Pekuro op één proefveld bij alle
stikstoftrappen 1 1 / 2 kg reeds voldoende was. Op een ander proefveld moest bij de
zwaarst bemeste veldjes Dominant ook tot 3 kg Ethrel worden gegaan om legering
te voorkomen. Het lijkt erop dat stadium 7 (schaal Feekes) het meest gewenste
tijdstip is voor bespuiting. Een bespuiting in stadium 8 gaf wel een sterkere verkorting, maar tevens een lagere opbrengst. Evenals een late toepassing, had ook
een hogere dosering dan voor de strostevigheid nodig was geweest, een negatieve
invloed op de opbrengst. Deze schadelijke invloed van het middel kan hoofdzakelijk
worden toegeschreven aan een vermindering van het aantal korrels per aar.
Alvorens dit onderzoek af te sluiten zal nog worden nagegaan wat met gedeelde
featsl,.

•KOTr

Fig. 9. Effekt van Ethrel op winterrogge (links behandeld en rechts onbehandeld).
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N-bemesting op winterrogge te bereiken is. Daar Ethrel nog vrij duur is, zal worden
nagegaan in hoeverre chloormequat (CCC) aangevuld met een geringe hoeveelheid
Ethrel bij rogge het gewenste resultaat kan geven.
Wel is door de proeven duidelijk geworden dat de hoeveelheid te gebruiken Ethrel
afhankelijk is van de stevigheid van het ras en de hoogte van de stikstofbemesting.
Vergelijking

nieuwe

maisrassen

Van korrelmaïs zijn 56 rassen afkomstig uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Canada te Diepenheim met elkaar vergeleken. De
opbrengsten varieerden tussen 6000 en 8500 kg/ha droog zaad. Het snijmaïsrassenproefveld omvatte 49 rassen afkomstig uit dezelfde reeds genoemde landen. De
droge-stofopbrengst van deze rassen lag tussen 12 en 16 ton/ha bij een kolfpercentage van 45-52% in de droge-stof. De gegevens van deze rassenproef zijn vooral
van belang voor de twee Nederlandse maïskwekers en voor het IVRO. Bovendien
geeft het de maïsdeskundigen een goed inzicht in welke richting men met de veredeling van nieuwe maisrassen gaat. In Noord Nederland worden op een aantal
proefboerderijen een viertal rassen op praktijkschaal beproefd. Meer informatie
hierover op pag. 72: „Praktijkproeven met korrelmaïs in het Noordelijk deel van
Nederland".
Chemische onkruidbestrijding

bij maïs

De chemische onkruidbestrijding in maïs heeft reeds geruime tijd de aandacht. Dit
onderzoek is uitgevoerd in overleg met het IBS en de PD. Uit vergelijkend onderzoek met andere middelen is gebleken dat atrazin op vochtige grond een bijzonder
goed werkend middel is, waarbij bespuiting direkt na het zaaien het beste resultaat
geeft. O p humusarme klei-, loss- en zandgronden is volgens onze gegevens V/2
à 2 kg atrazin per ha voldoende; bij 2 - 5 % humus is ca. 21/2 kg nodig en bij 5-8%
humus moet men tot ongeveer 3 kg atrazin per ha gaan om voldoende werking
tegen het onkruid te krijgen. Als de grond bij en na het zaaien erg droog is en op
humusrijke gronden ( 8 % humus, bijv. vele dalgronden) biedt een bestrijding met
atrazin spoedig na opkomst van de maïs, als het onkruid in het kiemplantstadium
is, goede mogelijkheden; wel moet dan een uitvloeier/hechter aan het middel worden toegevoegd. Evenals bij bespuiting voor opkomst blijkt dat de hoeveelheid te
gebruiken atrazin aangepast kan worden aan het humusgehalte van de grond.
Het inzicht in de toepasbaarheid en de beperkingen van D N O C zijn in de loop van
het onderzoek verdiept. D N O C moet op de meeste gronden worden gezien als een
waardevolle aanvulling onder omstandigheden (bijv. droogte) waar het middel
atrazin te kort schiet.
Begeleiding

maiskernen

Het aantal maiskernen breidde zich in 1971 sterk uit zoals uit tabel 15 blijkt.
Deze sterke uitbreiding, die vooral in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen plaatsvond,
maakte een intensieve begeleiding van de kernen noodzakelijk. Daar de mechani50

Tabel 15.

Overzicht korrelmaïskernen in 1970 en 1971.

Jaar

Aantal
kernen

Totale
oppervl.

Aantal
telers

Oppervl./
kern

Telers/
kern

Oppervl./
teler

1970
1971

17
30

988 ha
2282 ha

380
700

56 ha
76 ha

23
23

2,6 ha
3,3 ha

satie van de teelt een belangrijk onderdeel vormt, is bij deze begeleiding zeer nauw
samengewerkt met het Konsulentschap v o o r Landbouwwerktuigen.
Belangrijke punten bij de voorlichting waren bemesting, zaaibedbereiding, zaaien,
onkruidbestrijding en oogst.
De korrelopbrengsten waren bemoedigend. Zelfs in streken waar de uitzonderlijk
vroege nachtvorst van half september het gewas deed afsterven, waren de opbrengsten vrij goed (tabel 16).
Tabel 16. Opbrengsten in de maïskernen.
Gebied

Oppervlakte (ha)

Opbrengst (kg/ha)

Zeeland
N. Brabant
Limburg (loss)
Limburg (zand)
Gelderland
Overijssel

1018
211
245
382
290
136

6270
4780
6510
6840
6200
5640

Nederland

2282

ca. 6000

Vooral in Limburg waren de gemiddelde opbrengsten beduidend hoger dan in 1970,
nl. op de lössgronden 1 8 % en op de zandgronden 3 8 % . In Zeeland is per ha gemiddeld 5 % meer geoogst dan vorig jaar. Ook de vochtgehalten waren dit jaar
lager. Deze betere opbrengsten moeten vooral worden toegeschreven aan betere
rassen, goede opkomst van het zaad door een beter zaaibed en meer inzicht in de
juiste zaaiwijze.
Ook de uitbreiding van de snijmaïsteelt vindt over het algemeen plaats door vorming van nieuwe (niet gesubsidieerde) kernen en vergroting van bestaande kernen.
Ook voor deze kernen wordt, voor wat betreft de teeltaspekten, vaak begeleiding
gevraagd.
PEULVRUCHTEN EN CONSERVENGEWASSEN
Het zwaartepunt van het onderzoek heeft gelegen bij de conservengewassen doperwten, stamslabonen en tuinbonen. Het betrof hier vooral onderzoek gericht op
teelt- en oogstproblemen, terwijl ook het rassenonderzoek bij doperwten en tuinbonen vrij veel tijd in beslag nam. Het onderzoek bij droge peulvruchten is van
geringe omvang geweest en had vooral betrekking op een rationalisering van de
oogst.
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Droge peulvruchten
Oogst en kwaliteit van erwten
De mogelijkheden van een meer rationele oogstmethode bij erwten zijn verder onderzocht. Door het loof met chemische middelen te doden krijgt men een gelijkmatiger
afsterving van het gewas. Deze middelen hebben soms een ongunstig effekt op
kleur en uiterlijk van de erwt. Getracht is met behulp van een bespuiting met een
systemisch werkend fungicide op basis van benomyl deze ongunstige werking van
doodspuitmiddelen weg te werken (tabel 17).
Tabel 17. Effekt van enige doodspuitmiddelen in kombinatie met benomyl op de kwaliteit van
erwten.
% verkalkt
Doodspuitmiddelen

met

zonder

% gevlekt
met

1

benomyl )
Kontrole
Zwavelzuur
Fosforzuur
Dimexan')-15 I
Dimexan-25 I
Diquat 1 )

0.4
0.7
0.8
1.0
0.5
0.9

0.8
1.4
1.7
1.2
0.7
1.1

zonder

% verkalkt +
gevlekt
met

benomyl
2.4
2.4
2.5
3.6
3.5
6.9

3.8
4.6
4.5
5.0
4.0
11.3

zonder
benomyl

2.8
3.1
3.3
4.6
4.0
7.8

4.6
6.0
6.2
6.2
4.7
12.8

') Benomyl, diquat en dimexan zijn niet toegelaten voor toepassing op erwten.

Uit de tabel blijkt dat in deze proef benomyl de ongunstige werking van de gebruikte doodspuitmiddelen voor een belangrijk deel heeft weggenomen. De middelen diquat, dimexan, zwavelzuur en fosforzuur gaven een goede doding van het
loof. Uit het kwaliteitsonderzoek kwam naar voren dat zwavelzuur en fosforzuur de
erwten aanzienlijk verbleekte, maar de soepvorming bleef goed.
Verder is onderzocht het uit zwad persen met een lage-druk-pers, gevolgd door
kunstmatig drogen. Over het geheel genomen zijn de resultaten niet bemoedigend.
Eén van de bezwaren is het verlies aan erwten door het persen. Mogelijk zou een
ras met weinig vliezige peul betere resultaten te zien geven, maar dergelijke rassen
zijn niet voorhanden.
Drogen van

stambomen

Vergeleken is drogen van gemaaide bonen op ruiters, in het zwad en in geventileerde hopen, afgedekt met geperforeerd plastiek (figuur 10). Gebleken is dat men
de droging van stambonen in geventileerde hopen goed onder kontrole kan krijgen.
Wanneer de bonen te droog zijn om te dorsen, kan men door met vochtige lucht te
ventileren ('s nachts) de bonen vrij snel vochtiger maken, wat dorsbeschadiging kan
beperken. Ook in 1972 zal hier verder aan worden gewerkt.
Doperwten
Rassenonderzoek
De voorselektie rassenproef, die bestond uit 19 rassen, is in nauw overleg met het
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Fig. 10. Proefopstelling voor het kunstmatig drogen onder geperforeerd plastiek van gemaaide bruine bonen.
Sprenger Instituut aangelegd. Ook de kwaliteitsbepalingen zijn door het SI verricht. Met behulp van de hieruit verkregen gegevens wordt het normale rassenproefveld — in 1971 bestaande uit 59 rassen — in overleg met het hoofd van de
afdeling Gebruikswaardeonderzoek van het PGV te Alkmaar, aangelegd. Het kwaliteitsonderzoek van de rassen op dit proefveld is door het PA uitgevoerd. De
resultaten van dit rassenonderzoek zijn gepubliceerd in Publikatie 2 van het PA.
Duidelijk is gebleken dat er steeds meer nieuwe rassen beschikbaar komen die
zowel goede landbouwkundige eigenschappen als fijne sortering en goede konsumptie-eigenschappen bezitten. Dit onderzoek zal worden voortgezet.
Zaaitijden
In verband met de spreiding van de oogst is het van belang inzicht te hebben in
het verband tussen zaaitijd en opbrengst (zie ook de korte Mededeling „Planning
van de oogstspreiding van doperwten voor C o n s e r v e n " , op pag. 68).
Evenals in 1970 reageerde de erwtenopbrengst bij de meeste rassen gunstig op
latere zaai. Uit vroeger onderzoek is gebleken dat ook het omgekeerde kan plaatsvinden. Merkwaardige verschillen, die echter jaarlijks niet gelijk zijn, treden tussen
de rassen aan het licht. Bovendien zien we nog geen samenhang tussen vroegheid
en type van het ras en de reaktie van de opbrengst op de zaaitijd. Hieruit blijkt wel
dat er nog geen mogelijkheid is het effekt van de zaaitijd op de opbrengst te voorspellen, wat men in de praktijk natuurlijk wel graag wil. Verder onderzoek zal het
inzicht in deze zaak moeten verdiepen.
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Fig. 11
Opbrengstverloop van
rondzadige doperwten
bij toenemend Tenderometergetal (gemiddelde
van 7 proeven).
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Oogsttijden
Op basis van enige jaren oogsttijden-onderzoek bij rondzadige rassen zijn thans
redelijk goede gegevens beschikbaar voor een gemiddelde opbrengstcurve voor
peul en erwt bij verschillende rijpingsstadia (fig. 11).
Eigenlijk moet men aan het begin van deze curve een korrektie toepassen omdat in
de praktijk bij jonge erwten de dorsverliezen groter kunnen zijn dan bij dit onderzoek het geval is geweest. Voor nieuwe rassen zijn nog onvoldoende gegevens
beschikbaar. Het verder onderzoek zal zich o.a. daarop richten.
Zwaddorsen
Het zwaddorsonderzoek bij doperwten en tuinbonen vindt plaats in het kader van
een O. en S.-projekt, waarin ILR, Sprenger Instituut, landelijke en regionale konsulentschappen samenwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn bemoedigend
en worden over 1971 binnenkort gepubliceerd als een PA-publikatie.
Stamslabonen
Opbrengst

