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Verkorteweergavevaneendeelvanhetrapport "Heteffect
vangrondontsmettingenorganischebemesting ophetbouwplanin
deVeenkoloniën",dateerder indereeksOnderzoekverslagen is
verschenen.Aandachtwordtbesteed aaneen technisch-economische
evaluatievangrondontsmetting indeVeenkoloniën.Berekeningen
zijnuitgevoerdmet enzonder inzetvanresistente rassen,bij
vochtige endrogegrond enmetverminderde grondontsmetting.
Bijvermindering vangrondontsmetting zalhetbouwplanverruimdmoetenworden.Deverruiming vandeaardappelteelt zal
vooral bijeentwee-jaarlijksegrondontsmetting ookbedrijfseconomischaantrekkelijker zijn.Indieneennieuwegrondontsmettingstechniek aandeverwachtingen blijkt tevoldoen,dan isin
allegevalleneen1:2teeltaantrekkelijker.
Aardappelcysteaaltjes/Aardappelmoeheid/Akkerbouw/Bedrijfseconomie/Bedrijfsresultaat/Biotypen/Bouwplan/Darwina/Fabrieksaardappelen/Grondontsmetting/Populatiedynamica/Prominent/Teeltfrequentie/
Veenkoloniën
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Samenvatting

Doel van het

onderzoek

Het onderzoekheeft totdoel omaantegevenbijwelke intensiteit vangrondontsmettinghet hoogstenetto-bedrijfsresultaat istebehalen. Indezeeconomische analysewordt ookdevermeerdering vanhet aantalaardappelcysteaaltjes (aca)indebeschouwing betrokken.
Uitgangspunten

met betrekking

tot

aardappelmoeheid

Voorhet bepalenvandeeconomische consequenties vanverschillendeuitgangssituatiesmet betrekking totde frequenties
vandeaardappelteelt envandegrondontsmetting isgebruikgemaaktvandemethodevande lineaire programmering. Erworden
daarintweeuitgangssituaties belicht.Deeerste betreft eenbesmettingmet Pallida_2 (biotype D). Opdezepercelen zijndehuidige resistente rassengoed inzetbaar (bijvoorbeeld de rassen
EllesofDarwina). Indatgeval isééngrondontsmetting pertwee
aardappelteelten haalbaar.Detweedeuitgangssituatie beschrijft
eenbesmetting metPallida_3 (biotype E). Doorhet ontbrekenvan
hoogwaardige resistente rassen zijndehuidige rassendanniet
meer inzetbaar. Indat gevalmoet erbijde 1:2 teelt voor ieder
aardappelgewas ontsmetworden.Deze intensieve grondontsmetting
wastotvoorkort ookdealgemeenvoorkomende situatie bijeenDbesmetting.
Devermeerdering vanaardappelcysteaaltjes iseenwezenlijk
onderdeel vanditonderzoek.Er isdaaromeen lineair programmeringsmodel ontwikkeld dat rekening houdtmet deteverwachten
aaltjespopulatie.Deze isafhankelijkvanhet aandeel fabrieksaardappelen inhet bouwplan,hetgebruikvan resistente rassenen
de frequentie vangrondontsmetting. Inhet onderzoek isdaarom
onderscheid gemaakt tussendevermeerdering opzandgronden enop
dalgronden, alsmede tussenvochtige endrogere grond.Devermeerdering vanhet aardappelcysteaaltje isgebaseerd opdievanhet
biotypeDvoorhet rasProminent enDarwina.Andere rassengeven
eenvrijwel gelijkevermeerdering voordit biotypetezien.Voor
E-besmette percelen isdevermeerdering gelijkgesteld aandievan
Prominent opD-besmette percelen.Veldonderzoek zalmoetenaangeven ofdit eenjuistebasis is.Eenresistent ras isvoordit
biotypenogniet beschikbaarvoordepraktijk.
Binnenhetkadervandit onderzoek ishetnietmogelijkom
eenkant enklareoplossing voorhethelefabrieksaardappelgebied
tegeven.Wel isgeprobeerd aantegevenwelke situaties kunnen
ontstaan indien resistente rassenwel ofnietmeer inzetbaar
zijn,onderdeverschillende omstandigheden.

Uitkomsten met betrekking

tot

aardappelmoeheid

Het 1:2bouwplanmet ééngrondontsmettlng pertweeaardappelteelten (biotypeD-besmetting)levert bijgebruikvanresistente rassen inallegevallenhet hoogstenetto-bedrijfsresultaat. Indesituatie zonder inzetvanresistente rassen (biotype
E-besmetting)isopzandgrond een 1:4bouwplanmet ééngrondontsmettlng pertweeaardappelteelten bedrijfseconomischaantrekkelijker.Ookhet 1:5 bouwplan zondergrondontsmettlng geeft een
beternetto-bedrijfsresultaat tezien.Dit isvooral eengevolg
van lagerekostenvoor loonwerkomdat eeneigenmaaidorserbij
hetgrotere graanareaal lonendwordt.Welmoet bijdeplannenmet
verminderde grondontsmettlng opgemerktwordendatde opbrengsten
gelijk zullenblijven.Bij 10%lagereopbrengsten isdit plandan
ookniet aantrekkelijkmeer.
Met eenverminderde grondontsmettlng zalmeergebruikmoeten
wordengemaakt vanresistente aardappelrassen en ruimerevruchtwisseling omvermeerdering vanaardappelcysteaaltjestevoorkomen.Hoevaker eenresistent raswordt ingezet, hoegroterhet
risicodatde resistentie zalafnemen alsgevolgvandeontwikkelingvanandere biotypen.Omzolangmogelijk tekunnenprofiterenvaneen resistent ras,zalmennaareenafwisselend gebruik
moeten streven.
Grondontsmettlng zal indemeestegevallen noodzakelijk
blijvenwilmenniet het risico lopenvaneenoplopende aardappelmoeheidbesmetting.Alleende 1:5 en 1:6 aardappelteelt zonder
grondontsmettlng brengen indatgevalweinig risicomee omdatresistente rassennietpersénoodzakelijk zijnvanwege deruime
vruchtwisseling.Aardappelopslag moetwordenvoorkomen. Inde
tussenliggendeaardappeljarenkannamelijkdoor aardappelopslag
depopulatievanaardappelcysteaaltjeszelfstoenemen,waardoor
deveronderstelde afnamevan33%nietmeeropgaat.Bestrijding
van aardappelmoeheid kandan.alleennogmetgrondontsmettlng
gebeuren.
Alseenperceel besmet ismet eenhogerbiotype (biotypeE),
dan isbestrijding vanaardappelmoeheid alleenmogelijkdooreen
combinatie vanvruchtwisseling engrondontsmettlng. Bijgelijkblijvende kg-opbrengsten lijktverruiming vanhet bouwplannaar
1:5 of 1:6 bedrijfseconomischaantrekkelijk teworden. Indiende
bedrijfsvoering aanditteeltsysteemwordt aangepast kanhetnetto-bedrijfsresultaathogerzijndanvande intensieve 1:2teelt.
Doorminderkostenvooraardappelbewaring, enminderkostenvoor
loonwerkvangranen isditteeltsysteem zekerrendabel temaken.
Wordt echterdeaardappelopbrengst hogerdoorbijvoorbeeld een
beterevochtvoorziening,danwordtverruiming vandeaardappelteeltminder snelaantrekkelijk. Indatgevalgeeft de 2:5teelt
met ééngrondontsmettlng pervijfjaarhet bestenetto-bedrijfsresultaat.

