VANONDERZOEK
NAARVOORLICHTING
ZAND1995

Onderzoeksresultaten
van het Regionaal Onderzoek CentrumAkkerbouw "Vredepeel"

Stichting Proefboerderij Vredepeel
Vredeweg 1

5816AJVredepeel
Tel.0478-546257
Fax.0478-546218

Lsn-^<?^r

Inhoudsopgave
ALGEMEEN

5

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS

9

UITDRAGENVANONDERZOEKSRESULTATEN

21

ONDERZOEKSVERSLAG
INLEIDING

28

CULTUUR EN GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK

29

VP858 Rassenproef wintertarwe

29

VP859 Rassenproef winterrogge

31

VP860 Rassenproef triticale

33

VP861 Rassenproef suikerbieten

35

VP862 Rassenproef snijmaïs

37

VP863 Rassenproef korrelmaïs, CCMen MKS
VP855enVP864 Rassenproef snijmaïs lage N-bemesting

41
45

VP865enVP877 Rassenproef stamslabonen

49

Rassenonderzoek bij suikerbieten

54

BEDRIJFSSYSTEMEN-ONDERZOEK

57

REGULIER ONDERZOEK

66

VP800Stikstofnawerking van korrelmaïsstro 1995

66

VP815Waardplantgeschiktheid van Meloidogyne chitwoodi

69

VP838Toetsing vanwintertarwerassen op meeldauw (1994) ...

71

VP 845 Invloed van stikstof- en kalibemesting op nitraatgehalte van aardappelen
(1994)
VP866 Stikstofbijbemestingssystemen inaardappelen

73
78

VP868 Invloedvan stikstof- en kalibemesting op nitraatgehalte van aardappelen

83

VP 869 Optimalisering van de N-voeding van aardappelen door middel van chlorophylmetingen in het blad en met gebruikmaking vanvloeibare meststoffen

88

VP871 Geïntegreerde onkruidbestrijding (eggen) insuikerbieten

90

VP872Vergelijking stuif-bestrijdende maatregelen insuikerbieten

94

VP876Aanpassing van de dosering van herbiciden in maïs

96

VP 877 Onderzoek naar de effectiviteit van mechanische onkruidbestrijding in stamslabonen

101

VP878en 879Stikstofbemesting bij suikerbieten

106

PROEFVOORSTELLEN ENHETVOORLOPIGE PROEVENPLANVOOR 1996

109

Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de proefboerderij Vredepeel over het jaar 1995. In
dit verslag zijn de resultaten weergegeven
vande proeven die in 1995ensoms ook in
de jaren daarvoor op de proefboerderij zijn
uitgevoerd. De proefboerderij wil ondermeer door het uitbrengen van dit jaarverslag bij akkerbouwers, financiers en overige belangstellenden haar activiteiten onder
de aandacht brengen. Tevens hoopt zijmet
het weergeven van onderzoeksresultaten
bij te dragen aan de ontwikkeling van de
akkerbouw op de zandgronden in ZuidOost-Nederland.
Een belangrijke bijdrage daarin wordt ook
geleverd door het bedrijfssystemen onderzoek. In het kader van het oplossen vande
milieuproblematiek wordt getracht middels
dit onderzoek praktisch toepasbare bedrijfssystemen te ontwikkelen die een minimum inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vragen. In het reguliere
onderzoek wordt veel aandacht besteed
aan het onderzoek naar stikstofbemesting
en onkruid- en aaltjesbestrijding. Daarnaast
krijgt het rassenonderzoek ruime aandacht.

- Bij de gewasbeschermingsproeven zijn
soms methoden en/of middelen gebruikt,
die voor praktijktoepassing (nog) niet
toegelatenzijn.
- De omstandigheden waaronder de proeven zijn uitgevoerd kunnen afwijkend zijn
van die op uw bedrijf, waardoor ook de
resultaten anders kunnen zijn.
Wij adviseren u dan ook om de resultaten
pas na overleg met de voorlichting bij uw
bedrijfsbeslissingen te gebruiken.

Om misverstanden te voorkomen willen wij
uw aandacht vestigen op hetvolgende:

A. Cuypers, voorzitter
B.A. ten Hag,secretaris

Wij zijn de financiers zeer erkentelijk voor
hun onontbeerlijke geldelijkesteun.
De medewerkers, bedrijfsleider en onderzoeker van het proefbedrijf en de medewerkers van proefstation en instituten zijn
wij dank verschuldigd voor de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd en
verslagen.
Wijwensen u met dit verslag enkele nuttige
en informatieve leesuurtjes toe en bedanken u voor uw aandacht en ondersteuning
vanons onderzoek.

ALGEMEEN
r

%J ir.B.tenHag

Bestuurlijke activiteiten
Destichting Proefboerderij Vredepeel wordt
bestuurd door een stichtingsbestuur dat
begin 1995 bestond uit acht leden (drie
LLTB,vier NCB, één LNV) en vijf adviseurs.
Inde loop van 1995waren er enkelemutaties.
De bestuurlijke betrokkenheid van het
Ministerie LNV werd met de reorganisatie
tot LNV-directie-Zuid beëindigd. DLV-adviseur H. Smeets (VUT-regeling) werd opgevolgd door A.van Hoek. Op 20 januari
nam bedrijfsleider C. Huijs afscheid van
'zijn' Vredepeel. Hij werd opgevolgd door
M. Kroonen die met nameten behoeve van
het BSO-onderzoek al een aantal jaren op
de proefboerderij werkte. Onderzoeker

P.M.T.M. Geelen ging in verband met
hetdoor de Provincie meegefinancierde Nproject op Wijnandsrade volledig voor deze
proef-boerderij werken. Ter vervanging van
de onderzoekstaken van PM.T.M. Geelen
en M. Kroonen werd op contractbasis een
onderzoeker aangesteld.
De directeur van de cluster ZON J. Geervliet aanvaardde eenfunctie bij deLLTB.
Inhet kader van de herstructurering zijn de
clusters per 1 juni opgeheven en zijn de
taken overgedragen naar de sectorgerichte
proefstations. De directeurstaak wordt
sindsdien waargenomen door B. ten Hag
(PAGV).
Het algemeen bestuur vergaderde in 1995
zes keer; het dagelijks bestuur vijf keer.