en kwaliteit

Bij de blik- en glasconserven komt de nadruk steeds meer te liggen op een fijnere
sortering van de peulen. Daardoor ontstaat er meer behoefte aan een goed inzicht
in samenhang tussen ras, rijpheidsstadium, opbrengst en zeefsortering van de
peulen. Een deel van het teeltonderzoek bij stamslabonen in 1971 was hierop gericht. Vooral tengevolge van de droogte, die op het proefveld in verschillende mate
voorkwam, hebben ook de gegevens van dit jaar weinig bijgedragen om het inzicht
in de genoemde samenhang te verdiepen. Het is de bedoeling dat in het komende
jaar het onderzoek hierop meer zal worden toegespitst.
Het verband tussen peulopbrengst en zaaitijdstippen is na enige jaren onderzoek
voor het ras Prélude in een curve vastgelegd (figuur 12).
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Fig. 12.
Invloed van zaaidata op peulopbrengst bij stamslabonen (ras
Prélude: gemiddelde van 4 jaren).
130
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Voorvrucht
Het onderzoek naar de invloed van de voorteelt op stamslabonen gaf dit jaar geen
duidelijke verschillen te zien. Voorvruchten als spinazie en stoppelknollen hebben
soms een ongunstig effekt en soms ook niet. Welke faktoren hier een rol bij spelen
is nog niet bekend.
Uit de eerste waarnemingen omtrent de teelt na zomergerst en tuinbonen krijgt men
de indruk dat voor het zuiden deze kombinaties mogelijkheden bieden.
Oogst
Het machinaal „ d w a r s p l u k k e n " van stamslabonen is in opkomst. Dit schept
mogelijkheden om de rijenafstand aan te passen aan een maximale opbrengst. Uit
vroeger onderzoek is wel gebleken dat, als geen sterke schimmelaantasting voorkomt, bij een rijenafstand van 25 cm aanmerkelijk hogere opbrengsten kunnen worden verkregen dan bij afstanden van 40-45 cm. Met name geldt dit voor stro-arme
gewassen zoals die groeien na een voorteelt.
Hierover zullen nog meer gegevens worden verzameld.
Tuinbonen
Teelt- en

rassenonderzoek

Samen met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond en het Sprenger Instituut is de gebruikswaarde van 12 bij sterilisatie bruinwordende en 2 groenblijvende tuinbonenrassen onderzocht. Zodra alle organoleptische gegevens bes c h i k b a a r z i j n , worden de resultaten in een gezamenlijk verslag samengevat.
Uit gegevens van de laatste jaren kan voor de drie typen rassen een redelijk betrouwbaar verband tussen Tm-getal en opbrengst aan peulen en bonen worden
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aangegeven (figuur 13). Deze curven kunnen een basis vormen bij het vaststellen
van kontraktprijzen.
Teelt en rassenonderzoek zullen in 1972 in dezelfde lijn worden voortgezet.
Insekticidenonderzoek
Het middel Saphizon, dat inmiddels is vrijgegeven voor gebruik op tuinbonen, beperkte in de proeven de uitbreiding van bladrol doeltreffend. Bladrol veroorzaakte
in 1971 in het zuidwesten veel schade. O o k de zwarte luis is door dit middel goed
bestreden.
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Peulvruchten Studie Combinatie
De belangrijkste aktiviteiten van de PSC waren in 1972:
a. uitvoeren van tarraties van doperwten en tuinbonen bij enige conservenfabrieken
en een commissionair;
b. verstrekken van adviezen aan leden over het opstellen van oogstplanning voor
doperwten en tuinbonen;
c. meehelpen opzetten van de centrale ijkdienst voor tenderometers en hardheidsmeters;
d. uitgeven van „Peulvruchten-Aktualiteiten".
De dagelijkse leiding van het „Technisch Bureau" van de PSC wordt door een
medewerker van het PA verzorgd en als zodanig is hij betrokken bij de hiervoor
genoemde aktiviteiten. Een meer uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden
van de PSC is te vinden in het jaarverslag van deze objektassociatie.
HANDELSGEWASSEN
De toekomst van het gewas vlas hangt o.a. af van de mogelijkheden om de oogst
te mechaniseren. Hieraan is in samenwerking met andere onderzoekinstellingen
veel tijd besteed. V o o r de teelt van karwij- en van graszaad is het van belang na te
gaan welke vervangende dekvruchten voor deze gewassen het meest geschikt zijn.
Ook zijn alle vragen over de chemische onkruidbestrijding in graszaad nog niet
helemaal opgelost. Bij de teelt van winterzaadbieten doen zich enige problemen
voor die nog nader onderzoek vragen.
Vlas
Rassenonderzoek
De weersomstandigheden in de zomer van 1971 hebben geleid tot een zwaar gewas
vlas. Vooral de proeven in het zuidwesten hadden nogal te lijden van legering.
Stevige rassen zoals Hera, maar vooral ook het nieuwe ras Natasja, kwamen onder
deze omstandigheden heel gunstig naar voren. De gegevens van deze rassenproeven zijn v e r w e r k t in het rassenbericht, dat gezamenlijk met het IVRO is uitgegeven.
Mechanisatie

oogstwerkzaamheden

Met subsidie van het O. en S.-fonds is in 4 vlaskernen een nieuwe oogstmethode
uitgevoerd, waarbij de technische begeleiding gezamenlijk is verzorgd door het
ILR, IBVL, Konsulentschap voor Landbouwwerktuigen en het PA. Vooral dit eerste
jaar moesten er vele problemen en moeilijkheden worden overwonnen. Toch zijn de
resultaten zodanig dat de volgende twee jaren van het projekt met vertrouwen kunnen worden tegemoet gezien.
De resultaten zijn in een gemeenschappelijk verslag vastgelegd.
Stichting Nederlandse

Vlasteelt en

Vlasbewerking

De S N V V is de laatste tijd aktief geweest om de teelt en bewerking van vlas aan te
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passen aan de eisen van deze tijd. Dit komt vooral tot uiting in de voorbereidende
werkzaamheden in de ontwikkeling van de opraapmachine (ILR). Ook bij het tot
stand komen van de vlaskernen heeft de S N V V een belangrijke rol gespeeld. Bij
deze werkzaamheden is het PA nauw betrokken geweest.
Bijzonderheden hierover kan men vinden in het jaarverslag van de S N V V .
Oliehoudende gewassen
Karwij
De vastzadige karwijselektie K V Z - S V P kan ook in opbrengst, zo blijkt uit de proeven, goed meekomen met de twee bestaande rassen. Het maaidorsen van vastzadige karwij bleek zonder zaadverlies mogelijk te zijn (figuur 14).
Nu erwten steeds meer uit het bouwplan verdwijnen, is nagegaan in hoeverre
wintertarwe een alternatieve dekvrucht zou kunnen zijn. Hierbij zijn opmerkelijke
verschillen gevonden tussen breedwerpig zaaien en rijenzaai, zowel in dekvrucht
wintertarwe als erwten. Breedwerpig zaaien gaf in beide gevallen een aanzienlijk
beter resultaat dan rijenzaai. Op beperkte schaal zal dit onderzoek worden voortgezet.
Blauwmaanzaad
Nagegaan is in hoeverre het gebruik van de precisiezaaimachine bij blauwmaanzaad
zinvol is. Daartoe is ingehuld zaad gebruikt. De opkomst bij deze proef was ech-

*• ;

'*Ww • +,

Fig. 14. Verschil in karwij-opslag en dus zaadverlies bij normale (links) en vastzadige karwij
(rechts).
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ter uitzonderlijk slecht. Uit onderzoek van het RPvZ kwam naar voren dat het omhulsel van het zaad hiervoor verantwoordelijk is geweest. De betekenis van een
dergelijke zaaimethode zal verder worden onderzocht.
Nieuwe

gewassen

Op vier plaatsen in het land zijn de zonnebloemrassen Armavirec, Peredovik en
Inra 65-01 in oriënterende rassenproeven onderzocht. De eerste twee genoemde
rassen hebben veel geleden van Botrytis-aantasting. De zaadopbrengst lag van
deze twee rassen gemiddeld ook lager dan die van het ras Inra 65-01.
Bietenzaad
Teeltonderzoek
Vroeger onderzoek bij zaadbieten heeft aangetoond, dat de teelt van winterzaadbieten goede mogelijkheden biedt in vergelijking met de traditionele methode, waarbij de pootbieten 's winters in kuil of bewaarplaats worden opgeslagen. Een paar
punten moeten echter nog verder worden uitgezocht.
Bij winterzaadbieten heeft men het gevaar van uitwintering. In samenwerking met
het K N M I zijn met het oog hierop in de afgelopen winter gegevens verzameld,
terwijl de afd. Plantkunde van de LH de vorstschade in de bietjes anatomisch onderzocht. Het lijkt erop dat de aard van de vorstschade bij een kleine biet hetzelfde is
als bij een wat dikkere biet ( > 20 cm), maar dat het herstellend vermogen van de
kleine biet mogelijk groter is. Bij de praktijk leeft de vrees dat bij winterzaadbieten door uitwintering een verschuiving naar tetraploide planten zou optreden.
In de zachte winter van 1970-1971 is dit niet waargenomen.
Doodspuiten en maaidorsen van winterzaadbieten en traditioneel geteelde zaadbieten hebben in vergelijking met de normale oogstmethode in 1971 geen opbrengstverlies of kiemkrachtverlaging veroorzaakt.
Graszaad
Dekvruchtonderzoek
Zowel voor veldbeemd als voor roodzwenk zijn ook in 1971 de dekvruchten vlas,
wintertarwe en zomergerst met elkaar vergeleken. In tabel 18 zijn de resultaten van
de laatste jaren weergegeven.