Toekomstvisie
IndiendevisievanhetH.L.Hilbrandslaboratorium voorBodemziekten (HLB),dieondermeer eennieuwe inbrengingstechniek
vangrondontsmettingsmiddelen behelst,kanworden verwezenlijkt
danbetekent diteenbehoorlijke inkomensverbetering voordeakkerbouwer.Dekostenvangrondontsmettingkunnennamelijkworden
verlaagd van 1270naar825guldenperha,doordat detoepassing
van eengranulaattoediening achterwege kanblijven.Omdat nuniet
meer inde stoppelontsmet behoeft teworden,ontstaat ermeer
ruimtevoordeorganische-stofvoorziening.Hierdoor isookvoor
debietenteelt eenhoger rendement tebehalen, alsgevolg vaneen
hogere opbrengst doorextraorganische-stof,minderherbicidengebruiken lagerestikstofbehoefte.
VoormetbiotypeD-besmette percelenwaar ééngrondontsmetting pertweeaardappelteelten kanwordenuitgevoerd, betekent
dit eenbehoorlijkeverbetering vanhetbouwplansaldo enhetnetto-bedrijfsresultaat.De intensieve 1:2aardappelteelt zaldaardoornogmeeraanconcurrentiekracht kunnenwinnen.Verruiming
vandeaardappelteelt doormindergrondontsmetting betekent in
dat geval eenfinanciële aderlating voorhet bedrijf.

Conclusies
OpbiotypeD-besmette percelen isvanwegede inzetvanresistente rassende 1:2teeltmet ééngrondontsmetting pertwee
aardappelteelten bedrijfseconomischhet aantrekkelijkst. OpbiotypeE-besmette percelen iseenruimereaardappelteelt dandie
vande 1:2 eerderaantrekkelijk. Inde 1:2teelt isnamelijkvoor
iedere aardappeljaar eengrondontsmetting noodzakelijk.De 1:4
teelt isonderdezeomstandigheden aantrekkelijker dande 1:2
teelt.Ookde 1:5 teelt zondergrondontsmetting biedt indezegevallen perspectieven.Welmoet daarbijwordenopgemerkt datgeen
rekening isgehoudenmet andereaaltjesdieeveneens schadekunnenveroorzaken.Bijeenveronderstelde opbrengstschade van10%
is indatgevalde 1:5 teelt nietaantrekkelijkmeer.
Bijhogere tolerantiegrenzen vooraardappelcysteaaltjes,
krijgt de intensieve teeltmeerperspectieven. OpE-besmette percelen isvooral de2:5 teeltmet ééngrondontsmetting pertwee
aardappelteelten aantrekkelijk.Daarnaast blijft ookde 1:4teelt
aantrekkelijker dande 1:2teelt.
Indiendeaardappelteelt volgenshet systeemvanhetHLB
wordt ingevuld,dankanmetde 1:2teelt eenbehoorlijke inkomensverbetering ontstaan.Opzandgronden blijft insommigegevallende 1:4teeltaantrekkelijk.

1. Inleiding

Insamenwerkingmet hetProefstationvoordeAkkerbouwen
Groenteteelt indeVollegrond (PAGV)heeft hetLEI-detachement
bijdat proefstation eenonderzoeksprojectuitgevoerd getiteld
"Veranderingen in de Veenkoloniale
akkerbouw". Hierin isonder
meeraandacht besteed aandedynamische aspectenvan alternatieve
bedrijfsopzetten,aardappelmoeheid-beleid, EG-beleid enteeltfrequentie fabrieksaardappelen.
Indezepublikatiewordendebelangrijkste uitkomstenvan
verschillende intensiteitenvangrondontsmetting behandeld.Die
uitkomsten zijnuitvoerigerweergegeven inhet onderzoekverslag
getiteld "Het effect van grondontsmetting
en organische
bemesting
op het bouwplan in de Veenkoloniën'' (Groenwold, 1990).
Dooreencombinatie vandalende prijzenenstijgende kosten
lopenhet bouwplansaldo enhetnetto-bedrijfsresultaat steeds
verder terug.De intensieve grondontsmetting drukt daardoorrelatief zwaarophet bouwplansaldo.Het isdevraag ofde intensieve
grondontsmetting bedrijfseconomischnog aantrekkelijk istenopzichtevaneenruimerbouwplanmetmindergrondontsmetting. Een
aspectdathierinmeegenomenwordt is,wat ermetde bodemgezondheid gebeurt indiendegrondontsmetting sterkwordt verminderd.
Deverwachting isdatandere ziekteverwekkers zoalsbietencysteaaltjes,wortelknobbelaaltjes, graancysteaaltjes enaardappeldestructoraaltjes naarvoren zullen treden.Erzaldan ookrekening
wordengehoudenmetde schade diehierdoorwordt veroorzaakt.
Dedoelstelling vanhet aardappelmoeheid-onderzoek iserop
gericht ommet behulpvaneen lineairprogrammeringsmodel aante
gevenwelke teeltfrequentiehethoogste bedrijfsresultaatgeeft
bijeengegevengrondontsmettingsintensiteit.Inhetgenoemdeonderzoekverslag stondvooralhetpraktischevraagstukvandeoptimale bouwplansamenstelling centraal. IndezePublikatiewordt
vooral aandacht besteed aanderentabiliteit vandeverschillende
bouwplannen. Deberekeningen zijngebaseerd opeen50-ha bedrijf
enkomen overeenmet andere onderzoeken dieopdit gebied zijn
uitgevoerd (Cuperus, 1989;Biesheuvel, 1990).
Hierna zal inhoofdstuk 2kortworden ingegaanopdemethode
vanhet onderzoek. Inhoofdstuk 3wordendeuitgangspuntenvan
het onderzoek behandeld. Inhoofdstuk4komende resultatenvan
het aardappelmoeheid-onderzoek aandeorde. Inhoofdstuk 5zal
worden ingegaanopdetoekomstmogelijkhedenmet betrekking totde
grondontsmetting. Vrij recent isde 1:2teelt nieuw leven ingeblazendoorhetH.L.HilbrandslaboratoriumvoorBodemziekten
(HLB). Devisievandit instituut bestaat uit eennieuwetoedieningstechniekvoordegrondontsmetting, waarbij ookanderevoor-
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delenaandeordekomen (Mulder, 1989).Demogelijkhedenvoor
toepassing Inhet bouwplan eneconomische afwegingen zullennader
worden bekeken.
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2.Methode