Tabel 1. Samenstelling bestuur per 1januari 1996.
bestuursleden

woonplaats

benoemd door

A. Cuypers
W. Pennings
L. Geurts
K. Jespers
W. Verhoeven
H. de Klein
G. van Gompel

Bergen (voorzitter)
Baexem
Oirlo
Baarle-Nassau
Milheeze
Langenboom
Reusel (vice-voorzitter)

LLTB
LLTB
LLTB
NCB
NCB
NCB
NCB

Directie (wnd.)
B.ten Hag

Lelystad

PAGV

Adviseurs
Th. Aerts
M. Kroonen
H. Versteegen

Broekhuizen
Venray
Boekend

MAS-Horst
bedrijfsleider
onderzoeker

Agendalid
A. van Hoek

Horst

DLV

Technische commissie
M. Kroonen
H. de Klein
W. Pennings

Venray
Langenboom
Baexem

bedrijfsleider
bestuur
bestuur

Belangrijke aandachtspunten waren:
- de herstructurering van het praktijkonderzoek en de positie van onze proefboerderij daarin. Dit mede door de sterke
bezuiniging (30%per 1januari 1997) op
het praktijkonderzoek voor de akkerbouw
en vollegrondsgroenteteelt;
- de sterke bezuiniging op het rassenonderzoek door het stoppen van de overheidsfinanciering hiervoor per 1 januari
1997. Hierdoor zal, op voorstel van de
Commissies voor het Rassenonderzoek
(kwekers/telers), de uitvoering van de
rassenproeven op de kweekbedrijven in
plaats van op de ROC's geschieden;
- het aantrekken van additioneel gefinancierde projecten zoals de invloed van de
bemesting op de kwaliteit van aardappelen (NESTLÉ) en onderzoek aan ecologische bedrijfssystemen (EU-5B-gelden);
- de opzet van een goed proefplan voor
1996, waarbij de specifieke problemen
voor het ZO-zandgebied maximale aandacht krijgen. Daarbij speelt de Regionale
Programmeringscommissie een belangrijkerol.
De financiering van de proefboerderij (exploitatieverlies 1995 ± ƒ 339.000,-) geschiedt voor 50%door de overheid envoor
50% door het Landbouwschap (heffing per
ha). Daarnaast wordt op projectbasis meegefinancierd door NESTLEenEU.

Herstructurering praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek is de laatste jaren
sterk in beweging. Enerzijds door een
noodzakelijk streven naar krachtenbundeling in sectorgerichte organisaties met een
Proefstation en ROC's, anderzijds door een
terugtredende overheid en mede daardoor
aanzienlijke beperking van de financiële
middelen. Voor de AGV-sector waren er
naast het PAGV nog 11 zelfstandige stichtingen met 15 ROC's (deels gecombineerd
met andere sectoren).

In 1994werd een landelijk bestuur Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt opgericht (PAV i.o.). Voor de
akkerbouw in Zuidoost-Nederland is C.
Backbier hierin vertegenwoordigd. Tevens
werd een centrale financiering (ha-heffing
via Landbouwschap) en een centrale programmering (vijf regionale en één landelijke
programmeringscommissie voor de akkerbouw) georganiseerd. Vanuit het ZON-gebied zijn A. Notermans en L Geurts hierin
vertegenwoordigd. Mede onder druk van
de bezuinigingen heeft het PAV i.o.-bestuur
in 1994 opdracht gegeven voor een 'locatiestudie' (Commissie Bijloo) voor de uitvoering van het AGV-praktijkonderzoek.
In 1995zijn mede op basis van deze studie
na veel discussies ingrijpende besluiten
genomen inzake de herstructurering.
- Het praktijkonderzoek-AGV wordt landelijk aangestuurd omvattende de financiering, de programmering en de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het onderzoek.
- Dit landelijk aangestuurd praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op vier locaties
namelijk op de hoofdvestiging in Lelystad (tevens onderzoek voor regio NWC)
en drie nevenvestigingen (ZW, ZO,
NNO).
- Naast een landelijke koepelstichting PAV
(landelijk bestuur) komen er vier regionale stichtingen met een eigen regionaal
bestuur die deze erkende nevenvestigingenbeheren.
- Van het beschikbare basisbudget voor
AGV-praktijkonderzoek voor 1997 van
13,8 miljoen (na 30% bezuiniging) wordt
10,1 miljoen besteed op de hoofdvestiging en 3,7 miljoen inde regio's. Vanhet
budget voor onderzoek in de regio dient
80% te worden besteed bij de erkende
nevenvestiging.
- De nevenvestigingen kunnen additioneel
gefinancierde projecten uitvoeren mits
deze met het landelijk bestuur endeprogrammeringscommissie zijn afgestemd

en niet leiden tot duplicatie of doorkruising van landelijk gemaakte afspraken.
Vervolgens zijn regionale herstructureringscommissies aan de slag gegaan om op
basis van deze besluiten een concrete
uitwerking voor de regio te maken. Voor
het ZO-zand/lössgebied waren hierbij de
ROC-voorzitters, vertegenwoordigers van
LLTB, NCB en ZMO en het PAGV betrokken. Een belangrijk aspect hierbij vormt de
zorg voor het personeel, immers de sterke
bezuiniging betekent ook minder arbeidsplaatsen.
Het rapport van deze herstructureringscommissies is in december geaccordeerd
in het PAV-bestuur.
Voor het ZO-zand/lössgebied betekent dit
dat het vollegrondsgroente- en akkerbouwonderzoek (nu Meterik, Breda, Vredepeel
en Wijnandsrade) geconcentreerd wordt in
Meterik. Daartoe is per 1januari 1996 een
Stichting Praktijkonderzoek Akkerbouw en
Vollegrondsgroente-onderzoek ZO-Nederland (PAV-ZON) opgericht, waarbij het huidige personeel van de vier ROC's in dienst
komt. In dit kader is alle aandacht ook
gericht op een zodanige inrichting van deze locatie dat omvang en kwaliteit van het
praktijkonderzoek voor de akkerbouw in
hetZON-gebied gehandhaafd kanblijven.

