Praktijkonderzoek PAV

Spruitkool
Slakken zijn grootste belagers

Voor een geslaagde biologische teelt van spruitkool zijn rassen met een
geringe gevoeligheid voor schimmelziekten en een vlotte groei bij een beperkt
stikstofaanbod van essentieel belang. Rupsen en koolvlieg zijn met insectengaas goed te voorkomen. Insectengaas en mechanische onkruidbestrijding
gaan nog niet helemaal samen. Slakken vormen, in combinatie met voorvrucht gras/klaver, tot nu toe de grootste bedreiging voor de teelt. Dit zijn kort
gezegd de ervaringen van 3 jaar systeemonderzoek op de BSO-locatie van het

O N D E R Z O E K

PAV in Westmaas.

D

e basis voor een biologisch bedrijf
is een goed uitgekiende vruchtwisseling. Op de klei van het proefbedrijf
in Westmaas is gekozen voor een zesjarige rotatie, waarin spruitkool is
opgenomen. Om een goede stikstofvoorziening te realiseren staan de
gewassen met de grootste stikstofbehoefte op die plek in de vruchtwisseling waar bemest kan worden met
organische mest of waar een stikstofbindende groenbemester geteeld kan
worden.

Aanvullende stikstofbron
De noodzakelijke voedingsstoffen worden in het biologische systeem aangevoerd in de vorm van vaste rundermest
en rundveedrijfmest. De maximale aanvoer op bedrijfsniveau is voor fosfaat 20
kg hoger dan de afvoer en voor kali gelijk
aan de afvoer op bedrijfsniveau. Voor de
bepaling van de mestgiften in de gewassen wordt rekening gehouden met de
stikstofbehoefte van het gewas en met de
vrijkomende stikstof uit gewasresten en
groenbemesters. Eventueel wordt een te-

Ter voorkoming van koolmotje, koolvlieg en luis wordt geëxperimenteerd met insectengaas met een
maaswijdte van 1,35 x 1,35 mm. Foto’s PAV
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kort aan stikstof aangevuld met bloedmeel. De behoefte van spruitkool bedraagt circa 170 kg stikstof per hectare,
inclusief de te verwachten mineralisatie.
De N-behoefte kan per ras en per grondsoort variëren. De voorvrucht van de
spruitkool is gras/klaver. In deze groenbemester wordt kort voor het onderwerken vaste rundveemest uitgereden. Hiervan wordt voor de spruitkoolteelt een
stikstofbijdrage van 35 kg per hectare
verwacht. In het voorjaar, kort voor de
teelt, wordt nog runderdrijfmest uitgereden, goed voor nog eens 60 kg stikstof per
hectare. De stikstofbijdrage uit gras/klaver is per jaar sterk verschillend. In 1998
ging het om circa 40 kg N per hectare, in
1999 na de zeer natte herfst slechts
10 kg N. De bijdrage uit deze bron moet
nog duidelijk verbeterd worden. De Nbehoefte is nog niet helemaal voldoende,
zodat nu nog een kleine gift van bloedmeel noodzakelijk is. Voor een goede
werking is goed inwerken van belang.
Het is te verwachten dat in de loop der jaren de bloedmeelgift verminderd kan
worden, omdat meer stikstof uit de mineralisatie van de bodem en uit de
gras/klaver zal vrijkomen.
Gezien de groei van de gewassen kan
worden vastgesteld dat de N-behoefte
met 180 kg goed is ingeschat. De gewassen komen redelijk goed op lengte en er
kan een voldoende zwaar gewas geteeld
worden. Na de teelt van spruitkool werd
in november een stikstofvoorraad van 15
tot 25 kg N in de laag 0-100 cm aangetroffen. Als afgeleide van de EU-norm van 50
mg nitraat wordt een maximum van 70
kg N in de laag 0-100 cm in november
voor klei aangehouden. Bij spruitkool
kan hier zonder meer aan worden voldaan. Ook op bedrijfsniveau wordt dit
gewenste niveau in Westmaas gerealiseerd. In 1999 was de stikstofvoorraad
52 kg N per hectare.

Schimmelresistentie nog niet volledig
Bij de rassenkeuze wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met een geringe ge-

voeligheid of tolerantie voor schimmels
zoals Mycosphaerella, Witte Roest, Echte Meeldauw en Alternaria. Daarnaast is
een vlotte groei bij een beperkt aanbod
van stikstof belangrijk. Tot slot leggen
fysieke opbrengst en kwaliteit veel gewicht in de schaal.
Rassen met een volledige resistentie tegen schimmelziekten zijn niet beschikbaar. Vooral de laatste jaren wordt hier
binnen het veredelings- en rassenonderzoek wel steeds meer aandacht aan gegeven. Het zijn dan ook de nieuwere rassen
die minder gevoelig zijn. Als vroeg ras is
gekozen voor Brilliant, voor de middenvroege teelt het ras Cyrus, en als middenlaat ras Romulus. Bij de late rassen
is het nog zoeken naar het meest geschikte ras.
Mycosphaerella, Witte Roest, Alternaria
en Meeldauw kunnen sterke opbrengstreducties veroorzaken als gevolg van
kwaliteitsverlies. Maar bij keuze voor
een minder gevoelig ras zijn deze verliezen te beperken. Ondanks de bedekking
met insectengaas en ondanks de infectiedruk vanuit de omgeving traden deze
schimmels bij de rassen Brilliant (vroeg)
en Cyrus (middenvroeg) nauwelijks op.
Bij de latere teelten had het ras Romulus
weinig last van schimmelziekten. De andere gebruikte rassen werden wel aangetast. De minder sterke groei en het
meer open gewas hebben aan dit geringe optreden zeker een positieve bijdrage
geleverd.