Alsmethode isvoordit onderzoekgebruikgemaakt vanlineaireprogrammering (LP)1).Een lineairprogrammeringsmodel kan
worden omschreven alseengeschematiseerde wiskundigevoorstellingvaneendeelvandewerkelijkheid,waarmee dat deelvande
werkelijkheid inzijngedrag istebestuderen enteoptimaliseren
(Renkema, 1972). Inhet lineairprogrammeringsmodel wordthet
deelvandewerkelijkheid waaromhetgaat,benaderd met behulp
van een reeks lineairevergelijkingen.Hetmodel iseenvereenvoudigdeweergave vandewerkelijke situatie. Ineen lineairprogrammeringsmodel zijndevolgendedriegemeenschappelijke elementenaanwezig,namelijk:
1. dedoelstelling (bijvoorbeeld het bepalenvan eenoptimaal
bouwplanvooreen landbouwbedrijf);
2. deactiviteiten ofprocessenwaarmeededoelstelling inmeer
ofminderemateverwezenlijkt kanworden (bijvoorbeeld dete
telengewassen);
3. debeperkingenwaaraandeuitvoering vandeactiviteiten onderworpen is(bijvoorbeeld debedrijfsoppervlakte,aanwezige
arbeid, etc.).
Detaakvanhetmodelkanalsvolgt geformuleerd worden:Bepaaldiecombinatie vanactiviteitenwaarbij de doelstelling
maximaalverwezenlijkt wordt, rekening houdendmet devankracht
zijnde beperkingen (Renkema, 1972). Indit onderzoek isdelineaire programmering gebruikt omuitgaande vaneenVeenkoloniaal
akkerbouwbedrijfvan50hahet bouwplanvast testellendathet
hoogste saldooplevert.Datwil zeggendatdanmet dat bouwplan
dehoogstedekkingwordtverkregenvandevastekostenvanhet
bedrijf.Daarbij zijndevolgende beperkingen aangehouden:de
aardappelcysteaaltjesbezetting magniet bovenvastgestelde grenzentoenemen,de intensiteit vangrondontsmetting staatvast.Er
kangekozenwordenuit een 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 2:4,2:5of
2:6 bouwplanmet aardappelen.Daarnaast isereenkeuzemogelijk
uit twee fabrieksaardappelrassen,namelijk eenvatbaar rasvoor
het aardappelcysteaaltje (Prominent)en indienmogelijk, eenresistent ras (Darwina).Daarnaast kanhet bouwplanwordenaangevuldmet suikerbieten,wintertarwe,peulvruchten engraszaad.Het
bouwplanwordt geoptimaliseerdvolgensdesaldomethode.
Eennadeelvan lineaire programmering isdatuitgegaanwordt
van lineaireverbanden. Indepraktijk zijndeverbandenvaak
niet-lineair (logaritmischofkromlijnig).Dat geldt inditgeval

1) Het pakketdat hiervoorgebruikt is,heet SCICONIC.

12

met namevoordevermeerdering vanaardappelcysteaaltjes.Deze
neemt namelijk logaritmisch afmetdepopulatiedichtheid. Omde
vermeerdering tochlineairtekunnenbenaderen isuitgegaanvan
logaritmische getallen.Er isvoorhetaardappelmoeheidsmodel
gebruikgemaakt van dynamische lineaire
programmering. "Dynamisch"houdt indathetpopulatie-verloop vandeaardappelcysteaaltjes overmeerderejarenkanwordenberekend.Opdiemanier
zijndepraktijkomstandighedenbeternatebootsenen isookhet
verloopvooraardappelmoeheid zichtbaartemaken.
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3. Uitgangspunten

3.1 Uitgangspunten met betrekking totaardappelcysteaaltjes
Aardappelcysteaaltjes vermeerderen zichopaardappelen.De
vermeerdering isafhankelijkvanfactorenalsdeaaltjessoort,de
dichtheid vandeaaltjespopulatie,degrondsoort enhetaardappelras.
Omdeaaltjesvermeerdering afhankelijk te latenzijnvande
dichtheid engrondsoort, isgeprobeerd hetverloopvandeaaltjespopulatie ineenformule samentevatten.Degegevens overde
aaltjesvermeerdering zijnafkomstig vanhetHLB. Infiguur3.1 is
teziendatdevermeerdering vanhet acabijdeteelt vaneen
vatbaar raslogaritmisch afneemtmetdedichtheid.Bijhoge
dichthedenkanhet aardappelgewas zoveel schadevanacaondervinden,dat deaaltjeshun levenscyclusnietmeerkunnenvoltooien.
Deaaltjespopulatieneemtdanaf.Ditgebeurt opdalgrondenbij
eenpopulatiedichtheid van8500 lle/100gg,opzandgrondenbij
3500 lle/100gg.Infiguur3.2 isteziendat bijdeteeltvan
eenresistent rasdevermeerdering wordt geremd enzelfsgaatafnemen.Bij lagedichthedenkanhet aaltje zichnog enigszinsvermeerderen.Opdalgrond isbijeendichtheid vanaf 1000 lle/100gg
eenduidelijkafnameteconstateren (vermeerdering iskleinerdan
1), opzandgrond isditna400 lle/100gghetgeval.
Deaaltjesdichtheidwaarbij aantoonbare schade aandeaardappelplant ontstaat,wordt detolerantie-grens genoemd.Deze
schadegrens isafhankelijkvanhet aardappelras,degrondsoort en
devochttoestand vandebodem.De schadediedooraaltjesontstaat istevergelijkenmetverwelking alsgevolgvandroogte.
Hetmag duidelijk zijndatopdrogegrondende schadegroteris
danopvochtige grond.Met anderewoordendeaardappelplant is
tolerantervooraaltjes indiendevochttoestand beter is.Inhet
onderzoekwordtdaaromeenvochtige eneendrogere scenariobehandeld.
Met behulpvandevolgende formuleswordt de aaltjesdichtheid nadeteelt zogoedmogelijkgeschat:
I Prominent opdalgrond: ln(y)=0,4126*ln(x)+5,458
II Prominent opzandgrond: ln(y)-0,2797*ln(x)+5,977
IIIDarwina opdalgrond:
ln(y)-0,3509*ln(x)+4,616
IV Darwina opzandgrond: ln(y)-0,2413* ln(x)+4,604
Waarin:
In:denatuurlijke logaritme,
y:depopulatienadeaardappelteelt,
x:depopulatievoorde aardappelteelt.
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Dooromrekenenvandenatuurlijke logaritme naarhetgrondgetal (ex)isdepopulatie inlevende larvenper 100ggterugte
vinden.De formule bestrijkt het traject totcirca 500011e/
100gg.Fopulatiedichtheden vanmeerdan5000 lle/100ggzijn
voorditonderzoeknamelijkniet interessant,omdatdeopbrengstschadedanbehoorlijkgrootis.
Inhet onderzoekwordtuitgegaanvaneenbesmetting metde
aaltjessoort Pallida_2,ookwel biotypeDgenoemd enPallida_3,
ookwelbiotypeEgenoemd.Dit zijn inhetgebied dethansmeest
voorkomende soort. InhetgevalvaneenbiotypeE-besmetting kan
inhetmodel alleen eenvatbaar rasworden ingezet.Hierop zijn
dandeformules Ien IIvantoepassing.
Indiengeenaardappelenwordengeteeld, danzaldepopulatie
jaarlijks afnemenmet 33%. Inhet onderzoek isgeen rekeninggehoudenmet aardappelopslag. Deaardappelopslag kannamelijkvoor
een sterke toename zorgen indetussenliggende aardappeljaren.In
hetgevalvan aardappelopslag zaldit tenalletijdemoetenwordenbestreden, omdatdeaaltjespopulatie dannietmeer indehand
kanwordengehouden.
Alsvatbaaraardappelrasvoordit biotype isgekozenvoor
Prominent, alsresistent ras isDarwina. Inprincipe isdevermeerdering vanandere rassenhiermeevergelijkbaar,maar isde
tolerantie verschillend. Vandaardat isgekozenvoor 2vastetolerantie-waarden voordebeiderassen,afhankelijkvandegrondVermeerderingsfactor
12
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soort, envochttoestand. Voorvochtigedalgronden isdetolerantie-grens 1750lle/100ggl)enopdrogegrond 1000lle/100gg.Op
zandgronden zijndetolerantie-grenzen respectievelijk 1000en
500 lle/100gg.