Het tot stand komen van het onderzoekprogramma
De procedures om te komen tot het onderzoekprogramma voor de proefboerderijen
en het PAGV zijn met ingang van 1994
gewijzigd. De verantwoordelijkheid ervoor
ligt niet langer bij het bestuur van de proefboerderij maar bij het "bestuur in oprichting" van de sectororganisatie Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV).
Het "bestuur in oprichting" van het PAV

heeft hiertoe (voor de akkerbouw) een
landelijke programmeringscommissie en 5
regionale programmeringscommissies in
het leven geroepen. Zij hebben onder andere tot taak het PAV bestuur te adviseren
over het jaarlijks op te stellen onderzoeksplan. De landelijke programmeringscommissie geeft een advies aan het bestuur na
het afwegen en samenbrengen van de preadviezen van de regionale programmeringscommissie over de ingediende voorstellen.
De totstandkoming van het proefplan gaat
als volgt:
Injanuari worden vragen en problemen die
in de praktijk leven geïnventariseerd. Telers, studieclubs, voorlichters e.d. worden
gevraagd onderzoekswensen in te dienen.
Dit dient voor 1aprilte zijngebeurd.
De regionale programmeringscommissie
krijgt een overzicht van alle (in heel Nederland) ingediende vragen en voorstellen. Zij
geeft hierover een pré-advies. In de landelijke programmeringscommissie wordt tot
een eindoordeel gekomen.Zij bepalen welk
onderzoek prioriteit krijgt om te worden
uitgevoerd (het moet bijvoorbeeld ook in
de meerjarenvisie passen). De voorstellen
met prioriteit worden vervolgens door de
onderzoekers uitgewerkt in een projectplan
met begroting.
Het totaal van lopend onderzoek en nieuw
te starten onderzoek vormt het concept
onderzoekprogramma. Het PAV bestuur
stelt in november aan de hand van de begrotingen, behorende bij het onderzoekprogramma, het definitieve programma
vast en bepaald de verdeling over de verschillende proefbedrijven.
Er zijn vijf regionale programmeringscommissies voor de akkerbouw ingesteld, te
weten:
- zuidoostelijk zandgebied (incl. loss en
rivierklei);

Tabel2. Samenstelling van de in de loop van 1994 ingestelde regionale programmerings-commissie.
bestuursleden

woonplaats

benoemd door

A. Notermans
L.Geurts Oirlo
G.van Gompel
W. Verhoeven
B. Hasselo Eibergen
J. Jurrius
J. Hendriks
G. Buurman
vacature
B.ten Hag Lelystad
R Geelen (secretaris)
S. Postma (tot 1-10-1995)
H. Verstegen (vanaf 1-1-96)

Landgraaf
LLT.B.
Reusel
Milheeze
Z.M.O.
Randwijk
Horst
Ittervoort

LLT.B.

-

P.A.G.V
Wijnandsrade
Vredepeel
Boekend

zuidwestelijk kleigebied;
centrale klei;
veenkoloniën en noordelijk zandgebied;
noordelijke klei.

De commissies zijn samengesteld uit zes
vertegenwoordigers namens de stand- en
vaktechnische organisaties in de regio,
twee vertegenwoordigers namens de kolom in de sector (bijv. toeleverende, afnemende of dienstverlenende instanties), één
vertegenwoordiger van de voorlichtingsdienst DLV, één vertegenwoordiger namens het proefstation en de in de regio

N.C.B.
N.C.B.
A.B.T.B.
D.LV
St. Akkerprodukt L
Handel/industrie
ROC-Wijnandsrade
ROC-Vredepeel
ROC-Vredepeel

werkzame regionale onderzoekers, waarvan een het secretariaat voert.
De landelijke programmeringscommissie
wordt gevormd door twee vertegenwoordigers uit elke regionale commissie. Voor het
zuidoostelijk zandgebied zijn dat de heren
Notermans en Geurts. Verder is er een
vertegenwoordiger namens de voorlichtingsdienst (DLV centraal), een vertegenwoordiger namens de overheid (IKC-AGV),
eenvertegenwoordiger namens het 1RS,de
research coördinator van het Landbouwschap en hetPAGV.
Dedirecteur van het PAGVis voorzitter.

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS
v M.Kroonen,bedrijfsleider ROC-Vredepeel

Personeel
M. Kroonen
G. Baten
J. v.Meyel
S. Postma (tot 1-10-95)
R. Peeters
B. Peeters
M.van Beek

bedrijfsleider
werktuigen en praktijk
onderzoek
BSO- en regionaal onderzoeker (50/50)
praktijk en onderzoek
praktijk (3 maanden)
BSO-administratie, onderzoek- enjaarverslag
(1 maand)

In het voorjaar en de zomer verrichten een
aantal scholieren vakantiewerk op de
proefboerderij. Zij verrichten diverse werkzaamheden zoals het dunnen van suiker-

bieten en maïs, onkruidwieden entellingen,
bepalingen en bemonsteringen aan de gewassen.