Tabel 18. Opbrengsten graszaadproeven met verschillende dekvruchten in kg/ha.
Grassoort
Veldbeemd
Gew. roodzwenk
]

Bemesting in kg ks/ha
400 kg herfst + 800 kg voorjaar
400 kg herfst + 500 kg voorjaar

vlas
1285
1325

Dekvrucht
w.tarwe') z.gerst
1285
1055

895
795

) Graszaad gelijktijdig met wintertarwe gezaaid.
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Hieruit blijkt dat indien er geen vlas beschikbaar is, wintertarwe gebruikt kan worden als dekvrucht voor veldbeemd en gewoon roodzwenk. Uitlopervormend roodzwenk kan eveneens onder wintertarwe maar ook onder zomergerst worden uitgezaaid.
Het verdient aanbeveling het graszaad gelijktijdig met de wintertarwe uit te zaaien.
De problemen (zaaimethode en onkruidbestrijding) die zich hierbij voordoen zullen
verder worden onderzocht. Zomertarwe ruimt het veld te laat waardoor langzaam
groeiende grassen zich voor de winter onvoldoende ontwikkelen.
Chemische

onkruidbestrijding

Bij wintertarwe als voorvrucht krijgt men te maken met opslag van dit gewas. Het
graszaad kan hiervan zeer veel last ondervinden. Het onderzoek heeft zich vooral
gericht op de bestrijding van deze graanopslag. De resultaten zijn bemoedigend.
Zo is gebleken dat T C A * ) , gespoten op het moment dat de meeste tarwekorrels zijn
gekiemd, de tarweopslag goed tegengaat. Bij veldbeemd is in de proeven bij deze
toediening geen schade gekonstateerd. Wel is schade gevonden bij uitlopervormend en gewoon roodzwenk bij late toepassing. Opslag van zomergerst is goed
bestreden met kombinaties van endothal met een uitvloeier. De opbrengst van
Engels raaigras is in deze proeven niet nadelig beïnvloed. De bestrijding van monocotyle onkruiden (inklusief duist en opslag wintertarwe) zal nog verder worden nagegaan.
Nieuwe ontwikkeling

bij opslag en drogen

Het maaidorsen van graszaad in de tank neemt toe. Transport, opslag en drogen
van het zaad kan los, maar ook in kisten plaatsvinden. De resultaten van een met
het 1BVL en de reg. konsulentschappen uitgevoerde praktijkproef laten zien dat
drogen in kisten goed mogelijk is. Bij een vochtgehalte boven 4 0 % m aQ de laag
echter niet dikker zijn dan 30 à 40 cm. Het drogen in kisten blijkt duurder te zijn dan
het drogen op de vloer.
Deze ontwikkeling van oogst en opslag schept mogelijkheden voor regionale ontvangstcentra voor graszaad. In nauwe samenwerking met IBVL, ILB en bedrijfsleven is deze gedachte verder uitgewerkt.
Blinde-zadenziekten
Blinde-zadenziekte kan nogal eens schade veroorzaken bij de graszaadteelt. In het
verslagjaar is nogal wat aandacht aan deze ziekte geschonken. Door het onderzoek
van mevr. Boels, werkstudente, is meer inzicht in de verspreiding van deze ziekte
verkregen. Zowel uit de enquête van het RPvZ als uit de veldwaarnemingen van
mevr. Boels blijkt dat in 1971 de ziekte hoegenaamd niet is voorgekomen, waarschijnlijk ten gevolge van het droge weer tijdens de bloei.

*) TCA is nog niet toegelaten voor toepassing op graszaad.
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TOEPASSING VAN MORFOLOGISCHE
GEWAS-ANALYSE BIJ HET TOPROLONDERZOEK VAN
AARDAPPELEN
A. J. Reestman en A. Schepers

Bij de steeds verder gaande specialisatie in het onderzoek over de groei van aardappelen werd de behoefte gevoeld aan een meer gedetailleerde bestudering van de
morfologische groei van de plant in veldomstandigheden.
V o o r analyse zijn hiertoe periodiek uit een te onderzoeken objekt 25-40 toevallig
gekozen stengels getrokken en van iedere stengel zijn o.a. de lengten van de afzonderlijke opeenvolgende bladeren en internodiën gemeten, terwijl soms ook een
chemische analyse (% drogestof, % mineralen) van de afzonderlijke organen is
verricht.
Hieruit bleek, dat de groei van aardappelstengels volgens een regelmatig patroon
(Reestman, 1968) plaatsvindt. Na n bladeren (gemiddeld 14-19) te hebben gevormd
ontstaat een bloem of bloemknop (1e bloem). Uit de oksels van de bladeren nummer (n-1) en (n-2) in de top van de stengel worden zijstengels gevormd, z.g. topzijstengels (n-1) en (n-2), die beide na een bepaald aantal bladeren weer afsluiten
met een bloem of bloemknop (figuur 15).
Uit deze zijstengels (van de 1e etage) groeien daarna nogmaals volgens hetzelfde
patroon zijstengels (2e etage). Bij late rassen in vruchtbare omstandigheden kan in
Nederland de groei doorgaan tot een 4e etage. Bij stikstofgebrek is het mogelijk
dat zelfs geen 1e etage wordt gevormd.
Het groeipatroon van de bladeren langs de stengel blijkt zo te zijn, dat vanaf het
grondoppervlak gerekend eerst bladeren worden gevormd die in volwassen toestand aanzienlijk groter zijn dan hun voorganger, tot aan ca. het 10e blad, terwijl
vanaf ca. het 14e blad de bladeren (in volwassen toestand) geleidelijk kleiner worden.
De uitgroei van de twee zijstengels (n-1) en (n-2) heeft tot gevolg dat in de 1e
etage het aantal nieuw gevormde bladeren per (hoofd)stengel twee maal zo groot is
als in het groeistadium beneden de 1e bloem. In de 2e etage wordt om dezelfde
reden dit aantal vier maal, in de derde etage acht maal zo groot. Hierdoor is het
mogelijk dat een gewas tot laat in het seizoen een gesloten bladoppervlak van
jonge bladeren kan behouden.
De lengten van de internodiën (stukjes stengel tussen twee knopen) geven tot de
1e bloem een analoog patroon als de bladlengten; daarna blijken langere en kortere internodiën elkaar af te wisselen (invloed van het licht?).
Ook een onderdeel van de morfologische gewasanalyse is het volgen van de groei
en de afsterving van ondergrondse zijstengels en van zijstengels die bovengronds
aan de basis van de hoofdstengel ontstaan.
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1e e t a g e : n-1, n-2
2e e t a g e : (n-1) n-1, (n-1)n-2 ,(n-2)n-1 ,(n-2) n-2
3eetage:(n-1)(n-1)n-1,(n-1)(n-1)n-2,(n-1)(n-2)n-1,(n-1)(n-2)n-2
(n-2)(n-1)n-1, (n-2)(n-1)n-2, ( n - 2 ) ( n - 2 ) n - 1 , ( n - 2 ) ( n - 2 ) n - 2