3.2 Saldo-berekeningen
De saldo-berekeningen zijnovergenomenuitKwantitatieve Informatie (1988),endeelsaangepast aandedoelstelling vanhet
project.Zezijn inovereenstemming met andereonderzoeken dieop
ditgebied zijnuitgevoerd (Cuperus, 1989;Biesheuvel, 1990).Bij
deverschillende fabrieksaardappelrassen isvooreenzelfde saldo
uitgegaan,wel isrekening gehoudenmet opbrengstverschillen tussenzand-endalgronden.Opdezandgronden zijnde kg-opbrengsten
vooraardappelen 10Ïlagergeschat,vansuikerbieten 7%lageren
vangranenenpeulvruchten 4%lagerdanopdalgronden.Voorfabrieksaardappelen zijnuitdeobservatieproefvelden deverschillentussendemeestvoorkomende rassennagegaan.Voorsuikerbieten ishet relatieveverschil inkg-opbrengsten uitdeLEI-boekhouding gehaald.
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Alsbasisvoordeverschillende saldo-berekeningen dienttabel 3.1.Bijhet opstellenvandeverschillende gewassaldiwordt
ervanuit gegaandathet aardappelrooien ineigenmechanisatie
plaatsvindt.Vooreen50-habedrijf isdit bijeen 1:2, 1:3, 1:4
of 2:5 teelt aantrekkelijker dan loonwerk.Het dorsenvangranen
isdaarentegen goedkoper inloonwerkuit tevoeren.Vooreen50ha bedrijf ishet tedorsenareaalgranen 12,5ha.
Bij een ruimere aardappelteelt wordt loonwerkvandeaardappeloogst aantrekkelijker. Deoogstvandegraangewassen isdaarentegen aantrekkelijker ineigenmechanisatie.Dekostenvan
grondontsmettenzijnniet inde saldoberekening meegenomen omdat
deze afhankelijk zijnvandefrequentievangrondontsmetting.In
paragraaf 3.3wordt aangegeven hoedegrondontsmettingskosten
zijn samengesteld.

Tabel 3.1

Saldo-berekeningen

Gewas

Fabr.aard.
vatbaar
Fabr.aard.
resistent
Suikerbieten
Wintertarwe
Wintertarwestro
Groene erwten
Veldbonen
Graszaad
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

voor dalgronden

Ton/
ha

Prijs/
100kg;ton

Bgo a 0 Toegere-

46,0

119,60c)

5502

2161 d)

46,0
46,0
6,0

119,60
101
420

5502
4646
2520

2261 e)
1359
979

4,6
4,3
4,5
1,2

73
650
630
2000

Loonkende
werk
kosten b)

336
32
1087
2795
923
2835
3724 i) 1 1644

0

Saldo

3341

0
670 f)
365

3241
2617
1176

153
575 g)
540 h)
738

151
1133
1372
1343

Bgo-brutogeldopbrengst.
Detoegerekendekosten zijnverderuitgewerkt inbijlage2.
Inclusief inhouding van 3%.
Toegerekendekosten zijnexclusief grondontsmetten.
Vooreenresistent rasbehoort eenbiotoetsuitgevoerd te
worden,kostenàƒ 100,-).
Zaaienenoogsten inloonwerk (respectievelijk 120,550guldenperha).
Inclusief zaaienenoogsten (respectievelijk 125,450gulden
perha).
Inclusief zaaienenoogsten (respectievelijk 175,365gulden
per ha),
Bgo inclusief stro (390gulden/ha)enEG-toeslagvan934
gulden/ha.
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3.3 Grondontsmetting
De intensiteit vangrondontsmetting wordt inhetmodelals
eenrandvoorwaarde gebruikt omaantegeven bijwelke intensiteit
het hoogste bedrijfsresultaatkanwordengeboekt.De intensiteit
wordt daarbij afgebouwd vanéénkeerpertweejaarnaarrespectievelijk éénkeerpervier,vijf,acht,tienentwaalfjaar.Ook
iseenscenario zondergrondontsmetting opgenomen.
Degrondontsmetting isinhetmodelopgenomen alseenactiviteit die bestaatuithet toepassenvaneenfumigant inhetnajaareneenhalvedosering granulaat inhetvoorjaarvoorhet
aardappelpoten. Deafnamevandepopulatie isbijdezemethode
vangrondontsmetting verondersteld op80%.Debeide activiteiten
worden inloonwerkuitgevoerd. Dekostenhiervanbedragen:
Fumigant:
Loonwerk

ƒ 595,160,+
ƒ 755,-

Dekostenvooreenhalvedosering granulaat zijn:
25kgMocapàƒ 15,60-ƒ 390,Loonwerk
125,+
ƒ 515,De totalekostenvooreengrondontsmetting zijn: 755+515-1270
guldenperha.
Indeplannenmetverminderde grondontsmetting wordt in
eerste instantieuitgegaanvangelijkblijvende opbrengstniveaus.
Ditkanalleengerealiseerd worden indiengeen andereaaltjessoortenvoorkomen, zoalswortelknobbelaaltjes, bietencysteaaltjes,havercysteaaltjes enanderevrijlevende aaltjes.Omnate
gaanwat het effect isalsdezeaantastingen tochvoorkomen, is
inhet scenario zondergrondontsmetting een 10%lagerekg-opbrengstvoor allegewassen verondersteld.

3.4 Opbrengsten opvochtige gronden
Indien ervoldoende vocht voordeplant aanwezig is,kunnen
deaardappelplantenmeeracaverdragen.Detolerantiewaarden voor
acakunnendanhoger zijn.Daarbijwordt ervanuitgegaan datde
opbrengstenvanaardappelen onderdezeomstandighedenmet10%
kunnen toenemen.Dekg-opbrengst isdaarmeevoordalgrondengeschat op50,6ton/ha envoorzandgronden op45,4ton/ha.
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3.5 Dekg-opbrengstenmet enzondergrondontsmetten
Bijdeplannen zondergrondontsmettingwordt ineerste instantieuitgegaanvangelijkblijvende kg-opbrengsten. Doorhet
ontbrekenvangrondontsmettingkunnenandere schadeverwekkers
meerkanskrijgen, zoalshetwortelknobbelaaltjes,havercysteaaltjes,bietencysteaaltjesenanderevrij levende aaltjes.Voordezesituatiewordtverondersteld dat dekg-opbrengsten vanalle
gewassenminimaal 10%zullendalen. Intabel3.2 iseenoverzicht
gegevenvande indit onderzoekgehanteerde kg-opbrengsten.De
verschillende saldivoorzand-endalgronden zijnsamengevat in
bijlage1.

Tabel 3.2

Opbrengstscenario's

Gewas

Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Wintertarwe
Groene erwten
Veldbonen
Graszaad

voor zand- en dalgronden in ton/ha
- 10%

Refeirentie
dal

zand

dal

zand

46,0
46,0
6,0
4,3
4,5
1.2

41,3
42,8
5,76
4,13
4,32
1,15

41,4
41,4
5,4
3,9
4,1
1,08

37,2
38,5
5,2
3,7
3,9
1,04
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4. Resultaten

4.1 Deopgestelde plannen
Voorhet onderzoek iseenaantalplannenopgesteld waarin
het effectvandefrequentievangrondontsmettlng inrelatietot
het bouwplan kanwordenbestudeerd. Tenopzichtevanéénkeerper
aardappelteelt ontsmettenwordt de frequentievangrondontsmetting ineenaantal stappengereduceerd totnul.
Verderwordt onderscheid gemaakt in:
1. grondsoort:zandgrond endalgrond;
2. rassen:D-resistente enE-resistente rassen;
3. vochttoestand waarmeedetolerantie-ofschadegrenswordt
aangegeven:vochtige endrogeregrond.
Indeplannen ishet totale bouwplansaldo (inclusief grondontsmetting)geoptimaliseerd,onderdebeperking datdepopulatie
van het acabenedendetolerantiegrens blijft.
Naast het bouwplansaldo isberekendwat hetnetto-bedrijfsresultaat isvoordeondernemer.Hierin zijnallekostenenopbrengstenvanhet bedrijf opgenomen,waardoor eenbeter inzicht
inderentabiliteit vanhet bedrijfwordt verkregen.Alsniettoegerekende kosten zijndaarinmeegenomen dejaarkostenvanmachines enwerktuigen,grond engebouwen, bewaarkosten fabrieksaardappelen, algemenekosten,kostenvanbekalking enarbeidskosten.Dekosten zijn inovereenstemming met deuitgangspunten van
andere onderzoeken dieoverdit gebied zijnuitgevoerd (Cuperus,
1989;Biesheuvel, 1990).
Voordeberekening vanhetnetto-bedrijfsresultaat isuitgegaanvaneen50-habedrijf.