In 1995liepen 3studenten stage op het bedrijf:
Peter van der Wijst
Jeroen Hendriks
Mathildevan Beek

MASCuijk
MASCuijk
HAS Den Bosch

Mechanisatie en investeringen
In verband met de zeer goede aardappelopbrengsten in 1994 konden een aantal
noodzakelijke investeringen gerealiseerd
worden. Deze investeringen zijn geheel
gerealiseerd binnen het goedgekeurde bedrijfsverlies.
Devolgende investeringen zijngedaan:
- Voor het kantoor zijn twee PC's en een
printer aangeschaft;
- De Steyr-trekker uit 1970 is vervangen
door een nieuwere gebruikte trekker;
- De veldspuit uit 1986 is vervangen door
eennieuwe;
- De aardappelsorteerder is vervangen
door een geluidsarme sorteermachine
die zowel aardappelen, stamslabonen als

27-03t/m 13-04
02-10t/m 20-10
04-09t/m 24-11

spruiten kansorteren;
- Eén beregeningshaspel isvervangen,
daarnaast heeft uitbreiding van de ondergrondse leidingen plaatsgevonden op
de Vredeweg en Twistweg, tezamen ongeveer 1000meter;
- Een 4-wielige landbouwwagen uit 1960is
vervangen;
- In verband met wegingen op het veld is
een nieuwe weegschaal met 12Volt voeding aangeschaft.

Loonwerk
Inloonwerk werden uitgevoerd:
- Het injecteren van drijfmest;
- Het zaaien en rooien van schorseneren
enwaspeen;

Tabel3. Geteelde gewasen in ha in 1995 (BSO,Vredeweg, Twistweg en ruilgrond).
gewas
aardappelen
suikerbieten
conservenerwten
stamslabonen (nateelt)
stamslabonen (hoofdteelt)
bruine bonen
maïs
waspeen
winterwortelen
granen
schorseneren
grasland
braak (groen)
totaal

BSO
4,07
3,98
2,75
2,75

-

2,84
1,92
0,65
0,66

-

Vredeweg

Twistweg

ruilgrond

totaal

4,20
0,90
0,85
1,75
2,60
0,30
1,40

2,80
2,85

4,50
4,75

-

-

-

5,20
1,30

2,50

-

-

1,30

2,60

1,96

-

-

18,83

15,05

13,45

- Het zaaien en oogsten van stamslabonen;
- Het oogsten van conservenerwten;
- Het persen van stro;
- Het rooien van suikerbieten en aardappelen (gedeeltelijk);
- Het uitmaaienvan desloten.

Bouwplan
In bovenstaande tabel wordt weergegeven
welke gewassen geteeld zijn in 1995. Daarnaast wordt het aantal hectares weergegeven wat van ieder gewas geteeld wordt
binnen het Bedrijfssystemen Onderzoek
(BSO) en het aantal hectares wat op de
Vredeweg, Twistweg of op een ruilperceel
geteeld wordt.

-

15,57
12,48
3,60
4,50
2,60
0,30
11,24
3,22
0,65
8,16
1,30
2,60
1,96

16,05

63,38

1,80

-

5,00

houden wordt bemest met Betacal Flow of
Dolocal 54%.

Kunstmatige beregening
De zomer van 1995 is zeer droog en warm
geweest. Door de grote gewasverdamping
per dag, is er veel beregend. Een voorbeeld van de grote gewasverdamping was
26 juni. Die dag was de referentieverdamping 5,5 mm. Omgerekend naar een gewas aardappelen was de verdamping 6,1
mm per dag. Dit betekent dat een beregeningsgift van 25 tot 30 mm na 4 tot 5 dagen op is.
Gedurende 8V2week is nagenoeg continu
beregend. In totaal is een oppervlakte van
271 hectare beregend (in 1994 was dit 220
ha). Per keer wordt ± 25 mm beregend.

Bemesting

Gewasbeschrijvingen

De basisbemesting bestaat in hoofdzaak
uit drijfmest. De toegelaten fosfaatnormen
en kwaliteitsaspecten vormen de uitgangspunten voor de aangewende hoeveelheden
per ha. Daarnaast wordt naar behoefte
bijbemest met Kalkammonsalpeter, Kali-60
en sporenelementen. Om de pH op peil te

Inleiding

10

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens
de gewassen die op geteeld worden op
Proefboerderij Vredepeel beschreven worden. Per gewas wordt het seizoensverloop
beschreven.Waarna de belangrijkste teelt-

Tabel4. Een overzicht van de beregende oppervlakte en hoeveelheden per gewas in 1995.
gewas

% v.d. beteelde
oppervlakte

aantal mm

100
100
100
100
100
100
80

75-150
100-150
75-175
100-225
175
125-225
25

maïs
suikerbieten
aardappelen
erwten-bonen
schorseneren
waspeen
granen

maatregelen in tabelvorm opgesomd worden.
Inde tabellen wordt drijfmest opgesplitst in
verschillende soorten drijfmest. Hieronder
volgt een lijstje met de afkortingen die
hiervoor in de tabellen gebruikt worden:
- MDM = mestvarkensdrijfmest;
- ZDM = zeugendrijfmest;
- BDM = biggendrijfmest.
Aardappelen
Begin april is het ras Hansa gepoot onder
goede omstandigheden. De Bintjes, Astérix, Première en Escort zijn half april ook
onder goede omstandigheden gepoot. De
basisbemesting, 240 kg N - Nmin, bestond
uit 25 m 3 MDM en 300 kg KAS. In maart is
de drijfmest uitgereden. Eind april is de
KAS gestrooid. Op basis van de uitkomsten van het bladsteeltjesonderzoek heeft
bijbemesting plaatsgevonden.
Inde Hansa en Escort is eind april voor de
eerste maal geëgd tegen onkruid. De onkruidbestrijding heeft op 10 hectare volledig mechanisch plaatsgevonden en op 5
hectare chemisch. Mechanisch zijn 4 bewerkingen noodzakelijk geweest: 2 maal
eggen, 1 maal visgraat en 1 maal aanaarden. Chemisch is éénmaal gespoten voor
opkomst. Beide methoden hebben een
goed resultaat gehad.
Eind mei hadden de eerste percelen het
veld dicht. De bespuitingen tegen Phytophthora zijn eind mei begonnen met 0,3 liter
Shirlan. Half juni is in een perceel Asterix