(n-1)(n-2)\n-2
(n-2)(n-1)n-2 V - / V " ( n - 2 ) ( n - 1 ) n - 1

/(nï)(n-2)n-1

\~f/

,(n-2)(n-2)n-1
(n-2) n-1

(n-1)(n-1)n-2

(n-1)(n-1) n-1

bloem

-blad

hoofdstengel

Fig. 15. Schematische voorstelling van een aardappelstengel.
Met behulp van een morfologische gewasanalyse kan men nu vrij nauwkeurig nagaan, mits men over voldoende periodieke waarnemingen beschikt:
a. op welke tijd de opeenvolgende bladeren volwassen geworden zijn;
b. op welke tijd of tot hoelang bepaalde bladeren nog in knopvorm aanwezig
waren;
c. hoe snel de afsterving van de bladeren van onder af plaatsvindt;
d. andere karakteristieken van het gewas die men nodig acht.
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Bij vele onderzoekingen kunnen dergelijke gegevens belangrijk zijn. Een verbetering
van inzicht van de verschillen in groei door stikstofbemesting (Reestman, 1968),
poottijd en afrijpingstijd van rassen is reeds verkregen. Ook de invloed van buurplanten op elkaar (konkurrentie, Reestman, 1970), b.v. in mengteelt van een vroeg
on een laat ras (Schepers, 1971) kon met behulp van een dergelijke analyse worden
verhelderd.
De laatste paar jaren is met behulp van deze gewas-analyse-methode ook het verschijnsel toprol benaderd. Dat deel van het toprol-onderzoek wat hierop betrekking
heeft, zal hieronder in het kort worden beschreven.
Ernstige aantastingen door toprol kwamen in 1968 en 1969 in bijna alle kleigebieden
van Nederland (met uitzondering van de noordelijke provincies) voor. Uit morfologische gewasanalyse bleek dat een typisch kenmerk van dit verschijnsel is, dat
vanaf een bepaalde hoogte aan de stengel de blaadjes langs de hoofdnerf opwaarts
krullen, terwijl beneden deze plaats alle bladeren normaal zijn (Karakteristieke
Plaats = K.P.). Deze toestand blijft tot het einde van de groei behouden.
In 1969 konden t.a.v. de K.P. (gemiddelde van 25 stengels) duidelijke verschillen
tussen verschillende door toprol aangetaste percelen in de Haarlemmermeer worden gevonden. In het voorjaar van 1970 is in samenwerking met Spierings (IPO)
aangetoond dat ethyleen, in zeer lage koncentraties (0.5-1 ppm) in de lucht aanwezig, een naar boven krullen van de blaadjes als bij toprol veroorzaakte, echter
niet van die bladeren die hun strekkingsgroei geheel of bijna geheel hadden beëindigd.
Een zelfde gedrag van de plant zou kunnen worden verwacht als de oorzaak van
het krulverschijnsel in bepaalde spuitvloeistoffen zou moeten worden gezocht, b.v.
de totale overgang van koper- of' zink-houdende middelen naar organische tinpreparaten vanaf ca. 1965.
Er was dus voldoende aanleiding om het toprolvraagstuk ook te benaderen vanuit
periodieke gewas-analyses.
In 1970 is waargenomen, dat toprol zich in het eerste stadium openbaarde door
enkele in kleur afwijkende plekken (iets lichter groene tint) in een ogenschijnlijk
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Karakteristieke plaats (K.P.) van alle stengels van een toprolhaard te De Kwakel in
1970.
„Vrij" betekent planten die niet zijn aangetast.
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nog geheel gezond gewas. De planten in deze plekken lieten kort daarna vooral in
het centrum sterke symptomen van de ziekte zien. Met morfologische gewasanalyse
is gevonden, dat de K.P. zich in het centrum van deze plekken op een lagere plaats
aan de stengel bevond dan in de periferie. Ook in 1971 kwam hetzelfde naar voren
(figuur 16). Fytopathologen en entomologen bevestigden onze mening dat het beeld
van deze haarden wees op een aantasting door een organisme (of nakomelingen
van het eerste organisme) dat zich in een bepaalde tijd van het middelpunt naar de
periferie verplaatst. Met behulp van de analyse-methode konden invloeden van bemesting, struktuur van de grond, watertekort of -overmaat, luchtverontreiniging of
spuitvloeistoffen, als eerste oorzaak worden uitgesloten. Deze konklusie werd nog
zekerder toen bleek dat later in het seizoen ook planten, die op het veld in bakken
met voedingsoplossing waren opgegroeid zonder enig kontakt met de grond, door
toprol werden aangetast (in samenwerking met CPO).
In 1970 is het verschijnsel op het proefperceel te De Kwakel op 4 augustus voor
het eerst waargenomen, terwijl dit in 1971 op 5 juli al het geval was. De gewasanalyses laten nu zien, dat het verschil in tijd van voorkomen tussen beide jaren
ongeveer overeen komt met het verschil in ontwikkeling van het gewas. In 1970 zijn
bepaalde gewas-karakteristieken ongeveer drie weken later waargenomen dan in
1971. Het verschil in gewas-ontwikkeling tussen deze beide jaren en het verschil in
tijdstip van voorkomen van toprol zouden mogelijk verband met elkaar kunnen
houden.
Via een andere weg (plaatsen van gazen kooien) is, in 1971 in samenwerking met
Hille Ris Lambers (TNO), gevonden dat de aardappeltopluis (Macrosyphum euphorbiae) dit verschijnsel kan veroorzaken.
Waarom de aardappel-topluis, die reeds lang bekend staat als verantwoordelijk
voor bladvervormingen in de top van de aardappelplant (zgn. luizenkoppen) in de
laatste paar jaren naast deze „ l u i z e n k o p p e n " ook nog totaal andere symptomen van
schade veroorzaakt, vormt nog een probleem. Het aantastingspatroon van de haarden zou erop kunnen wijzen dat reeds enige tijd voordat het verschijnsel optreedt,
de oorzaak al werkzaam is en dat de aangetaste planten door verandering in uitwendige omstandigheden plotseling symptomen gaan vertonen.
De morfologische gewasanalyses doen vermoeden dat alleen nog in strekkingsgroei
verkerende bladeren door de bladluizen tot krullen kunnen worden gebracht, terwijl
dit bij de reeds uitgegroeide bladeren niet meer het geval is. Nader onderzoek zal
hierin meer inzicht moeten geven.
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OPMERKINGEN EN VRAGEN OVER DE GROEI VAN
DE SUIKERBIET
J. Boer
De groeisnelheid van de suikerbiet is voornamelijk afhankelijk van:
— bodemvruchtbaarheid;
— temperatuur;
— groeilengte;
— bebladeringsindex, bladstand en hoeveelheid straling gedurende het groeiseizoen.
Figuur 17 geeft het verloop weer van de gewichtshoeveelheden wortel, loof en
suiker van twee gewassen, die in hetzelfde jaar en op dezelfde grondsoort zijn gegroeid. Ook de zaaidata en de bemesting zijn gelijk gehouden; alleen het tijdstip
waarop de stikstof is gegeven, was verschillend. Bij het ene gewas voor het zaaien
en bij het andere na het op enen zetten.
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Fig. 17. Wortel-, loof- en suikeropbrengst van twee bietengewassen (ontleend aan gegevens
van Storer, Schmehl and Hecker, 1969).
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Gewasreaktie
1. De beginontwikkeling van het loof is bij de late stikstofgift veel trager; het loofmaximum wordt bijna een maand later bereikt, maar bereikt dan ook een hoger
niveau dan bij het gewas met de vroege gift.
2. De wortelontwikkeling is vanaf midden juli vrijwel gelijk.
3. Het suikergewicht is bij de late gift lager, evenals het gehalte.
De twee typen gewassen, waarvan de groei in figuur 17 is weergegeven komen in
de praktijk veel voor; namelijk gewassen met een snelle en vroege begingroei met
een loofmaximum in de eerste week van augustus en gewassen met tragere beginontwikkeling en een loofmaximum in het laatst van augustus of september.
De groei
De droge-stofproduktie is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid straling. In ons land
is de straling het hoogst in juni en juli; gemiddeld 400-500 cal/cm 2 per dag; in
augustus ca. 350 cal/cm 2 per d a g ; in september en oktober loopt dit verder terug.
Voor de produktie is de straling een zeer belangrijke faktor. Hoe eerder het gewas
de grond bedekt heeft met groen blad, hoe meer het gewas van de straling profiteert. In juni/juli wanneer de straling het hoogst is, moet het gewas zo veel mogelijk
daarvan benutten. De vroegheid van het gewas speelt daarom een belangrijke rol
bij de eindopbrengst.
Uit figuur 17 blijkt, dat de benutting van het licht door het gewas met de vroege
stikstofgift aanmerkelijk gunstiger is vanwege de vlottere loofontwikkeling dan bij
het gewas met de late stikstofgift. Indien nu de zaaiperiode laat is of de opkomst
traag, dan kan de vraag worden gesteld of een groter aantal planten gewenst is om
tot een vroegere grondbedekking te komen. Dit grotere aantal planten zal men op
twee wijzen kunnen bereiken: namelijk door meer planten in de rij of door een
nauwere rijenafstand. Het laatste zal waarschijnlijk de voorkeur verdienen vanwege
een betere bladstand en minder konkurrentie.
Loofontwikkeling
Het gewas met de late stikstofgift heeft een later loofmaximum dan het gewas met
de vroege gift.
Van der Sande Bakhuyzen (1950) vond in zijn proeven dat de overgang van de
blad- naar de wortelfase door een grotere stikstofgift is vertraagd. Een gewas met
een latere loof- en wortelontwikkeling heeft ook een later stikstofgebruik dan een
vroeg ontwikkeld gewas. Dit kan mede een verklaring ervan zijn dat een laat gewas
in de regel ook een later loofmaximum heeft. Hieruit blijkt dat de stikstofbemesting
aangepast moet worden aan de lengte van het groeiseizoen.
Suikergehalte in verband met de loofontwikkeling
De late, maar sterke loofontwikkeling, veroorzaakt door een late stikstofgift heeft
een minder sterke toename van het suikergewicht en dus ook van het suikergehalte
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tot gevolg. Dit zou als volgt kunnen worden verklaard: De droge-stofproduktie in
de plant komt tot stand door de koolhydraat- en de eiwitsynthese. Bij veel stikstof
gaat meer energie in de richting van de eiwitsynthese, wat ten koste gaat van de
koolhydraatsynthese, met het gevolg dat er relatief minder suiker zal worden gevormd (Brouwer, 1967). Uit een onderzoek van Milford en Watson (1971) blijkt dat
veel stikstof vooral werkt in de richting van celvergroting en dat door deze celvergroting de suikeraccumulatie in verhouding minder wordt. Van der Sande Bakhuyzen (1950) vond een positieve relatie tussen het droge-stofgehalte van het blad
en van de wortel. Veel stikstof heeft de neiging het droge-stofgehalte te drukken.
Het is onze indruk dat de lichtintensiteit bij het effekt van de stikstofbemesting op
het suikergehalte en suikergewicht wel eens een belangrijke rol zou kunnen
spelen. Bij hoge lichtintensiteit en onder droge omstandigheden wordt de koolhydraatsynthese door veel stikstof in verhouding minder sterk afgeremd dan bij lage
lichtintensiteit. Dit kan tot gevolg hebben dat het suikergewicht onder min of meer
extreme omstandigheden bij veel stikstof hoger komt te liggen dan bij een normale
hoeveelheid. Dat was bijvoorbeeld het geval in het droge zonrijke jaar1971.
Een ander belangrijk punt is in hoeverre het afstervend blad nog in de produktie
meespeelt, evenals de vraag welke hoeveelheid loof optimaal is voor de produktie,
ook bij geringere hoeveelheid straling in september en oktober. Hierop kan nog
geen duidelijk antwoord worden gegeven. Ook over de opslag en transport van
suiker is nog niet alles bekend. Kan bijvoorbeeld ook suiker tijdelijk in het blad
worden opgeslagen als de ontvangstkapaciteit van de wortel te klein is?
De vragen die in dit artikel aan de orde zijn gesteld, zullen mede de richting bepalen van het suikerbietenonderzoek in de komende jaren.
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PLANNING VAN DE OOGSTSPREIDING VAN
DOPERWTEN VOOR CONSERVEN
R. P. Lammers en A. J.A. van der Graaf

Bij de oogst en verwerking van conservengroenten die niet bewaard kunnen worden, dient de aanvoer van het produkt op de geplande dagelijkse verwerkingskapaciteit van de fabriek te worden afgestemd. Dit betekent in de praktijk, dat men
een gelijkmatige aanvoer wenst. Uit kwaliteitsoverwegingen krijgt deze gelijkmatige
aanvoer nog een extra accent, omdat het rijpheidsstadium een belangrijke kwaliteitsbepalende faktor is.
De vraag is nu wat men met behulp van teeltmaatregelen kan doen om genoemde
gelijkmatige aanvoer zo goed mogelijk te benaderen. Dit probleem zal hier voor
doperwten worden nagegaan.
De doperwtencampagne duurt meestal van ca. 20 juni tot ca. 1 augustus. Dit is een
periode van ongeveer 42 kalenderdagen. In die periode moet dus dagelijks een bepaalde hoeveelheid doperwten van ongeveer gelijke rijpheid op een fabriek worden
aangevoerd. Voorbijgegaan zal worden aan de problemen die ontstaan doordat de
fabriek gedurende het weekend 1 1 / 2 à 2 dagen stil ligt. De erwt ontwikkelt dan wel
door.
Om tot spreiding in de aanvoer te komen moet men gebruik maken van verschillen
in rijpheid op een bepaald moment. Deze verschillen kunnen ontstaan door verschillen in (1) rassen, (2) gebieden, (3) bodemvruchtbaarheid, (4) zaaidata.
Rassen
Tussen het vroegste en het laatste ras zit een verschil in oogsttijd (rijpheid) van
ca. 20 dagen. Momenteel is uit de gebezigde praktijkrassen ongeveer 14 dagen
spreiding in aanvoer te halen, maar de nieuwe late rassen die er nog zo'n 6 dagen
aan toe kunnen voegen, komen binnenkort beschikbaar. Spreiding in aanvoer door
gebruik te maken van deze verschillen is een betrouwbare methode. Daarom is het
opnemen van late rassen in het sortiment een belangrijke zaak.
Gebieden
Het verschil in oogsttijd tussen twee uiterste gebieden, zoals de kop van N o o r d Holland en Zuid/Oost-Nederland is ongeveer 7 dagen. Deze verschillen zijn redelijk
betrouwbaar.
Bodemvruchtbaarheid
Op zeer vruchtbare gronden, b.v. in Oostelijk Flevoland of in de veenkoloniën, ontwikkelt zich een weelderig gewas dat enkele etages met peulen extra maakt.
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Ottoson (1958) stelde vast, dat één extra etage 40 warmte-eenheden meer betekent. In de oogsttijd bedraagt de warmtesom per dag ongeveer 11 à 12° C (de
gemiddelde etmaaltemperatuur eind juni en in juli is ongeveer 16° C. Dit zou dus
een latere oogst betekenen van 3 à 4 dagen.
Deze verschillen zijn niet al te betrouwbaar.
Zaaitijden
Met behulp van verschillen in rassen, gebieden en bodemvruchtbaarheid kan men
een tijd overbruggen van 24 à 25 dagen.
De overige 17 à 18 dagen kunnen door het toepassen van latere zaaitijden worden
gerealiseerd. Nu is bekend dat een week verschil in zaaitijd lang geen week verschil meer is in de oogst bij eenzelfde rijpingsstadium. Hierin zit de aanduiding dat
de temperatuur een belangrijke rol speelt.
V o o r een goed begrip van zaken zij hier opgemerkt, dat de hier behandelde problematiek zich afspeelt rondom het begrip ontwikkeling, hetgeen wat anders is dan
groei. Ontwikkeling is het doorlopen van de fasen kieming, vegetatief stadium en
de bloei + vruchtzetting. Groei is het vormen van een groene massa of, zo men
wil, droge stof. Een vroeg ras, dat zich snel ontwikkelt, behoeft niet meer te groeien
dan een later ras. Binnen één ras is er overigens wel een behoorlijke samenhang
tussen groei en ontwikkeling.
Onderzoek leidde zo langzamerhand tot het enigermate kwantificeren van de temperatuursinvloed op de ontwikkeling. Het principe is dat men werkt met de effektieve temperaturen en dat men deze sommeert. De effektieve temperatuur is de
heersende temperatuur verminderd met de z.g. ,,basis"-temperatuur. De basistemperatuur voor erwten zou gedurende het grootste deel van de groeiperiode
ongeveer 4 y 2 ° C bedragen. Tijdens de kieming ligt de basis lager en mogelijk
tijdens de rijping hoger (Unger en Schneider, 1956).
De warmtesom per dag is de gemiddelde etmaal-temperatuur in ° C, verminderd
m e t 4 1 / 2 ° C. De gemiddelde etmaaltemperatuur mag men globaal benaderen door de
helft te nemen van de maximum- en minimum-temperatuur.
Reeds in de twintiger jaren paste men het z.g. ,,warmtesom"-systeem bij doperwten
toe in Amerika. Belangrijkste principe is, dat elk gewas van zaai- tot oogsttijd (zelfde
rijpheidsstadium) ongeveer eenzelfde warmtesom heeft.
Er kunnen buiten de warmtesom storende invloeden optreden die liggen op 't terrein van vochtvoorziening, straling e.d. Hierop wordt niet nader ingegaan.
Onderzoek en ervaringen in Engeland en Nederland door enkele grote conservenconcerns wezen uit, dat het eenvoudige Amerikaanse schema in deze landen enige
modificatie behoefde. Deze concerns passen het gewijzigde schema de laatste jaren
met redelijk succes toe. Vrij zeker is de reden dat in Noord-West Europa het
schema afwijkt van het Amerikaanse, gelegen in het feit dat de zaaitijd er in een
koudere voorjaarsperiode valt. De erwt blijkt n.l. reeds beneden 4 1 / 2 ° C te kiemen
en dus te ontwikkelen. Ook beneden 10° C kiemt de erwt sneller dan boven 10° C,
althans per warmte-eenheid berekend op basis van 4 1 /2° C als basis-temperatuur.
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De modificatie die wordt toegepast komt hierop neer, dat men de temperaturen
beneden 4 1 / 2 ° C tot 1 ° C per graad voor de helft rekent.
Bedacht moet worden, dat deze modificatie met name geldt voor gekreuktzadige
doperwten die vrij zeker een iets hogere minimum-kiemingstemperatuur hebben.
Wellicht zou de modificatie voor rondzadige doperwten enigszins kunnen afwijken
van die voor kreukerwten.
Wij willen hier op twee verschillende manieren toetsen of het aangegeven gemodificeerde warmtesom-schema reëler is dan het oorspronkelijke, namelijk met de
kiemingsproef van Ottoson (1958) (tabel 19) en twee zaaitijdenproeven (tabel 20).
Tabel 19. Vergelijking tussen twee berekende warmtesommen bij de opkomst van kreukerwten (naar gegevens van Ottoson 1958).
Temperatuur