4.2 D-enE-besmetting opdrogegrond
Ineerste instantiewordendeplannenbekekenvoordroge
gronden.Detolerantiegrensdient opzandgronden indatgevalbenedende500lle/100ggteblijven,enopdalgronden benedende
1000lle/100gg.Hetnetto-bedrijfsresultaat isgrafischweergegeven infiguur4.1voordalgronden en infiguur4.2voor zandgronden.Decijfersdiehierop betrekking hebben, staanvermeld
inbijlage2.
4.2.1 Eénkeerpertweejaarontsmetten
OpE-besmette percelenmoet inde 1:2aardappelteelt één
grondontsmetting pertweejaarworden toegepast.Tegenditbio-
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type zijnnamelijk (nog)geenresistente rassen beschikbaar,
waardoor alleengrondontsmetting de 1:2 teelt instandkanhouden.Hetnetto-bedrijfsresultaat isindeze situatie opdalgrond
-42000enopzandgrond -61000gulden.
4.2.2 Eénkeerpervierjaarontsmetten
Indehuidige situatiekunnenopD-besmette percelenresistente envatbare rassenomenomnaelkaargeteeld worden,waardoor inde 1:2aardappelteelt ééngrondontsmetting indevier
jaar kanwordentoegepast.Hetnetto-bedrijfsresultaat iscirca
15000guldenhogertenopzichtevaneenE-besmetting (van-42000
naar-27000guldenopdalgrond, van-61000naar-46000guldenop
zandgrond, ziefiguur4.2a, b).Dezeverbetering isgrotendeels
toe te schrijven aandekostenbesparing voorgrondontsmetting.
OpE-besmette percelenzalbijééngrondontsmetting pervier
jaarhetbouwplanverruimdmoetenwordentot 1:4.Tenopzichte
van 1:2ontsmetten ishetnetto-bedrijfsresultaatopdalgrondnog
slechts 3000gulden lagerenopzandgrond 3000guldenhoger.
4.2.3 Eénkeerpervijfjaarontsmetten
Eénkeerpervijfjaarontsmetten levert opD-besmetteperceleneen 2:5bouwplan opwaarbij ookéénkeerpertweeaardappelteelten eengrondontsmetting plaatsvindt. Resistente rassen
nemen eenbelangrijke plaats in(50Xvanalleaardappelen).
OpE-besmettepercelenmoet devruchtwisseling wordenverruimd tot 1:5,vanwegehet ontbrekenvanresistente rassen.Het
netto-bedrijfsresultaat isdaarmee tenopzichtevan 1:2 ontsmettenopdalgrond 6000gulden lagerenopzandgrond 1000guldenhoger.
4.2.4 Eénkeerperachtjaarontsmetten
Wordt éénkeerperachtjaareengrondontsmetting uitgevoerd
dan zal inallegevalleneen 1:4bouwplan het beste resultaatgeven.Erwordt indatgevaleengrondontsmetting uitgevoerd per
twee aardappelteelten. Resistente rassen zijndoorderuimere
vruchtwisseling nietnoodzakelijk.Hetnetto-bedrijfsresultaat is
met respectievelijk -37000en-50000gulden slechterdanvande
1:2teelt.
4.2.5 Eénkeerpertienjaarontsmetten
Wordt grondontsmetting éénkeerpertienjaartoegepast
(planE)danhoort daareen 1:5 bouwplan bij.Resistente rassen
zijn indatgevalnietnoodzakelijk,maarhetnetto-bedrijfsresultaat ismet -42000en-54000gulden slechterdanvande 1:2
teelt.
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Nettobedrijfsresulcaat
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Figuur 4.1
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Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op droge dalgronden
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Figuur 4.2

Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op droge zandgronden
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4.2.6 Eénkeerpertwaalfjaar ontsmetten
Bij eengrondontsmettingvanéénkeerpertwaalfjaar ishet
optimale planeen 1:4bouwplan.Resistente rassennemen indit
geval eendeelvandeaardappelmoeheidbestrijding opzich.Het
netto-bedrijfsresultaat isopdalgrond ruim 6000gulden lager,op
zandgrond 2000gulden lagerdande 1:2teelt.
OpE-besmette percelenzalhetbouwplan tot 1:6moetenwordenverruimd. Daarmee ishetnetto-bedrijfsresultaat opdalgrond
wel 4000guldenenopzandgrond 11000guldenhogerdanbij 1:2
ontsmetten.
4.2.7 Geengrondontsmetting
Bijhetnietmeertoepassenvangrondontsmetting blijftalleende inzetvanresistente rassenenvruchtwisseling overomde
aardappelmoeheid tebestrijden.Het bouwplanmoet danverruimd
worden naar 1:5 of 1:6.Voorde 1:6 aardappelteelt zoueen 1:4
rotatiemet suikerbietenkunnenwordentoegepast,maardoorhet
wegvallenvandegrondontsmetting dient ookvoor suikerbieten een
1:6 rotatie tewordenaangehouden inverbandmet bietencysteaaltjes.Resistente aardappelrassen zijn indeze ruime rotatieniet
nodig, omdat devruchtwisseling voldoende isomdeacapopulatie
binnen degrenzentehouden.Hetwegvallenvandekostenvan
grondontsmetting weegt echternietoptegendeverminderde teeltfrequentie vanaardappelen.Hetnetto-bedrijfsresultaat isrespectievelijk8000en1000gulden lagerdande 1:2teelt.Indien
bijgeengrondontsmetting ooknog rekening wordt gehoudenmet lagere opbrengsten alsgevolgvanandere aaltjesaantastingen, dan
isdit plan zekerniet aantrekkelijk.Hetnetto-bedrijfsresultaat
komt daarmee oprespectievelijk -53000en-64000gulden.
4.2.8 Populatie-verloop aardappelcysteaaltjes
Infiguur4.3 isvoortweeplannen aangegeven hoedepopulatievanacazichontwikkelt.Het eersteplan isdievande 1:2
teelt,met ééngrondontsmetting pertweeaardappelteelten.De
aaltjespopulatie stabiliseert zichrondomde tolerantie-waarden
van 1000lle/100gg opdalgrond en500lle/100ggopzandgrond.
Zondergrondontsmetting isweinig sprakevaneenevenwichtstoestand,alsgevolgvanhetontbrekenvangrondontsmetting.Alleendoorvruchtwisseling kandepopulatiemet 33%perjaarworden teruggebracht. Indit plan isaardappelopslag danniet aanvaardbaar, omdat inplaatsvaneenafname eenvermeerderingmet
minimaal 3keerplaatsvindt.
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Figuur 4.3
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Populatieverloop
aca voor de 1:2 teelt met grondontsmetting, en 1:5 teelt zonder grondontsmetting op
droge zand- en dalgronden