en Bintje Phytophthora geconstateerd. Deze plekken zijn doodgespoten. Als gevolg
van het natte weer en de aanwezige besmettingsbronnen is er een grote Phytophthora-druk geweest. De bespuitingen zijn
intensiever uitgevoerd dan normaal. In
totaal is dit seizoen 14-16 maal tegen Phytophthora gespoten. De Escort in BSO-Eco
is Phytophthora-vrij gebleven zonder bespuitingen.
Begin augustus zijn de rassen Première en
Escort gerooid. De netto-opbrengsten van
beide rassen waren circa 50 ton/ha. Begin
september is een perceel Bintjes gerooid
dat als gevolg van nematoden en droogte
vroeg afstierf. De opbrengst viel tegen,
namelijk 47 ton/ha. Loofdoding van de
andere percelen heeft voornamelijk mechanisch plaatsgevonden, enkel in de Hansa's
is het loof doodgespoten.
Begin oktober zijn de Bintjes gerooid. De
netto-opbrengst bedroeg 69 ton/ha. De
BSO-aardappelen zijn met de eigen rooier
gerooid en opgeslagen in een kuil. Eind
november zijn deze afgeleverd aan Nestlé.
De Hansa's zijn half oktober door de loonwerker gerooid.
Maïs
Eind april, begin mei zijn de rassen Graaf,
Melody en Aviso gezaaid. De opkomst was
zeer vlot, op de meeste percelen stond de
maïs binnen 7 dagen boven. De bemesting
vond plaats op basis van organische mest
aangevuld met kunstmest tot het advies
(200 kg N - Nmin). In de BSO-percelen is
het onkruid gecombineerd mechanisch11

Tabel5.Teeltgegevens aardappelen (excl. BSO).
perceel

14 + 15Vr.w.

ruilperceel

1 + 2Tw.w.

oppervlakte (ha)
ras
pootdatum
pootafstand
voorvrucht
drijfmest per hectare
N-bemesting per hectare (KAS)
onkruidbestrijding

2,40
Bintje
13 april
32 cm
stamslaboon/maïs
25 m 3 (MDM)
107 kg
mechanisch

3,10
Hansa
4 april
29 cm
4-jarig grasland
25 m 3 (MDM)
Okg
mechanisch

zlektebestrijding

15x 0,3 Shirlan
1 x 2,5 Curzate

plaagbestrijding

13x 0,3 Shirlan
1 x 2,5 Curzate
0,2 Sumicidin

loofdoding

loofklappen

2,00
Première
14 april
34 cm
suikerbieten
20 m 3 (MDM)
100 kg
1,5Herbogil +
1 olie
9 x 0,3 Shirlan
1 x 2,5 Curzate
0,3 Decis (Coloradokever)
loofklappen

beregening
netto-opbrengst per hectare
o.w.g.
prijs netto per kg

6 x 25 mm
46.800 kg
390
14,20et

chemisch (eggen en LDS-bespuiting) en
volledig mechanisch (eggen en schoffelen)
bestreden. In de praktijkpercelen is voor
opkomst gespoten met 1,5 - 3,5 liter Dual
en ingewerkt met de eg, na opkomst is
gespoten met 1-2 liter Laddok en olie.De
onkruidbestrijding is goed geslaagd. Enkel
op de percelen waar volledig mechanisch
gewerkt is, is handwerk verricht als gevolg
vande traag groeiende maïs.
Begin juni stagneerde de groei als gevolg
van het koude en natte weer. Onder invloed van het warme weer tijdens de rest
van de zomer groeide de maïs weer goed.
Rond de bloei is er beregend. De kolfontwikkeling is goed geweest. In augustus
begon de afrijping. In de eerste helft van
september is de maïs gehakseid. De gemiddelde opbrengst van 11,14 ha is circa
130 m3/ha met ongeveer 16ton droge stof
per hectare.
Schorseneren
Op 22 april zijn de schorseneren onder
goede omstandigheden gezaaid. De opkomst was begin mei. Voor opkomst is 4
liter Chloor IPC toegepast als bodemherbicide. Na opkomst is nog 4 maal gespoten
12

(Colorado-kever)
0,5 Reglone +
0,5 Paraquat
5 x 25 mm
68.365 kg
n.v.t.
14,85et

3 x 25 mm
48.960 kg
382
13,85 et

met 1 liter Chloor IPC, de laatste 3 maal is
daar 0,15 kg Simazin aan toegevoegd.
Daarnaast zijn de schorseneren eind juni
geschoffeld en zijn de ontsnapte onkruiden
handmatig verwijderd.
De basisbemesting bestond uit 30 m 3
ZDM. Daarnaast is het kali-niveau hersteld
met 150 kg Kali-60 en is 7,5 kg Borax gegeven om het sporenelement borium aan
te vullen. Er is 4 maal KAS bijgestrooid,
totaal is 108kg Nbijbemest.
In totaal is er 3 maal gespoten met Carbendazim tegen meeldauw en 1 maal met
5 liter koperoxylchloride tegen witte roest.
De gewasstand is het hele jaar redelijk tot
goed geweest.
Vorigjaar zijn de schorseneren half februari
geoogst onder matige omstandigheden.
De bruto gewassen opbrengst was 26ton.
Halverwege het groeiseizoen trad zeer veel
Rhizoctonia op, wat ten koste is gegaan
van de opbrengst. Het tarrapercentage
was 49 %. Dit hoge tarrapercentage was
het gevolg van ruwschilligheid, vertakte en
kromme schorseneren en roosverkleuring
van het produkt.
Dit seizoen zijn de schorseneren begin
december onder zeer droge omstandighe-

Tabel6. Teeltgegevens maïs en schorseneren (excl. BSO).
gewas

maïs

schorseneren

percelen
oppervlakte (ha)
ras
zaaidatum
zaaiafstand/kg
voorvrucht
drijfmest/ha
N-bemesting/ha (KAS)
onkruidbestr.