°C
2
3
4,5
7
10
15
20

Aantal dagen van
zaai tot opkomst')

Warmtesom
oorspronkelijk
(afgerond)

Warmtesom
gemodificeerd
(afgerond)

0
0
0
63
77
84
85

0
± 0
84
106
102
98
95

geen kieming
zeer geringe groei
48
25
14
8
5,5

') Kiemstengel 5 cm lang.
In het koude traject van 4 1 / 2 ° C tot ruim 7° C blijkt het gemodificeerde schema
beter te voldoen (tabel 19). Dit zijn temperaturen die hier te lande optreden in
maart tot ongeveer half april.
Tabel 20. Overeenkomst in warmtesommen (2 berekeningswijzen) tussen twee zaaitijden en
oogsttijden (zelfde rijpheidsstadium) bij enige rassen.

Rassen

Verschil in warmtesommen tussen zaaidata en
tussen oogstdata
Oude methode

Nieuwe methode

1

1970 )
Double One
Finette
Corona Imperiale
Colmo
Vitalis

55
46
54
75
49

19
10
68
39
13

23
21
10
21
11
38

— 1
— 3
—14
— 3
—13
+14

1971=)
Cicero
Double One
Finette
Corona Imperiale
Colmo
Vitalis

') Zaaidata 24/4 en 15/5.
) Zaaidata 19/4 en 3/5.

2
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O o k volgens tabel 20 blijkt het gemodificeerde schema beter te voldoen. Helaas
zitten in dit materiaal geen zaaitijden in maart.
Uit zaaitijdenproeven met tuinbonen, waarbij zaai in maart voorkwam, bleek het
nieuwe schema het ook beter te doen dan het oude.
Gezien het feit, dat in een groter onderzoek-materiaal, dat hier niet is weergegeven,
soms sterke afwijkingen voorkomen, voorts dat rondzadige doperwten waarschijnlijk
een lagere minimum-kiemingstemperatuur hebben, lijkt voortgezet onderzoek, vooral
ook modelonderzoek, gewenst. Dergelijk onderzoek zou er dan vooral op gericht
moeten zijn het warmtesomsysteem verder aan te vullen om tot een nog betere
planning van de oogstspreiding te komen.
Literatuur
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In het begin van het groeiseizoen heeft het gewas iets geleden door fritvliegschade.
Fusariumaantasting trad slechts heel weinig op.
De proef in de Haarlemmermeer is door een fout van een loonwerker als snijmaïs
geoogst.
In de Wieringermeer en te Rolde lagen de gemiddelde opbrengsten tussen 6500 en
7000 kg/ha; bij Warffum, te Nieuw Beerta en Borgercompagnie tussen 6000 en 6500
kg/ha en in Emmercompascuum op 5600 kg/ha. De rijping was overal goed.
CIV 326 valt op door het laagste vochtgehalte in alle proeven.
Bespreking
Het weer is in deze twee jaar gunstig geweest voor de maïsteelt, behalve in het
voorjaar van 1970. De ervaringen met de maïsteelt in het Noorden zouden daarom
wel eens een te gunstige indruk kunnen maken. De korrelopbrengsten zijn gemiddeld
goed geweest en ook het vochtgehalte lag maar een paar procent boven het percentage in het Zuiden. Opmerkelijk zijn in 1970 de goede resultaten van het middenlate ras Pioneer 131. Dit moet waarschijnlijk voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de resistentie tegen stengelrot. Maar ook in 1971 toen weinig
stengelrot optrad, is de opbrengst van dit middenlate ras maar weinig onder de
opbrengst van het vroege ras Ona 36 gebleven. Wel was het vochtgehalte van
Pioneer 131 hoger dan van Ona 36.
De konklusie moet voorlopig zijn, dat ondanks het hogere produktie-vermogen van
een middenlaat ras, toch een vroegrijp ras de voorkeur verdient. De kans op minder gunstige seizoenen is in het noorden nu eenmaal groot.
Het nog niet in de handel gebrachte ras CIV 326 wettigt de hoop dat mettertijd rassen met een goede geschiktheid voor het noorden verkregen zullen worden.
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GRIENDHOUT EN RIET
W. D. J. Tuinzing
Griendkultuur
Dank zij de bijzondere eigenschappen die het griendhout in zich verenigt, heeft het
de mens op talloze wijzen gediend. De waarlijk grote betekenis ervan behoort echter tot het verleden. De vele toepassingen zijn de een na de ander in onbruik geraakt. Alleen aan rijshout —• voorheen niet meer dan een bijprodukt, haast afval —
zal een bescheiden behoefte voortduren.
Eens zou griendhout nog slechts in de vorm van rijshout afzet vinden. Met dit
beeld voor ogen is het onderzoek reeds een aantal jaren geleden in geheel nieuwe
richting gegaan. Er is gestreefd naar een ware rijshoutkultuur: een teelt die snel tot
hoge opbrengsten van de beste hoedanigheid zou leiden. Er diende takkig en goed
bewaarbaar materiaal van aanzienlijke lengte te worden voortgebracht. Het moest,
dank zij rechtheid van voet en matige zwaarte, op de waterwerken zonder meer
machinaal tot wiepen kunnen worden gesponnen.
In Enspijk is op diep gedraineerde komklei een proef genomen met medewerking
van de Hoofddirektie van de Waterstaat. Door het snel verkregen sukses kon
deze proefgriend reeds na een vijftal jaren worden prijsgegeven. De ongekend
hoge opbrengsten (figuur 18), hier verkregen, zijn vooral te danken aan:
a. de bijzondere geschiktheid voor deze teelt van diepgeploegd, oud grasland op
komklei,
b. een tweejarige in plaats van de gebruikelijke driejarige oogst,
c. de keuze van wilgesoort en rassen hiervan,
d. een dichte bezetting van het terrein met wilgestekken,
e. het nagenoeg ontbreken van onkruid.
Het laatste is vooral een gevolg van de grote bladrijkdom, de geringe standruimte
en het gebruik van een matige hoeveelheid chloorthiamide in de vorm van een
korrelprodukt.
Proefnemingen in Oostelijk Flevoland zijn te danken aan samenwerking met de
Dienst der Zuiderzeewerken. Ze hebben de stichting van een volledig toegerust
griendbedrijf voorbereid. Het staat onder beheer van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en verscheidene afdelingen leveren hun bijdrage tot voltooiing ervan.
Lengte van het gewas en opbrengst staan achter bij die van Enspijk. Nadere studie
is vereist om de oorzaken op te sporen. Nog afgezien van de nabijheid van de
Zuiderzeewerken zijn echter grote voordelen aan de teelt hier verbonden. In de
eerste plaats biedt de bodemgesteldheid gelegenheid het stek machinaal te poten.
Voorts zijn de omstandigheden er gunstig voor een verdelging van insekten vanuit
de lucht. Hetzelfde geldt voor een mechanische oogst. Reeds wordt het hout met de
oogstmachine van de struik gescheiden. Meer hoofdbrekens blijkt de bouw van een
bindinrichting voor rijshout te kosten. Men heeft zijn keuze laten vallen op het be75

Fig. 18. Ongekend hoge opbrengsten aan tweejarig rijshout.
ginsel dat in de rietbundelmachine van het P A W is toegepast.
De gelijkwaardige middelen chloorthiamide en dichlobenil bieden belangrijke hulp
bij de strijd tegen het onkruid in grienden. In het jaar van aanleg is het gewas
echter nog onvoldoende ertegen bestand. Een beschermende laag, om de stekken
aangebracht, zou dank zij het gebruik van een plantmachine behouden kunnen blijven. Verschillende preparaten worden beproefd. Voorts wordt nagegaan, in hoe76

verre aanplant reeds in de herfst de stekken in het daaropvolgende voorjaar minder
gevoelig v o o r genoemde stoffen maakt.
De proeven in Enspijk en Oostelijk Flevoland hebben geleerd dat grienden reeds
kort na de aanleg waarlijk grote hoeveelheden rijshout kunnen voortbrengen. Deze
wetenschap is van groot belang bij het uitstippelen van het beleid t.a.v. de rijshoutvoorziening.
Riet
De grens tussen land en water wordt met de dag langer. Het is vooral het toenemend aantal plassen dat dit veroorzaakt. Voornamelijk plassen, ontstaan door