4.2.9 Conclusies
Uitdeplannenkomtnaarvorendatinhetgeval resistente
rassendegrondontsmetting kunnenvervangen,de1:2teeltmetéén
grondontsmetting pertweeaardappelteeltenhetbestenetto-bedrijfsresultaatgeeft.
Valtdeinzetvanresistente rassenweg(bijvoorbeeldbij
eenE-besmetting),danwordenookandere bouwplannen aantrekkelijk.Vooralde1:4teeltmetééngrondontsmetting perachtjaar
wordtdanaantrekkelijk.Wilde1:2teeltvoorE-besmettepercelenaantrekkelijk blijven,danzaldekg-opbrengstperhahoger
moeten zijndanwaarvanhierisuitgegaan.Inditonderzoekis
voor fabrieksaardappelenopdalgrondenmeteenkg-opbrengstvan
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46tonuitbetaald gewicht gerekend enopzandgrondenmet 41,3ton
perha. Indepraktijkkunnendezeopbrengstenhoger zijn,enis
geenvergelijking met deeigenbedrijfssituatiemeermogelijk.Om
hieraan tegemoet tekomen ishet omslagpunt berekend waarbovende
1:2 teeltmet anderhalve grondontsmetting aantrekkelijkerwordt
daneen ruimere teelt.Het snijpunt vandekg-opbrengst issteeds
vanbeideplannenberekend.Voorde 1:2teelt betekent eenopbrengststijging vanbijvoorbeeld ééntoneenstijging vanhet
bouwplansaldovan 119,10gulden intweejaar,ofwel 59,50per
jaar (502aardappelen perjaar).
Bijeengrondontsmetting vanéénkeerperachtjaar ishet
netto-bedrijfsresultaatopdalgrond 5000gulden,enopzandgrond
ruim 11000gulden beterdanvande 1:2teelt.De 1:2 teelt isin
datgeval alleenaantrekkelijk indienminimaal eenkg-opbrengst
wordtgehaald van49tonperhaopdalgronden envan48tonper
haopzandgronden.Opzandgronden ishetnetto-bedrijfsresultaat
zondergrondontsmettinghethoogst.Opdalgrond isde 1:2teelt
beter indiendeaardappelopbrengst hoger isdan50tonperha,op
zandgrond moet dit 49tonperha zijn.Dit komtneeropeenopbrengst van 109Xopdalgrond envan 119%opzandgrond, tenopzichtvandeuitgangssituatie.

4.3 D-enE-besmetting opvochtigegrond
Bijdit scenariowordt ervanuitgegaan datdebodemvoldoendevochtleverend vermogen heeft omverwelking vande aardappelen
tevoorkomen.Ditkanbijvoorbeeld ookdoorberegening wordenbereikt.Onderdezeomstandigheden zijnhogere tolerantie-grenzen
toelaatbaar.Verder isalsuitgangspunt genomendatdekg-opbrengstenvan aardappelen circa 10%hoger zullenzijn.
Alshogetolerantiegrens isvoordalgrond gerekendmet 1750
lle/100ggenvoor zandgrond met 1250 lle/100gg.Wellicht zalde
aaltjespopulatie inhetgebied hoger zijndandezegrenzen,maar
zoalsuitde figuren3.1 en3.2 (pagina 15en 16)isafteleiden,neemt devermeerdering sterkafbijhogepopulatiedichtheden.Deafnamevandepopulatie zaldaardoorgunstigerkunnen
zijndanhier isaangenomen.
Hetnetto-bedrijfsresultaatvanhet50-ha bedrijf iszichtbaargemaakt indefiguren4.4en4.5.Debijbehorende cijfers
staan inbijlage3.
4.3.1 Eénkeerpertweejaarontsmetten
OpdeE-besmette percelen blijft voorde 1:2 teelteen
grondontsmetting peraardappelteelt noodzakelijk.Doordehogere
aardappelopbrengst stijgt hetnetto-bedrijfsresultaatmet
12-13000gulden,tot -29000guldenopdalgronden en-49000gulden
op zandgronden.
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4.3.2 Eénkeerpervierjaarontsmetten
Ookopvochtige grond blijft de 1:2teelt indeze situatie
het aantrekkelijkst.Het netto-bedrijfsresultaatverbetert sterk
doordehogere aardappelopbrengsten (+10%)met 13400guldenop
dalgronden en 12500opzandgronden tenopzichtevandevorigesituatie (zie figuur4.1 en4.2).
OpE-besmette percelen zalhet bouwplanmoetenwordenverruimd tot 1:3vanwege het ontbrekenvanresistente rassen.Door
dehogere toleranties iseen 1:4teelt niet persénoodzakelijk.
4.3.3 Eénkeerpervijfjaarontsmetten
Tenopzichtevandevoorgaande situatie isinditgevaleen
2:5 bouwplanhaalbaar zonder inzetvan resistente rassen.Ditbetekent dat ookopE-besmette percelenditplan perspectieven
biedt.Tenopzichtevan 1:2ontsmetten ishetnetto-bedrijfsresultaat opdalgrond gelijk,opzandgrond 8000guldenbeter.
4.3.4 Eénkeerperachtjaarontsmetten
Opdalgronden ishet 1:3 bouwplan indeze situatieoptimaal,
opzandgrond behoort zelfseen 2:4bouwplan totdemogelijkheden.
Op zandgrond levert ditplanhet bestenetto-bedrijfsresultaat
met -26000gulden.
OpE-besmette percelenmoet opdalgrond het bouwplanworden
verruimd tot 1:4,opzandgrond tot 1:3.Op zandgrond ishetnetto-bedrijfsresultaatdannog steedsbeterdan 1:2 ontsmetten
(4000gulden beter).
4.3.5 Eénkeerpertienjaarontsmetten
OpD-besmette percelen iseen 2:5bouwplan haalbaar,met inzetvan resistente rassen.Het netto-bedrijfsresultaat isechter
lagerdanvande 1:2 teeltmet 1:4ontsmetten.
OpE-besmette percelen iseenteruggang naar 1:5noodzakelijk.Op zandgrond ishetnetto-bedrijfsresultaatdannagenoeg
gelijkaan 1:2ontsmetten.
4.3.6 Eénkeerpertwaalfjaarontsmetten
Opdalgronden iseen 2:6 bouwplanhaalbaarmet 50Zresistente rassen,opzandgronden een 1:3 bouwplanmet 25Zresistente
rassen.Deplannenkomen lageruitdande 1:2teelt.
OpE-besmette percelenmoet het bouwplanwordenverruimd tot
1:4.Indeze situatie ishetnetto-bedrijfsresultaat respectievelijk 1000en 7000guldenhogerdan 1:2ontsmetten.
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4.3.7 Geengrondontsmetting
Doordehogeretolerantie-waarden isindeze situatieeen
1:4 bouwplanhaalbaar,zonderresistente rassen.Ditbetekentdat
vooralopE-besmette perceleneenvoordeel istebehalenvanrespectievelijk 2000en6000gulden.Wordt echter rekening gehouden
metderisico'svanandere schadeverwekkers,danligtdesituatie
duidelijk anders.Bijeengeschatte opbrengstdaling vanallegewassenmet10Z,ishetnetto-bedrijfsresultaatopdalgronden 5000
gulden lager,enopzandgrondnog3000gulden beter.HetisechNettobedrijfsresultaat
(x1000)

0|

-P

-50

1:2

1:4

1:5
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1:12 geen geen
-10%
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Figuur 4.4 Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op vochtige
dalgronden
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ternietuitgeslotendatdeopbrengstennoglagerzullenuitvallendandeveronderstelde dalingvan102(Mulder, 1989).
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Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
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van grondontsmetting op vochtige zandgronden