3, 4, 5 en 6Tw.w
5,20
Aviso
29 april
12,1 cm
aardappelen/maïs/graan
25 m3 (BDM)
54 kg (rij-bem.)
3 Dual (voor opkomst)
2 Laddok + 2 olie

7Tw.w.
1,30
Lange Jan
22 april
15 kg/ha
granen
30 m 3 (ZDM)
108 kg
Chl.lPC + Simazin
mechanisch
3 x 0,5 Carbendazim
1 x 5 koperoxychl.

4 x 25 mm
I35m7ha

7 x 25 mm
27.260 kg/ha

ziektebestr.
plaagbestrljding
beregening
netto-opbrengst

den geoogst. De netto-opbrengst per hectare was ongeveer 27 ton. Hiervan was 52
% klasse I, 14 % klasse II en 34 % klasse
III. Het percentage tarra was 18,3 %en de
uitbetalingsprijs 48,67et per kg.
Granen
Begin november 1994 zijn de triticale en
wintertarwe gezaaid. De triticale stond half
november boven, de wintertarwe eind november. Half maart is op de triticale 80 kg
N gestrooid en op de wintertarwe 100 kg
N. De tweede gift heeft eind april plaatsgevonden en bedroeg op beide gewassen 60
kgN.
In de triticale is twee maal tegen luizen
gespoten met Pirimor, verder is geen onkruid-, ziekte- of plaagbestrijding uitgevoerd. In de wintertarwe is éénmaal tegen
meeldauw gespoten met Corbel en één
maal tegen afrijpingsziekten met Matador.
Half mei,tijdens de bloei is éénmaal beregend.
De oogst van de triticale vond eind juli
plaats. De korrelopbrengst bedroeg bij 16
% vocht 6.400 kg per hectare. De stroopbrengst bedroeg ongeveer 6.500 kg per
hectare.
De oogst van de wintertarwe vond begin
augustus plaats. De korrelopbrengst bedroeg bij 16 % vocht circa 7.000 kg per

hectare. De stro-opbrengst was ongeveer
6.000 kg per hectare.
Suikerbieten
Half april zijn de bieten onder goede omstandigheden gezaaid. Op de praktijkpercelen is het ras Fiona gezaaid,op de BSOpercelen het ras Evita. Al het zaad met
uitzondering van BSO-Eco is Gaucho-ontsmet. Eind april stonden de bieten boven.
De opkomst was vrij onregelmatig (Gaucho?!).
De basisbemesting bestond uit organische
mest aangevuld met kunstmest tot het
advies (200 - 1,7 x Nmin). Daarnaast is 15
kg Borax gestrooid om het boriumgehalte
aan te vullen en 200 kg landbouwzout om
het natriumniveau teverhogen.
De onkruidbestrijding gebeurt door middel
van het Lage Doseringen Systeem met de
middelen Pyramin, Betanal, Goltix, Tramât
en olie, ook is twee maal een grassenmiddel toegevoegd (Targa). De eerste onkruidbestrijding is 27 april uitgevoerd. Daarna is
dit nog 4 maal herhaald. De onkruidbestrijding is goed gelukt. Door veel aardappelopslag was nog wel enig handwerk vereist.
Rond de langste dag was het veld gesloten. De stand van de bieten is het hele
seizoen goed gebleven. Op enkele percelen kwam Rhizoctonia voor (met name
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Tabel 7.Teeltgegevenstriticale en wintertarwe (exclBSO).
gewas

triticale

wintertarwe

perceel
oppervlakte (ha)
ras
zaaidatum
hoeveelheid zaad
voorvrucht
drijfmest
N-bemesting (KAS)
onkruidbestrijding
ziektebestrijding

16Vr.w.
1,40
Purdy
2 november
150 kg/ha
maïs

ruilperceel
4,35
Estica
5 november
150 kg/ha
aardappelen

-

-

plaagbestrijding
Beregening
Korrelopbrengst/ha
Stro-opbrengst/ha

2 x Pirimor (luizen)
1 x 25 mm
6.400 kg
6.400 kg

80 + 60 kg

~

BSO-percelen). Op deze percelen zijn de
rotte bieten uit het zwad verwijderd na het
rooien envoor hetopladen.
Half augustus is Cercospora geconstateerd. Er is toen gespoten met 0,5 liter
Carbendazim, half september is deze bespuiting herhaald.
Begin oktober zijn de percelen, die het
meest door Rhizoctonia aangetast waren,
gerooid. De netto-opbrengst varieerde van
46 tot 57 ton per hectare. Het gemiddelde
suikergehalte was 16,14 % en de winbaarheid 91,88%.
Half oktober zijn de laatste BSO-percelen
en het perceel op de Twistweg gerooid. De
gemiddelde netto-opbrengst was 57 ton
per hectare. Het gemiddelde suikergehalte
was 17,29%en de winbaarheid 92,00%.
Op 9 november is het laatste perceel gerooid. De netto-opbrengst was 71,5ton per
hectare, het suikergehalte 15,62 % en de
winbaarheid 85,82%.
Dubbelteetterwt/boon
Op 15 maart zijn de conservenerwten onder goede omstandigheden gezaaid. Op
alle percelen (4 BSO-percelen en 1praktijkperceel) is het ras Charmette gezaaid. De
bemesting bestond uit organische mest of
kunstmest, afhankelijk van het perceel. De
opkomst was rond 14 april. Het gewas is
14