Fig. 19. Zandwinning in Bergen (L). In anderhalf jaar tijds kan heel wat groen aan de oever
verschijnen.
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zandwinning, en plassen, gegraven terwille van de ontspanning zoekende mens. In
beide gevallen vraagt de waterkant enige begroeiing. Begroeiing om de oever te
behouden, om een mechanische boordvoorziening aan het oog te onttrekken of
louter om landschap, flora en fauna te verrijken (figuur 19).
Riet heeft de oudste papieren en terecht: geen tweede oevergewas dat zoveel gunstige eigenschappen in zich heeft weten te verenigen. Een statige verschijning, die
voorheen dan ook beter tot haar recht is gekomen, dan thans nog het geval kan zijn.
Het is namelijk een plant die zich in alle rust moet kunnen ontplooien, die maar al
te gemakkelijk onder de voet wordt gelopen en tegen de stijgende hoeveelheden
aanspoelsel niet is opgewassen.
Zoveel geduld, zoveel ontzag en zoveel gevoel voor orde en netheid, dat de mens
het aan het water nog steeds uitsluitend met riet zou kunnen stellen, zijn niet meer
beschikbaar. Alleen daar waar tot grote diepte een dicht pakket van wortelstokken
en wortels moet ontstaan, is riet de enige keuze. Stelt hij geringer eisen, dan zal hij
ook andere oeverplanten te hulp kunnen roepen.
Wie de waterkant snel met hoog opgaand groen begroeid wil zien, is op het gebruik
van wilgen aangewezen. De verscheidenheid hiervan stelt hem in staat voor grote
afwisseling te zorgen. Stekhout is goedkoop materiaal dat geen bescherming tegen
de vorst eist en bij open weer de gehele winter door in de grond kan worden gestoken. Echter, ook deze medaille heeft haar keerzijde. Wie van wilgehout gebruik
wil maken, dient te beseffen dat hij van tijd tot tijd het mes erin zal moeten zetten.
En dit kost geld.
Daar waar stekken door het water losgewoeld kunnen worden — en dit gebeurt
gemakkelijk — bieden wilgestokken uitkomst. Ze worden, goed verankerd en met
de voet tot in het water reikend, op de grond neergelegd.
Op een weinig vruchtbare, zandige oever weet riet zich onvoldoende te handhaven.
Hier blijken zeggen het uitstekend te doen. Ze kunnen bovendien tegen een stootje.
Wat de omgeving aan zeggen oplevert, zal in het algemeen de keuze bepalen. Het
zullen vooral de scherpe en/of de oeverzegge zijn. De laatste dankt haar bijzondere
bekoring aan de blauwgroene kleur van het forse blad, waaraan ze tot diep in de
w i n t e r t e herkennen is.
Wie naar een rijke verscheidenheid van tinten streeft, zal de bies met haar donkergroene kleur niet graag missen. Het is een gewas van de klei dat in een schrale,
zandige bodem moeilijk verankerd raakt. Ze kan daarom het best op de waterlijn
worden geplant.
Grof grind wordt schaars. Het zal worden gespaard voor gebruik in recreatiegebieden. Elders zal men het met hoekige, scherpe stortsteen moeten gaan stellen.
Gezien deze bestemming van grof grind is er alle aanleiding te zoeken naar oevergewassen die dit grauwe materiaal wat aan het oog weten te onttrekken. De dikke
laag grof grind vormt overigens een weinig aantrekkelijk plantbed. Men zal namelijk
zo mogelijk moeten kunnen volstaan met het oppervlakkig ertussen klemmen van
het plantgoed. Het is daarom vooral een kwestie van grootte en vorm hiervan. De
zeebies nu blijkt met geringe moeite tussen het grind te kunnen worden gestoken
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en zich hierna voorspoedig te ontwikkelen. Het is een fraai gewas dat ook in zoet
water thuis is. In tegenstelling tot de oeverzegge is er in de winter weinig van terug
te vinden.
Griendhout, riet en biezen hebben de mens van ouds gediend. Het is de taak van
de afdeling griendhout en riet te laten zien, dat ze dit nog steeds kunnen doen, zij
het op andere wijze!
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sprekende kan gesteld worden dat zich bij de planning, de nadere uitwerking van
de onderzoekprogramma's en bij de uitvoering van de proeven geen echt moeilijke
komplicaties hebben voorgedaan. Zonder een definitieve uitspraak te doen — op dit
moment zou dat prematuur zijn — kan toch als voorlopige konklusie worden gesteld
dat planning en uitvoering van de proeven binnen de nieuwe opzet van het onderzoek in de regio's, zowel vanuit landelijk als regionaal oogpunt bezien, positief
kan worden beoordeeld. Een geheel andere vraag is — met het signaleren er van zij
hier volstaan — in hoeverre de praktijk het als een gemis aanmerkt dat met name de
medewerkers van de regionale konsulentschappen in het geheel niet bij de uitvoering van proeven zijn betrokken. Om aan dit punt tegemoet te komen is het enerzijds
belangrijk dat de regionale konsulentschappen steeds goed en snel geïnformeerd
worden omtrent het onderzoek op de proefboerderijen en de resultaten van de
proeven en anderzijds dat de medewerkers van deze konsulentschappen zelf ook
regelmatig de proefboerderijen bezoeken om het verloop van de proeven te volgen.
In tabel 23 zijn een aantal gegevens gegroepeerd van de 11 akkerbouwproefboerderijen. De hier vermelde gegevens lenen zich niet direkt voor het nagaan van bepaalde verbanden tussen de genoemde faktoren, veeleer moeten ze worden gezien
als een „situatieschets" van deze bedrijven. Het vergelijken van normale landbouwbedrijven is al moeilijk, dat van proefboerderijen zeer moeilijk omdat veelvuldig niet
of nauwelijks te kwantificeren invloeden hierbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld
geografische uitgestrektheid en geaardheid van de regio, interne bedrijfsstruktuur,
eventueel het aanwezig zijn van een andere produktietak en invloeden samenhangend met het verleden van de bedrijven. Echter ook een uiterst globale vergelijking
kan voor dit doel interessant zijn.
Over het geheel genomen vertonen de bouwplannen een vrij goede weerspiegeling
van de onderscheidene regio's. Doch afwijkingen komen ook voor. Zo is op Rusthoeve het aandeel suikerbieten relatief gering vanwege het voorkomen van bietenmoeheid, terwijl op de beide zuidelijke proefboerderijen verhoudingsgewijs veel
korrelmaïs wordt geteeld. De Tammingaheerd valt op door het grote aandeel aardappelen en suikerbietenzaad.
Bij het opstellen van de onderzoekprogramma's worden alle proeven arbeidsorganisatorisch begroot. Dit is nodig om, gegeven het arbeidspotentieel, het reëel uitvoerbare aantal proeven van te voren te kunnen vaststellen met in achtneming van de
arbeidsbehoefte van het praktijkgedeelte van het bedrijf. O p deze wijze kan een
optimale benutting van de onderzoekkapaciteiten van de proefboerderijen worden
verkregen. Alleen al om deze reden is het duidelijk dat tussen de proefboerderijen
grote verschillen bestaan in de totale aantallen proeven vanwege de sterk variërende arbeidsbezetting. Nu speelt ten aanzien van dit laatste natuurlijk ook de
grootte van de bedrijven een rol. Vandaar dat het interessant is na te gaan hoe het
gesteld is enerzijds met de aantallen hektaren en anderzijds met de aantallen proeven per vaste medewerker. Bij de betreffende cijfers in tabel 23 is losse arbeid verwaarloosd aangezien dit overwegend als incidenteel kan worden beschouwd; voor
de A. G. Mulderhoeve is deze verwaarlozing over 1971 niet juist. V o o r de aantallen
hektaren per man variëren de cijfers van 7,5 tot 16,2, dus globaal met een faktor 2.
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Fig. 20.
Samenhang aantal ha en aantal proeven per
man in 1971.

15 16 17
A a n t a l ha

De variatie voor de aantallen proeven per man is wat geringer nl. 6,3 tot ca. 10,—,
globaal een faktor 1,5. Vervolgens kan de vraag worden gesteld in hoeverre een
samenhang bestaat tussen de aantallen hektaren en aantallen proeven per man.
Zie hiervoor figuur 20. De spreiding van de punten (correlatiecoëfficiënt —0,11)
laat zien dat van een eigenlijk verband niet kan worden gesproken.
De berekende lijn op basis van de gegevens in tabel 22 geeft echter wel een bepaalde tendens aan en wel een zekere negatieve samenhang tussen beiden. O p
zich is dit al een belangrijke zaak, want dit kan impliceren dat vergroting van de
proefboerderij leidt tot een geringer aantal proeven tenzij het arbeidspotentieel
eveneens verhoudingsgewijze toeneemt, dan wel de mechanisatiegraad wordt opgevoerd waardoor relatief meer arbeid voor proeven vrij komt, of het één en/of het
ander.
Deze invloed zal zich des te meer doen gelden indien met oppervlaktevergroting
tevens wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal proeven. O o k wordt
hierdoor nog eens extra onderstreept het grote belang van mechanisering van
proefveldwerkzaamheden, daar waar de aard van deze werkzaamheden dit toelaat.
De verhouding landelijke/regionale proeven toont opvallende verschillen. Uitersten
met een groot dan wel klein aandeel regionale proeven zijn respectievelijk De
Kandelaar en Wijnandsrade en de Ebelsheerd en A. G. Mulderhoeve.
Aktualiteiten van de proefboerderijen
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat 1971 klimatologisch een zeer gunstig jaar is geweest voor een goede en snelle uitvoering van de veldwerkzaamheden op de proefboerderijen .Ook de groei en ontwikkeling van de gewassen
waren over 't algemeen genomen bijzonder goed, de gemiddelde opbrengsten
waren navenant.
Rusthoeve
Er bestaat een goede belangstelling voor het akkerbouwonderzoek in de regio. Dit
blijkt o.a. bij exkursies en bij bezoeken aan het bedrijf, de belangstelling voor de
resultaten en uit de vele ontvangen suggesties voor nieuw onderzoek. Stappen
zijn ondernomen om de Commissie voor Bedrijfsvraagstukken voor de Provinciale
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Fig. 21. Eén van de regionale akkerbouwproefboerderijen.
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland te laten fuseren met soortgelijke
commissies buiten Zeeland om voor het gehele Zuidwestelijk Kleigebied te komen
tot één overlegorgaan voor het onderzoek op akkerbouwterrein in dit gebied op de
proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas.
In 1970 is Rusthoeve als proefboerderij gaan fungeren, voordien was dit een normaal landbouwbedrijf.
In 't najaar 1970 kwam in het kader van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling op
Noord-Beveland een meer definitieve kavelverdeling tot stand. Het gehele bedrijf
is thans opnieuw gedraineerd. De oppervlakte grond, geschikt voor proefvelden,
wordt hierdoor de eerste jaren ongunstig beïnvloed.
Daar tegenover staat dat de arbeidsbezetting de omvang van het totale proefplan
gunstig heeft beïnvloed.
In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en het Konsulentschap voor de Tuinbouw worden thans ook enkele proefvelden aangelegd met
tulpen en gladiolen.
Omtrent de bouw van een doelmatige bedrijfsschuur met een goede werkruimte
is tot nu toe geen beslissing genomen.
Westmaas
De meerdere werkzaamheden samenhangend met de uitvoering van verspreid lig—
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gende proeven en het groter aantal proeven op de proefboerderij hebben het bestuur doen besluiten tot het aanstellen van een extra trekkerchauffeur en een assistent-bedrijfsleider, welke tevens is belast met de uitvoering van de proeven. Daarnaast wordt in zeer drukke perioden enige losse arbeid aangetrokken voor handw e r k in proeven.
Het begin van de nieuwe konstruktie van het onderzoek in de regio's viel ongeveer
samen met de verplaatsing van het bedrijf in ruilverkavelingsverband. In de loop
van 1971 is het gehele bedrijf gedraineerd. O o k de bouw van de nieuwe schuur en
de woning voor de bedrijfsleider zijn thans voltooid.
Het is de bedoeling de schuur ook voor tentoonstellingen en demonstraties te gaan
gebruiken. Deze winter (1971-1972) is reeds een demonstratie met kunstmeststrooiers gehouden.
Het onderzoek naar vollegronds groentegewassen begint op deze proefboerderij
steeds meer gestalte te krijgen.
Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve
Door het bestuur is met veel interesse kennis genomen van het proefplan opgesteld
in het kader van de nieuwe opzet.
De uitvoering van de verspreid liggende proefvelden, waar dit bedrijf voor het eerst
mee is gekonfronteerd, kon op basis van goed overleg en goede samenwerking
naar wens worden gerealiseerd.
Sinds 1966 worden op dit bedrijf proeven aangelegd door het Proefstation voor de
Groenteteelt in de Volle Grond te Alkmaar. Bij deze proeven gaat het vooral om de
akkerbouwmatige teelt van groentegewassen met als zwaartepunt de mechanisatiemogelijkheden van deze teelten. De totale oppervlakte van deze proeven is gebonden aan een maximum van ca. 5 ha. In de eerste jaren zijn er proeven geweest met
spinazie, knolselderij en rode bieten. De laatste jaren wordt veel aandacht besteed
aan stamslabonen.
In de periode 1958-71 is er ook ieder jaar een tulpenrassenproef aangelegd in
samenwerking met het Konsulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn en het Laboratorium v o o r Bloembollenonderzoek te Lisse. Dit proefveld is per 1972 overgeplaatst
naar de Proeftuin voor de Bloembollenteelt te Wieringerwerf.
De Kandelaar
Na een 13-jarig bestaan is de afd. Onderzoekcentrum van de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de IJsselmeerpolders eind 1971 opgeheven. Een tweetal van haar
commissies, nl. die voor Bedrijfsorganisatie en voor Bodem- en Milieuhygiëne, zullen werkzaam worden in de akkerbouw en wel in het kader van de aktiviteiten van
deze proefboerderij.
De bedrijfsgebouwen, inklusief woning bedrijfsleider, kantoorruimten, laboratorium
en vergaderzaal kwamen gereed. Ook de inrichting van het kantoor voor de gestationeerde kreeg zijn voltooiing. Evenzo de inrichting van een bewaarruimte voor
300 ton pootaardappelen in de schuur, 6 cellen van elk 50 ton.
Verder is een nieuwe weegbrug geplaatst met een weegvermogen van 20.000 kg.
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Hernieuwde belangstelling voor het onderzoek in granen.