4.3.8 Conclusies
Uitdeplannenblijktdathetnetto-bedrijfsresultaathoger
is indienhetaardappelgewasmeeracakantolereren.Hetomslagpuntwaaropeenruimerevruchtwisselingaantrekkelijkwordtzal
daardoorhogerkomenteliggen.Metanderewoorden:eenhogere
aardappelopbrengst isrelatief gunstigervoorde1:2teelt.
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OpdeE-besmette percelen (-zonderinzetvan resistente
rassen)wordt de 2:5 teelt onderdezeomstandigheden tenopzichte
vande 1:2 teelt zeeraantrekkelijk.Hetnetto-bedrijfsresultaat
isduidelijkhet beste.Vooral doordat het aardappelareaalmet
slechts 20%wordtverminderd, isde 1:2teelt pasaantrekkelijk
bijeenaardappelopbrengst diehoger isdan59tonperha.
Daarnaast kanhet 1:4bouwplan zondergrondontsmettingaantrekkelijk zijn indiendeaardappelopbrengst lager isdan52ton
perha.Weldient errekeningmeegehouden tewordendat inde
teeltenmetmindergrondontsmetting ervanuitgegaanwordt datde
kg-opbrengsten gelijkzullenblijven.Dit zalalleenhetgeval
zijn indiengeenandere aaltjesdanaardappelcysteaaltjes aanwezig zijn.Doordat degrondontsmetting geheel ofgedeeltelijkwegvalt,zijndezeaaltjesnietdoelmatigmeertebestrijden.Daarom
isalsextra scenariohetplanmet 10%lagere opbrengsten toegevoegd.Uit ditplanblijkt geziendit risicodat zenietkanconcurrerenmet het 1:2bouwplan.
Ookaardappelopslag kan indeze bouwplannen niet getolereerd
worden.Vooral inde ruimere bouwplannenkanaardappelopslag behoorlijke populatiesopbouwen enkan indevolggewassen eenaanzienlijkonkruidprobleem ontstaan.
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5. Toekomstvisie grondontsmetting

5.1 VisieH.L.Hilbrandslaboratoriumvoor Bodemziekten
HetHLBheeft de laatstejarenonderzoekgedaannaareen
verbeterdemethodevangrondontsmetting. Dehuidigegrondontsmettingstechniek blijkt steedsminder tevoldoen.Dekomstvangranulaten heeft nietkunnenvoorkomendatdeaca-populatie steeds
verder toeneemt (Mulder enLutgert, 1982).Enkelekenmerkenvan
denieuwstemethode zullennaderwordentoegelicht aandehand
vaneen rapportvanMulder enRoosjen (1989).
Denieuwegrondontsmettingstechniekbestaatuithet inbrengenvaneen fumigantmet eenspitinjecteur,waardoor eenbetere
verdeling vanhetmiddelwordt bereikt,eneenhogerdodingspercentage ontstaat.Eengranulaattoepassing kanmet dezemethode
achterwege blijven.

1.
2.
3.

Voordelenvandit systeem zoudenzijn:
debedrijfszekerheidwordt aanzienlijkvergroot;
kostenbesparing ophetmiddel;
dekansopuitspoeling vandewerkzame stoffen isaanzienlijkkleinerdanbijdehuidigewijzevantoediening (freesschaarinjecteur).

Almet albetekent ditdathet systeem eensterkeverbeteringvanhet inkomenkan inhouden.Dekostenvaneengrondontsmetting dalen immersmet circa 35%(van 1270naar825guldenper
ha). Doordat deontsmetting nietmeernagranenuitgevoerd hoeft
teworden,ontstaat erookmeer ruimtevoorde organische-stofvoorziening. Doornaaardappelen teontsmetten, isookhetrendementvanhetvolggewas suikerbieten optevoeren.Uit onderzoek
isgeblekendatdesuikerbieten positief reagerenopdegrondontsmetting.Hetherbicidengebruik ismetdehelft terug tebrengen,
de stikstof kanbeterwordenbenut (minderuitspoeling), endoor
extra organische-stof iseenbehoorlijke opbrengstverhoging te
bereiken.

5.2 Correctie plannenmetverlaagdegrondontsmettingskosten
Wordt demethodevanhetHLBgeprojecteerd opdeuitgewerkte
plannenuit hetonderzoek,danontstaat eenheel anderbeeld.In
de figuren5.1 en5.2 zijndeveranderingen vanhetnetto-bedrijfsresultaataangegeven.Bijdeberekening isgerekendmetde
verlaagde grondontsmettingskosten van 1270naar825guldenper
ha,verminderd herbicidengebruikvoor suikerbieten indien erin
devoorafgaande herfst eengrondontsmetting isuitgevoerd, enmet
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120kgN-besparing. Indien alleen extraorganische-stof voorsuikerbieten isaangewend,danisdeopbrengstverhoging 32,voor
aardappelen is5%gerekend.
Indenieuwe situatie isteziendathetnetto-bedrijfsresultaatvande1:2teeltopdeD-besmette percelenmet15000guldenistoegenomen,ziefiguren5.1en5.2.Debijbehorende cijfers staaninbijlage4.
OpdeE-besmette percelen isdeverbeteringvanhetnettobedrijfsresultaatbijde1:2teeltnoggroter,omdat indiege-

1:5

1:8
1:10
1:12 geen
Frequentie grondontsmetting

Nieuwe s i t u a t i e
Oude s i t u a t i e

Figuur 5.1
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Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op droge dalgronden met een Vbesmetting

Nettobedrijfsresultaat
(x1000)

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70
1:2

1:4

1:5

1:8
1:10
1:12
geen
Frequentie grondontsmetting

Nieuwe situatie

Oude situatie

Figuur 5.2

Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op droge zandgronden met een Dbesmetting

vallendekostenvangrondontsmetting zwaarderophetbouwplansaldodrukken.Hetvoordeel bedraagtdan20700guldenvoordalgrondenen20000voorzandgronden,ziefiguren5.3en5.4.
Hetvoordeelvoorde1:2teelttenopzichtvande1:4teelt
blijftopdalgrondookbestaan indienergeen resistente rassen
kunnenworden ingezet.Hetverschil iswelafgenomenmet10000
guldenenbedraagtnunog6600guldentenopzichtevande1:4
teelt (plan1:4ontsmetten).
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Op zandgrondendaarentegen isde1:4teeltmet1:8grondontsmetting nagenoeg gelijkaande1:2teelt.Door lagerekosten
voordeoogstvangranenengraszaad (maaidorsen ineigenmechanisatie)ishetnetto-bedrijfsresultaat 200gulden lager.Dit
verschil isechterzogeringdatmeteenietshogere aardappelopbrengstde1:2teeltweeraantrekkelijkeris.