100 + 60 kg
20 g Ally (muur)
1 I.Corbel (meeldauw)
1 I. Matador (afrijpingsziekte)
1 x Pirimor (luizen)
1 x 25 mm
7.150 kg
6.000 kg

toen 2 maal geëgd tegen het onkruid. De
chemische onkruidbestrijding gebeurt met
lage doseringen Basagran en uitvloeien De
eerste bespuiting is eind april uitgevoerd,
begin mei is dit nog een keer herhaald.De
stand van de erwten was redelijk. Eind juni
zijn de erwten onder goede omstandigheden geoogst. De opbrengst was matig.Als
gevolg van het natte weer half juni kwam
wel veel Botrytis onder in het gewas voor.
Het gevolg daarvan was dat er bloeiverlies
enverlies van oogstbare peulen optrad.De
erwten zijnéén àtwee maalberegend.
Begin juli is het stamslaboonras Masaï
gezaaid. Bemesting vond op het praktijkperceel plaats met de bouwlandinjecteur,
er is 20 m 3 MDM geïnjecteerd. Op de
BSO-percelen is met uitzondering van
BSO-Eco 100 kg KASgestrooid.
Onkruidbestrijding gebeurde ook weer met
lage doseringen Basagran en uitvloeier, dit
is drie maal gedaan. In het Eco-perceel is
rond opkomst geëgd, daarna geschoffeld.
De overgebleven onkruiden zijn met de
hand verwijderd. De onkruidbestrijding is
goed geslaagd. Er is twee maal met Ronilangespoten tegen Botrytis enSclerotinia.
Als gevolg van de hoge temperaturen en
beregening is de stand van de bonen

Tabel 8. Teeltgegevens suikerbieten (excl. BSO)
perceel

9 en 10 Tw.w.

ruilperceel

oppervlakte in ha
ras
zaaidatum
zaaiafstand
voorvrucht
drijfmest per ha
N-bemesting per ha (KAS)
onkruidbestr.
ziektebestrijding
plaagbestrijding
beregening in mm
opbrengst kg/ha
suiker gehalte
Wl

2,85
Fiona
12 april
16,5 cm
maïs
25 m 3 (BDM)
54 kg
LDS
2 x 0,5 Carbendazim

4,75
Fiona
12 april
16,5 cm
langjarig grasland/maïs
30 m 3 (ZDM)
Okg
LDS+ 1 liter Avadex
2 x 0,5 Carbendazim

-

-

6 x 25 mm
63.800
17,10%
91,24%

4 x 30 mm
71.500
15,65%
85,82%

Tabel 9. Teeltgegevens dubbelteelt erwt/boon (excl. BSO).
gewas

erwt

boon

perceel
oppervlakte (ha)
ras
zaaidatum
zaaiafstand/kg
voorvrucht

11 Vr.w.
0,85
Charmette
15 maart
115 kg/ha
braak

drijfmest per ha
N-bem. kg/ha (KAS)
onkruidbestrijding

30 m 3 (ZDM)

11 + 12Vr.w.
1,75
Masaï
5 juli
6-7 cm
cons, erwten/
gras groenbemester
20 m y (MDM)

ziektebestrijding
plaagbestrijding
netto-opbrengst per hectare
prijs per kg

-

-

-

2 x LDS Basagran
2 x schoonlandeg

3 x LDS Basagran
1 x 0,75 Fervinal
2 x 0,75 Ronilan

1 x 0,25 Pirimor
4.700 kg (TM 120)
72 Ct

goed geweest. Eind september zijn de
bonen geoogst. De opbrengst is redelijk
goed. Gemiddelde netto-opbrengst per
hectare is 10.900 kg met 7,5 % tarra en
een uitbetalingsprijs van 31 cent per kilogram.
Hoofdteelt stamslabonen
Eind mei zijn de stamslabonen gezaaid. Dit
was ook het ras Masaï. De bemesting
bestond uit 15 m 3 MDM dat met de bouwlandinjecteur ingewerkt is. Door het natte
koude weer was de beginontwikkeling niet
zo goed. De onkruidbestrijding met lage
doseringen Basagran is goed geslaagd. Er

-

11.500 kg
31 ct

is twee maal met Ronilan gespoten tegen
Botrytis enSclerotinia.
Begin augustus zijn de bonen geplukt. De
opbrengst viel tegen. Als gevolg van het
weer bloeide het gewas vrij vroeg en kort.
Eind juli begon het gewas opnieuw te
bloeien terwijl de eerst gevormde bonen
oogstklaar waren. De opbrengst per hectare is hierdoor duidelijk achtergebleven ten
opzichte vanvorigjaar.
Wortelen
De was- en winterpeen zijn eind mei gezaaid. De bemesting bestond uit organische mest aangevuld met kunstmest tot
15

Tabel13. Overzichtvandeneerslaginmmovereenperiodevan37jarenopdeproefboerderij.
jaar

neerslag inm m
2)
1)

jaar

neerslag inm m
2)
1)

jaar

neerslag inm m
2)
1)

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

692
395
880
790
623
550
584
834
936
672
693
587
713

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

558
571
560
741
528
393
620
604
655
720
772
720
807

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

864
618
806
776
947
634
523
532
812
809
915
755

437
390
364
381
450
326
266
231
436
459
413
306

708

364

403
178
436
448
363
342
308
440
435
304
420
420
420

gemiddeldeVredepeelover37jaren

339
414
273
279
265
141
334
276
323
351
323
351
405

N.B. Vanaf 1977 heeft de neerslag over het gehelejaar betrekking op periode 1november tot 1november.Voordienbetrof hetdeperiodevan 1 januaritot 1januari.
1) = gehelejaar;
2) = aprilt/m september.

meer beregend is. Veel proeven zijn geoogst, wat goed verliep door het mooie
weer. Oktober was een mooie herfstmaand
met weinig regen. De oogst van de gewassenverliep vlot.
Indit verslagjaar (november 1994tot okto-
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ber 1995)viel er 47 mm meer neerslag dan
het 37-jarig gemiddelde. Tijdens het groeiseizoen is 58 mm minder gevallen dan het
37-jarig gemiddelde. Vooral de maanden
juli en augustus waren droog en was de
gewasverdamping groot. Hierdoor is er
veelberegend.