Op dit bedrijf zijn een drietal demonstraties gehouden, te weten in maart tijdens
het bouwen van de bewaarruimten in de bestaande schuur, op 27 april betreffende
voorjaarsgrondbewerking voor en het poten van aardappelen en 14 oktober op het
gebied van grondontsmetting op zware grond. Gebleken is dat deze demonstraties
de belangstelling voor de proefboerderij zeer ten goede komen.
Tammingaheerd
O o k op dit bedrijf is in 1971 een medewerker in dienst genomen, speciaal belast
met de uitvoering van de proeven.
Thans worden de proeven op het centrale proefveld te Uithuizen van hieruit verzorgd. Soortgelijke plannen bestaan voor een centraal proefveld in het noordoosten
van Friesland.
Een moeilijk probleem op dit bedrijf wordt gevormd door de uitermate slempgevoelige, lichte zavelgrond. Deze moeilijkheden weerspiegelen zich ook dikwijls in
de resultaten van de proeven.
Bezien vanuit de taak van een regionale akkerbouwproefboerderij binnen de nieuwe
opzet van het onderzoek in de regio's is de huidige situatie en opzet van dit bedrijf
ontoereikend.
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Ebelsheerd
Voor de Ebelsheerd vormde 1971 in vele opzichten een nieuw begin. Was het tot
dan een proefbedrijf geweest (1960-70) ter bestudering van de mogelijkheden van
het houden van rundvee op de Oldambster akkerbouwbedrijven, ingaande 1971 is
het bedrijf volledig als regionale akkerbouwproefboerderij gaan fungeren. In dit
kader is de hele veestapel afgestoten en zijn de aanwezige kunstweiden in het najaar 1970 gescheurd.
Het onderzoek op dit bedrijf richt zich specifiek op de landbouw in het Oldambt,
gekenmerkt door zware tot zeer zware weinig kalkrijke kleigronden met relatief
grote, extensieve akkerbouwbedrijven. Door de grote landbouwkundige verschillen
tussen het Oldambt en het overige van het Noordelijk Kleiakkerbouwgebied is een
eigen proefboerderij voor het Oldambt beslist op zijn plaats.
Bij de omschakeling naar proefboerderij bezaten de medewerkers geen proefveldervaring. Daarom is het bestuur zeer spoedig overgegaan tot het aanstellen van
een voor proefveldwerkzaamheden ervaren kracht, die thans fungeert als chef voor
de proefvelden. De uitvoering van de proeven in 1971 stond op een goed peil.
Kooyenburg
Het ligt in de bedoeling de grootte van het bedrijf binnen afzienbare tijd uit te
breiden om het onderzoek volgens de nieuwe opzet beter tot zijn recht te laten
komen voor de Oostelijke zandgronden. Niettegenstaande is men er in geslaagd in
1971 een proefplan uit te voeren met een beduidend groter aantal proeven dan
voorheen het geval was. Bovendien werd voordien bij de uitvoering veel assistentie
verleend door medewerkers van de toenmalige Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Deze rigoreuze omschakeling heeft interne aanpassingen gevraagd. Ook de intensieve begeleiding door de gestationeerde is hierbij van vitale betekenis.
Het bedrijf kent sinds 1968 de volgende drie bouwplannen:
aardappelteelt 1 : 2 = aardappelen •— graan
aardappelteelt 1 : 3 = aardappelen — kunstweide — kunstweide
aardappelteelt 1 : 4 = aardappelen — suikerbieten — graan — kunstweide
Naast het akkerbouwgedeelte wordt tot nu toe ook aan rundveehouderij gedaan.
De veestapel bestaat uit ruim 20 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
Geert Veenhuizenhoeve en A. G. Mulderhoeve
Beide proefboerderijen, die duidelijk als één geheel opereren, kenden reeds voor
de reorganisatie van het onderzoek in de regio's een kwantitatief omvangrijk onderzoekprogramma. Als zodanig was de overgang hier minder groot. Dit neemt niet
weg dat globaal bezien het programma voor 1971 zwaarder was dan voordien,
vanwege aard en opzet van de proeven. Door een intensief overleg en een goede
samenwerking kon dit worden gerealiseerd. De zeer positieve instelling van het bestuur ten opzichte van specifieke onderzoekaangelegenheden zij hier afzonderlijk
gememoreerd.
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Fig. 23. Een industrie die zijn stempel op de regio drukt.
Het onderzoekprogramma staat duidelijk in het teken van de fabrieksaardappelteelt.
Vele intensieve kontakten met andere instellingen in de regio vloeien hieruit voort.
Tevens vervullen de bedrijven een belangrijke funktie bij het uitdragen van de
onderzoekresultaten.
Met de proefveldcommissie van het Land van Vollenhove is een regeling getroffen
voor de verzorging van het aldaar gelegen centraal proefveld vanuit de A. G. Mulderhoeve. Eveneens zal vanuit dit bedrijf een centraal proefveld in de Overijsselse
Veenkoloniën worden verzorgd, jaarlijks wisselend in de gebieden Dedemsvaart en
Vroomshoop. Verder is met de Regio Noordelijk Kleiakkerbouwgebied overeengekomen dat proeven, die betrekking hebben op de teelt van fabrieksaardappelen in
het zgn. overgangsgebied, door de Geert Veenhuizenhoeve zullen worden uitgevoerd. O p de A . G . Mulderhoeve is in samenwerking met het ICW en de Kon.
Ned. Heide Mij een herontginningsproef aangelegd. Deze proef samen met de
reeds in 1962 aangelegde proeven op de Geert Veenhuizenhoeve zijn met het oog
op de toekomstige herstrukturering van het veenkoloniale gebied van groot belang.
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Vredepeel
De regio Zuidelijke Zandgronden omvat het gebied N o o r d - en Midden Limburg en
Noord-Brabant met uitzondering van het westelijke en noordwestelijk gedeelte.
Sinds de oprichting in 1958 heeft het bedrijf tot 1966 dienst gedaan als proefbedrijf
ter bestudering van de mogelijkheden van irrigatie en beregening in de Peel, zowel
op gras- als bouwland. In de periode 1966-70 is het bedrijf min of meer als normaal
landbouwbedrijf geëxploiteerd. Wel zijn toen reeds door het vroegere PAW en later
ook door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst enkele proefvelden aangelegd.
Sinds 1971 fungeert het als akkerbouwproefboerderij binnen deze regio. Het heeft
daartoe een andere bestuurlijke opzet gekregen. Ook is al het rundvee verkocht en
het aanwezige grasland gescheurd. De mogelijkheden tot irrigatie en beregening
zijn evenwel gebleven.
Op 25 januari is het nieuwe bestuur geïnstalleerd, bestaande uit 3 afgevaardigden
van de LLTB en 2 van de N C B .
Ook hier was dus sprake van een samenvallen van belangrijke interne veranderingen binnen het bedrijf met de nieuwe opzet van het onderzoek in de regio's. Bij de
omvang van het proefplan voor 1971 is met het een en ander rekening gehouden.
Ook zijn dit jaar nog geen verspreid liggende proefvelden aangelegd. De uitvoering
van het proefplan is naar wens verlopen. In dit verband mogen zeker ook de toewijding en interesse van de medewerkers van dit bedrijf worden genoemd.
Wijnandsrade
Nadat bekend was dat dit bedrijf kon blijven bestaan als akkerbouwproefboerderij
voor de lössgrond is al het aanwezige melk- en jongvee op 25 februari 1971 verkocht. Hierbij is gebruik gemaakt van de omschakelingsregeling van het O. en S.fonds. Dit gaf de verplichting dat gedurende drie jaren het melkvee vervangen
moest worden door mestvee. Bezwaarlijk is dit echter niet daar een gedeelte van
de grond alleen voor grasland geschikt is.
De personeelsbezetting bleef ongewijzigd, ni. de bedrijfsleider en drie medewerkers
waarvan één voornamelijk belast is met de proeven.
Vooral de bodemkundige problematiek van de lössgronden in relatie tot de teelt
van akkerbouwgewassen vindt zijn weerslag in het onderzoekprogramma. Mede
door dit element heeft deze proefboerderij een bepaald specifiek akcent, temeer
daar zij in dit opzicht in Nederland het enige onderzoekcentrum is.
De aard van deze proeven is veelal tamelijk gekompliceerd, ondermeer hierom is
een intensieve begeleiding van de uitvoering van de proeven door de gestationeerde noodzakelijk.
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AFDELING PROEFBEDRIJF