Insectengaas
Biologische bestrijdingsmiddelen ter
voorkoming van plagen zijn op de BSOlocaties taboe, want geprobeerd wordt
juist om andere oplossingen te vinden.
Ter voorkoming van koolmotje, koolvlieg
en luis wordt geëxperimenteerd met een
afdekking van het gewas. In 1998 is voor
dit doel katoennet gebruikt. Vanwege de
kwetsbaarheid van het doek is in 1999
overgestapt op insectengaas met een
maaswijdte van 1,35 x 1,35 mm. De af-

dekking werd meteen na het planten
aangebracht. Zo wordt aantasting van
de eerste generatie van de koolvlieg
voorkomen. Ook de volgende generaties
die wormstekigheid veroorzaken worden geweerd. Het koolmotje is wel onder
de afdekking aangetroffen, maar de
schade bleef beperkt. Melige koolluis
werd pleksgewijs onder de bedekking
gevonden. Ook natuurlijke vijanden van
de luis, zoals sluipwespen, zijn veelvuldig onder het doek waargenomen. Als
geen insecten meer worden verwacht,
globaal de tweede helft van september,
wordt het insectengaas weer verwijderd.
In 1999 vond evenwel, na het verwijderen van het gaas, nog een sterke verspreiding van luis plaats. Ook in de
gangbare teelt was melige koolluis in
1999 moeilijk onder de duim te houden.
Opvallend was de mindere aantasting
van het ras Cyrus in vergelijking met de
andere rassen. Waarschijnlijk speelt
hier de gladheid van de spruit een rol.
Met het insectengaas zijn de meeste insecten redelijk goed beheersbaar.

Kippen of eenden?
Een groot probleem vormen slakken.
Slakken-aantasting was de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak van declassering. Door de voorvrucht gras/klaver,
noodzakelijk als stikstofbron, ontstaat
een voor slakken gunstig milieu. Binnen
het bedrijfssysteem wordt nu geprobeerd om de ontwikkeling van de slakken gedurende de herfst te voorkomen.
Dit gebeurt door de gras/klaver in het
najaar kort te maaien en af te voeren of,
zoals in 1999, schapen de gras/klaver
kort te laten afgrazen en daarmee hopelijk ook de aanwezige slakken op te ruimen. De bijdrage van de gras/klaver aan
de stikstofvoorziening wordt hierdoor
minder. Buiten het systeem is geëxperimenteerd met kippen en peking-eenden.
Deze vogels zijn begin september losgelaten tussen de spruitkoolplanten. Het
meest perspectiefvol lijken de eenden. Zij

Vruchtopvolging biologisch systeem Westmaas (klei)

Groenbemester
gras-klaver
gele mosterd
gedeeltelijk gele mosterd
drijfmest voor teelt
gedeeltelijk bladrammenas

Inzet dierlijke mest
vaste mest in stoppel
drijfmest voor teelt
vroege teelt bloedmeel + zomerteelt drijfmest
vaste mest in stoppel

Opbrengsten en kosten
De opbrengsten zijn in de loop der jaren
verbeterd. Was het de eerste twee jaar
zelfs niet mogelijk om de spruiten af te
zetten, in 1999 konden alle rassen in het
biologisch circuit worden verkocht. De
opbrengsten varieerden van 8 - 10
ton/ha met een middenprijs van ƒ 2,50 en
ƒ 3,00/kg.
De belangrijkste kostenpost vormt,
naast het plantmateriaal, het insectengaas. Uitgaande van een aanschafprijs
van ƒ 2,23 (inclusief BTW) en een afschrijvingsperiode van 5 jaar komen de
jaarlijkse kosten uit op ƒ 0,50 per m2. Per
hectare is dit ƒ 5.000,-. Daarnaast brengt
het gaas nog eens extra arbeidskosten
met zich mee, zoals voor het aanbrengen, het tijdelijk verwijderen ten behoeve van de onkruidbestrijding en het verwijderen kort voor de oogst. Voorlopig
wordt uitgegaan van 50 uren x ƒ 20,- =
ƒ 1000,-. De extra kosten bedragen inclusief arbeid ƒ 6000,- per hectare. Een betere prijs en een hogere opbrengst zullen
deze kosten moeten compenseren.

vroege teelt bloedmeel + zomerteelt drijfmest
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PAV-Lelystad

Gewas
zomertarwe
aardappelen
ijssla
gras-klaver
spruitkool
knolvenkel

eten de slakken op en trappen de grond
dicht, waardoor geen slakken vanuit de
bodem kunnen komen. De eenden brengen geen schade toe aan de spruiten. Deze bemoedigende ervaringen zijn echter
nog niet voldoende voor brede praktijktoepassing.
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Jaar
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Eenden eten slakken op en brengen geen schade
toe aan het gewas.