1:2

1:4

1:5

1:8
1:10
1:12
geen
Frequentie grondontsmetting

Nieuwe s i t u a t i e
Oude s i t u a t i e

Figuur 5.3
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Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmetting op droge dalgronden met een Ebesmetting

1:8
1:10
1:12
geen
Frequentie grondontsmetting

^ Nieuwe situatie

Oude situatie

Figuur 5.4

Verandering van het netto-bedrijfsresultaat
(in gld)
van een 50-ha bedrijf bij verschillende
frequenties
van grondontsmet ting op droge zandgronden met een Ebesmetting

5.3 Conclusies
Indienhet1:2bouwplanopeenanderemanierkanwordeningerichtdannugebruikelijk is,kaneenbehoorlijke inkomensverbetering voordeakkerbouwer ontstaan.Volgenshetvoorbeeldvan
hetHLBisverruimingvandeteeltmetmindergrondontsmettingin
geengeval aantrekkelijkmeer.Hieruit blijktdatde1:2teelt
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voordeVeenkoloniën nog steedseen "ijzeren"bouwplan is.Vooral
doorhet reducerenvandekostenvangrondontsmettingmet35%
(van 1270naar825guldenperha)endoorandere nevenvoordelen
voorde suikerbietenteelt isde 1:2teelt financieel het aantrekkelijkst.
OokopE-besmette percelen isde 1:2teeltmet voor iedere
aardappelteelt eengrondontsmetting financieel het aantrekkelijkst.Alleenopzandgronden ishet 1:4bouwplan zonder inzet
van resistente rassenbedrijfseconomischaantrekkelijker dande
1:2 teelt.Hetvoordeel isechtertegering omtot eenverruiming
overtegaan.
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6. Slotbeschouwing

6.1 Terugblik
Inditonderzoek isgetrachtmeer inzicht teverschaffen in
de economische consequentiesvanverminderdegrondontsmetting.
Het betreft eenpraktische benadering opbasisvanbestaandekennisomtrent aaltjesvermeerdering.
Omdat devermeerdering vanacaafhankelijk isvanvelefactoren, isonderscheid gemaakt indebodemtoestand -droogen
vochtig -engrondsoort -dalgrond enzandgrond.Met behulpvan
dit onderscheid isgetracht onderverschillende omstandigheden de
vermeerdering vanaca zogoedmogelijk tebenaderen.Met nadruk
wordt gezegd datdeaca-vermeerdering eenbenadering is,ende
resultaten enconclusiesuitdit onderzoek afhankelijk zijnvan
degekozenuitgangspunten.Naderveldonderzoek zalmoetenaangevenofdevermeerdering vandehuidige rassenookgeldtvoorbiotypeE-besmette percelen. Indepraktijk zaldevermeerdering geringerkunnen zijn,omdat debesmetting vaakhoger isdanwaarvan
isuitgegaan.Wel zalditgepaard gaanmet opbrengstreductie,
waardoor hetnetto-bedrijfsresultaat lager zalzijn.
Indeplannen isgeen rekening gehoudenmet aardappelopslag,
waardoor het aardappelmoeheidbestrijdingsplan indewarkanwordengestuurd. Ook isergeenrekening gehoudenmet andere aaltjesvermeerderingdanaardappelcysteaaltjes, bijvoorbeeldwortelknobbelaaltje,bietencysteaaltje,vrijlevendeaaltjes,etc.Deze
aaltjeskunnenookopbrengstschade veroorzaken aananderegewassen,waardoor indat gevalwellicht met andere saldigerekend
moetworden.Deuitkomstenvandezeplannenkunnendaardoorte
gunstig zijnafgespiegeld. Daarom isalsvariant eenopbrengstverlaging van 10Zvoorallegewassenmeegenomen.Deplannenzondergrondontsmetting blijkendanonderdehuidige omstandigheden
weinig kansvanslagentehebben,enerzijdsdooreen lagerefinanciële opbrengst,anderzijds omdatweinig alternatieve gewassen
voorhanden zijnomeengoed bouwplan samentestellen. Zonder
grondontsmetting zoumennaareen 1:6 of 1:5 bouwplanmoeten
overschakelen.Voorhet 1:6bouwplan isgerekend met 1:6 suikerbieten,omdat ookvoorditgewasgrondontsmetting noodzakelijk
is.Qua saldo isde 1:5 aardappelteelt gunstigervanwege de 1:5
suikerbieten,maardit bouwplan brengt ookmeer risico'smet zich
mee (aardappelopslag).Alleendoordekomstvan resistentie tegen
bietencysteaaltjeszijnertoekomstmogelijkheden voordit bouwplan.
Deberekeningenvanhetnetto-bedrijfsresultaatgeveneen
indrukvanhet bedrijfseconomischrendement vanhet bedrijf.De
kengetallenvoordeberekeningen zijnnietvolledig (onderandere
geen lossearbeid berekend).Omdat ditvooralleplannengeldt,
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ders iederjaarkanuitbreidenwaardoor de aaltjespopulatie
zichongestoord kanvermeerderen.Bovendien brengt opslag
van resistente rassenhetgevaarvaneenhogere biotype-ontwikkelingmet zichmee.
Bijhet inpraktijkbrengenvandeuitgewerkte plannenzal
eenzekereveiligheidsmargemet betrekking totdeaaltjesvermeerdering ingebouwdmoetenworden. Indepraktijk zalde
vermeerdering sterkvariërenwaardoor eenongunstigeraaltjesontwikkelingkanontstaan.Veldonderzoek enrisico-analysekandaarbijmeer inzichtverschaffen indezepraktijkomstandigheden.
Geziendemogelijkheden die inhetplanvanhetHLBworden
belicht, isnaderonderzoekgewenst ofditplan inderdaad in
depraktijk zokanworden toegepast.
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Bijlage 3b

Bij figuur 4.4 en 4.5
Verandering van het bouwplan enhet netto-bedrijfsresultaat (ingld)van
een 50-ha bedrijf bij vermindering van grondontsmetting zonder gebruik van resistente rassen,met 101hogere aardappelopbrengsten opvochtige gronden.

Bouwplan
Dalgronden:
1:2
1:3
2:5
1:4
1:5
1:4
1:4
1:4 -10Z
Zandgronden:
1:2
1:3
2:5
1:3
1:5
1:4
1:4
1:4 -10Z

50

Grondontsmetten

1:2
1:4
1:5
1:8
1:10
1:12
X
X

1:2
1:4
1:5
1:6
1:10
1:12
X
X

Aandeel
resistent

Netto-bedrijfs
resultaat

ox
o
z
OX
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ

-28500
-37200
-23400
-30100
-36200
-27500
-26700
-33500

OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ

-48900
-52700
-40800
-44800
-48700
-41800
-39600
-45800

Bijlage 4

Bij figuur 5.1
Verandering van het netto-bedrijfsresultaat (ingld)voor een 50-ha bedrijf
bij lagere grondontsmettingskostenmet inzet van resistente rassen opdroge
gronden
Bouwplan

Grondontsmetten

Dalgronden:

1:2
1:2
2:5
1:4
1:5
1:4
1:5

1:2
1:4
1:5
1:8
1:10
1:12
X

Netto-bedrijfsresultaat

Netto-bedrijfsresultaat

Oude situatie
-41900
-27300
-35100
-36900
-41600
-33600
-35300

Nieuwe situatie
-21200
-12100
-23400
-28700
-35100
-25600
-34500

Verbetering
inguldens

20700
15200
11700
8200
6500
8000

800

Zandgronden:

1:2
1:2
2:5
1:4
1:5
1:4
1:5

1:2
1:4
1:5
1:8
1:10
1:12
X

-61000
-46400
-51500
-50400
-53600
-47900
-47300

-41000
-31900
-43200
-41200
-47600
-39600
-46900

20000
14500
8300
9200
6000
8300

400

Bij figuur 5.2
Verandering van het netto-bedrijfsresultaat (in gld)voor een 50-ha bedrijf
bij lagere grondontsmettingskosten zonder inzet van resistente rassen opdroge
gronden.

Bouwplan

Grondontsmetten

Dalgronden:

1:2
1:4
1:5
1:4
1:5
1:6
1:5

1:2
1:4
1:5
1:8
1:10
1:12
X

Netto-bedrijfsresultaat

Netto-bedrijfsresultaat

Oude situatie
-41900
-44800
-48000
-36900
-41600
-37800
-35300

Nieuwe situatie
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-27800
-35800
-27800
-35100
-28400
-34500

Verbetering
inguldens

20700
17000
12200
9100
6500
9400

800

Zandgronden:

1:2
1:4
1:5
1:4
1:5
1:6
1:5

1:2
1:4
1:5
1:8
1:10
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X
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-48400
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