Algemeen
De taak van de Afdeling Proefbedrijf is het creëren en behouden van optimale omstandigheden voor het verrichten van proefveldonderzoek.
Voor het goed kunnen volbrengen van deze taak, betekent dit dat bedrijfsopzet, bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering van het Proefbedrijf hierop primair wordt afgestemd. De exploitatie-opzet is hiervan een afspiegeling.
In 1971 kon het Proefbedrijf in exploitatie worden genomen.
Grootte: 195 ha kadastraal. Ligging: Sectie G; kavels 90, 9 1 , 92, 101, 102, 103 en
104.
Grondsoort: lichte-zware zavel (code 6-7).
Percentage afslibbaar: 28-40%.
Drainage: afstand tussen de drains 10 m, met als uitzondering:
kavel G 90 Noord-oostelijk kwadrant \
Westelijke helft
drainafstand 8 m
kavel G 91 Noordelijke helft
j

Exploitatie-opzet
•—• Rekening houdend met de taak van de Afdeling Proefbedrijf en de door de
onderzoekers geformuleerde wensen bleek het gewenst onderstaande gewassen
in het bouwplan op te nemen in de twee vermelde zesjarige rotaties.
I granen, vlasjkarwijjerwten,
graszaad/maïsjvoedergewas,
aardappelen, granen, bieten.
II granen, vlas/karwijjerwten,
graszaadjmäisjs/oedergewas,
bieten, granen, aardappelen.
Rotatie I komt in tweevoud voor n.l. in de „ s u b r o t a t i e s "
A = G 90 + y 2 G 91
B = y 2 G 91 + G 92
Rotatie II komt in tweevoud voor n.l. in de „ s u b r o t a t i e s "
C = G 104 + i/ 2 G 102
D = 1 / 2 G 102 + G 101
ledere „ s u b r o t a t i e " is verdeeld in 6 percelen
Dus in totaal 4-zesjarige „ s u b r o t a t i e s " ; de proeven in de diverse gewassen liggen
jaarlijks in één „ s u b r o t a t i e " , resp. A, B, C en D enz., zodat automatisch een vierjarige proefveldrotatie aanwezig is (figuur 25).
De cursief gedrukte gewasgroepen moeten als proefveldgewas een perceel van 6 à
7 ha samen delen; op praktijkpercelen wordt een gewas van de groep geteeld.
•— In 1971 was het bouwplan enerzijds afgestemd op de door de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders gebezigde vruchtwisseling, anderzijds zodanig opgezet dat een
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Fig. 24. Op deze situatieschets is de ligging aangegeven van het Proefbedrijf van het Proefstation voor de Akkerbouw in Oostelijk Flevoland.
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Fig. 25. Kavel- en perceelsindeling van het Proefbedrijf.

indruk kon worden verkregen van het al dan niet aanwezig zijn van sterk afwijkende
perceelsgedeelten. Er konden enige belangrijke afwijkingen worden gekonstateerd,
die voor het merendeel konden worden herleid tot in het verleden verrichte werkzaamheden, zoals het dempen van een sloot. De meest markante bijzonderheden
zijn vastgelegd op detailkaarten.
In de loop van 1971 is het definitieve basisbouwplan vastgesteld, gericht op een zo
groot mogelijke gelegenheid tot het doen van onderzoek.
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Exploitatie
Algemeen
O p 1 april 1971 is het Proefbedrijf daadwerkelijk in exploitatie genomen. Dat het in
dienst treden van de bedrijfsleider en drie trekkerchauffeurs samenviel met het op
gang komen van de voorjaarswerkzaamheden in Oostelijk Flevoland moet als een
toevalligheid worden beschouwd.
In het afgelopen jaar is het gehele bedrijf als praktijkbedrijf gevoerd. Door het ontbreken van gebouwen (figuur 26), een nog onvolledige inventaris en een onderbezetting van het personeel, moest een belangrijke oppervlakte worden verhuurd, terwijl voor een aantal werkzaamheden gebruik gemaakt is van de diensten van een
loonwerker.
Hoewel de voorzieningen op het Proefbedrijf nog beperkt waren, zijn de eerste
proefvelden reeds in oktober 1971 aangelegd.
Weersomstandigheden
Het voorjaar 1971 was ondanks de betrekkelijk geringe neerslag vrij laat. Na een
droge, schrale maand april volgde een eveneens droge en koele maand mei. De
maanden juni, juli en augustus hadden een zonnig karakter met normale tot boven
normale temperaturen. Hoewel plaatselijk sterk verschillend, viel er geen regen van
betekenis. Evenals tijdens de graanoogst waren de weersomstandigheden gedurende de herfst ideaal.

Fig. 26. In den beginne.
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De temperaturen waren in de herfst overdag boven normaal en 's nachts beneden
normaal tot normaal.
Samenvattend kan gesteld worden dat gedurende het gehele groeiseizoen de
weersomstandigheden ideaal waren voor de teelt van akkerbouwgewassen op niet
droogtegevoelige gronden.
Toestand van de grond
De bewerkbaarheid van de grond was in het voorjaar goed, zodat bij een egale
ligging van de grond met een gering aantal bewerkingen had kunnen worden volstaan. De grond op het Proefbedrijf is gemakkelijk bewerkbaar, maar gevoelig.
Reeds in het voorjaar kon worden vastgesteld dat door het mengwoelen de heterogeniteit van de bouwvoor op de kavels 90, 91 en 92 was toegenomen.
Dank zij de gunstige weersomstandigheden gedurende de herfst konden deze
kavels intensief bewerkt worden met de vaste-tand-cultivator, waardoor reeds een
belangrijke homogenisatie van de bouwvoor is verkregen. Het zaai- en wintervoorploegen kon onder optimale omstandigheden plaatsvinden.
Hoewel door het veelvuldig bewerken de grond vrij los was, mogen de omstandigheden waaronder de proefvelden en de praktijkpercelen gezaaid zijn gunstig worden genoemd.
Aanschaffingen
De totale voor 1971 geplande inventaris, kon worden aangeschaft.
Hierbij is overleg gepleegd met de Afdeling Vervoer, terwijl voor de aanschaf van

Fig. 27. Vaak moet onder „hoogspanning" gewerkt worden.
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specifieke werktuigen voor de proefvelden bij de heer J. Dijkstra, medewerker van
de Directie Landbouwkundig Onderzoek, adviezen zijn ingewonnen.
De gewassen
In tabel 24 zijn een aantal gegevens vermeld van de geteelde gewassen in 1971.

Tabel 24. Gegevens van de in 1971 verbouwde gewassen.
2

3

4

5

vlas
G 101
D1 t/m D4

pootaard.
G 102/103
D5, D6, C5,

z.gerst
G 92/G 103
y 2 B3 + B 4 / —

s.bieten
G 104
C1 t/m C4

Opp. in ha
Voorvrucht
Ras

29,27 ha
w.tarwe
Hera/Reina

van G103
52 ha
koolzaad
Sirtema/
Sientje

w.tarwe
90/91/92
A1 t/m A6,
B2 + i/ 2 B3,
B5, B6
67 ha
koolzaad
Manella

Zaaidatum
Pootdatum
Bemesting

25 mrt.

—

—

Overbemesting

—

—

Opbrengst/ha
Gehalte

—
—

—
—

I

Gewas
Kavel
Percelen

1

C6/— + 7«

100 kg ks/ha

5 t/m 9 apr.
500 kg super/
ha
700 kg ks/ha

+ 7« van
G103
14,30 ha
koolzaad
Delisa

28 ha
z.tarwe
KWP/Monohil

november

7 april

2 t/m 8 april

.—

—

—

110 kg 23 +
23 + 0/ha
6010 kg korrel
4000 kg stro

3825 kg korrel
2500 kg stro

57.200 kg

—

—

17,64% suiker

315 kg 23 +
23 + 0/ha

230 kg 23 +
23 + 0/ha

770 kg 23 +
23 + 0/ha

Toelichting
1, Vlas (verhuurd land)
Na een trage beginontwikkeling is uiteindelijk een gezond gewas met een redelijke
lengte verkregen. Iets minder gunstige weersomstandigheden met enige flinke
regenbuien veroorzaakten vrij veel legering. Daar het vlas toen nog onvoldoende
was opgeschoond herstelde het zich niet volledig. Met name de kwaliteit van Reina
heeft hierdoor sterk geleden.
2. Pootaardappelen

(verhuurd land)

Een vlot groeiend gewas, dat echter vrij hoge eisen stelde aan de selekteurs.
3. Tarwe
Het gewas dat een achterstand had als gevolg van late zaai onder minder gunstige
omstandigheden heeft zich na een traag begin bijzonder gunstig ontwikkeld.
Op 10 en 14 mei is een chemische onkruidbestrijding uitgevoerd met 2 1 / 2 I 2,4 Damine gevolgd door een bespuiting omstreeks 22 mei met een mengsel van 3 I
M C P A en 3 I MCPP.
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Nadat op 9 augustus een begin was gemaakt met de oogst, kon in de tweede helft
van augustus in 5 dagen de gehele oppervlakte worden geoogst, mede dankzij de
grote inzet van het personeel.
4.

Zomergerst

Dankzij enige neerslag was de opkomst goed; de uitstoeling was zeer goed, gevolgd door een vlotte ontwikkeling, die echter verstoord is door een vrij ernstige
meeldauwaantasting. Het resultaat van de daaropvolgende bespuiting met Calixin
was gunstig.
Op 24 en 26 mei is een chemische onkruidbestrijding uitgevoerd met een mengsel
van 3 I M C P A en 3 I MCPP.
De gerst fungeerde op 3, 6 en 9 augustus als instruktiegewas voor het maaidorsen.
5.

Suikerbieten

De bieten zijn gezaaid met een Stanhay precisiezaaimachine. Afstand in de rij 8 à
9 cm. De grond was normaal vochthoudend en vrij los.
Naast een bespuiting met 4 I Pyramin/ha direct na het zaaien werd op 9 juli een
bespuiting met 1/2 I Meta-iso-systox noodzakelijk geacht ter bestrijding van de
zwarte bonenluis.
De zware bezetting met wortelonkruiden (o.a. hoefblad) vereiste zeer veel handwerk
en mechanische bewerkingen, hetgeen mede door de gunstige weersomstandigheden beloond is met een goede opbrengst.
De proefvelden
Hoewel de werkzaamheden van de Proefveldendienst nog een bescheiden plaats
innamen, mogen zij niet onvermeld blijven.
Als aanzet voor het geplande onderzoekprogramma voor 1972 zijn onderstaande
proefvelden aangelegd (tabel 25).
Tabel 25. Reeds aangelegde proeven van het onderzoekprogramma 1972.
Projekt
3.5.2
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Gewas

Opp. in ha

koolzaad
karwij
w.zaadbieten
graszaad

0,60
0,50
0,50
3—

Inzaai
koolzaad
dekvr. w.tarwe
dekvr. w.tarwe
dekvr. w.tarwe
+ graszaad

Opp. in ha

Datum

0,60
0,25
0,25
1,75

30-8
22-10
22-10
21-10; 26-10
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