Plattegrond van het bedrijf

PROEFBOERDERIJVREDEPEEL

Vredeweg

1995

Feelkanaal
braak

19.2

29.2

-Glex-

grasland

Glinbraak

waspeen
braak

18.2
grasland

winterpeen18.1

trlticale

erwt/boon 17.2

erwt/boon

waspeen

17.1

28.1

aardappel
-EcoïGlexJaardappel

tritlcale

stamboon
VP877

27.1

waspeen

37

26.2
stamboon
VP865

26.1

III

suikerblet

25.2

aardappel

35.2

-Glinsuikerbiet

15

25.1

suikerbiet

24.2

suikerbiet

24.1

suikerbiet
34.2

aardappel
IV

aardappel

23.2

13

aardappel

23.1

suikerbiet

34.1

aardappel

33.2

-Glln-

aardappel
VP868

boon(nateelt)

suikerbiet
VP872

erwt/boon

aardappel

33.1
32.2

22

erwt/boon
-GlexTEcoi
erwt/boon

21

31

Vredeweg
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Op verzoek van Cehave is dit jaar de teelt
van bruine bonen beproefd op ROC-Vredepeel. Doel hiervan is de telers in dit gebied
kennis te laten maken met deze teelt en
tevens de mogelijkheden van de bruine
bonenteelt op zandgrond tebeproeven.
De teelt komt in grote lijnen overeen met
die vanstamslabonen.
Voorafgaand aan de teelt werd 20 m 3 Varkensdrijfmest ( N, R K = 8,1;4,1;8,3) uitgereden. Van de aanwezig N werd 110 kg
per hectare werkzaam geacht. Het bemestingsadvies is 150 - Nmin. De bodemvoorraad werd op 30 kg per hectare geschat.
Ondanks dat het langstroras Berna werd
gezaaid, bleef de gewaslengte beperkt. Dit
in tegenstelling tot de verwachting dat als
gevolg van veel mineralisatie een fors gewas zougroeien.
De inzaai op rijenafstand 50 cm vond
plaats op 17 mei waarbij gestreefd werd
om 25-30 zaden per m 2 te zaaien. De opkomst was rond 29mei.
Deonkruidbestrijding werd uitgevoerd door
middel van het Lage Doseringen Systeem
met Basagran. De eerste bespuiting vond
voor opkomst plaats met 0,25 I. Basagran
+ 0,25 I. Agral. Na opkomst werd nog
tweemaal 0,75 I. en eenmaal 1,0 I. Basagran + 0,5 I. Agral gespoten. Aansluitend
vond een grassenbestrijding plaats met 1I.
Fervinal + 0,5 I. Agral. Hiermee werd het
straatgras niet bestreden, wat later de
oogst sterk belemmerde.
Tijdens envlak nade bloeiistweemaal met
0,75 I. Ronilan + 0,5 I. Agral gespoten om
Botrytis-aantasting tevoorkomen.
Nadat de bonen op 31 augustus waren
doodgespoten met 1 I. Reglone om een
gelijkmatige afrijping te bevorderen, vond
de oogst plaats op 7 september. De bonen
werden van stam gedorsen met de combine. Belangrijk hierbij is dat de bonen voldoende hoog van de grond staan en de
peul niet te droog is om dorsverliezen te
beperken. Het toerental van de dorstrommel dient laag te zijn met een ruime door22

voer om beschadigingen van de bonen te
voorkomen.
De oogst verliep moeizaam. Het was de
bedoeling de bonen af te schoffelen, op
zwad te leggen en daarna te dorsen. Vanwege het straatgras konden de bonen niet
afgeschoffeld en op zwad gelegd worden.
Als noodoplossing is gekozen de bruine
bonen van stam te dorsen met de combine. Door deze oogstmethode zijn oogstverliezen opgetreden, die geschat worden op
20tot 30%.
De netto opbrengst van een geslaagd gewas ligt rond de 2.500 kg per hectare. Op
de proefboerderij werden de bonen met 26
% vocht geoogst, deze opbrengst wordt
gecorrigeerd naar het standaardvochtpercentage van 18 %. In onderstaande tabellenworden de kilogramopbrengst, teeltkosten en saldoberekeningen weergegeven.
Het saldo is niet onaardig. Het saldo van
bruine bonen is afhankelijk van de prijs die
verkregen wordt voor de bonen. Op de
vrije markt kan dit sterk fluctueren. De prijs
die in september 1994 gegeven werd voor
100 kg bonen was f 150,-. In maart 1995
was dit per 100 kg bonen f 240,-. In september 1995 werd voor 100 kg bonen
f 189,-verkregen.
De contractprijs die Cehave voor oogst '95
gaf, was f 160,- per 100 kg bonen. Daar
gaan de kosten voor drogen, schonen en
wegen nog vanaf. Als ROC-Vredepeel de
contractprijs gekregen had in plaats van de
prijs op de vrije markt zou het saldo bij
eigen mechanisatie op f 2646,- per hectare
uitgekomen zijn. In andere jaren kan dit
natuurlijk weer anders zijn.
De teelt van bruine bonen lijkt op zich
eenvoudig, echter er kleven nadelen aan.
Ook bruine bonen dienen bij droogte beregendte worden met nametijdens en na de
bloei. Op ROC-Vredepeel is drie maalberegend. Per keer is ongeveer 25 mm gegeven.

Kilogram-opbrengstbruinebonenper hectare
Bruto kg-opbrengst bij26 %vocht
Basiskorting 0,5 %

ƒ2977
ƒ 13ƒ2964

Bruto kg-opbrengst gecorrigeerd naar 18%vocht
Reinigingsverlies 3,0 %
Uitmaal/voer 6,0 %

ƒ2657
ƒ 80ƒ 160-

Netto kg opbrengst

ƒ2417

Opbrengst bruineboneninguldensperhectare
Bruine bonen (zuiver)
Bruine bonen (uitmaal)
Droogkosten
Voorreinigingskosten
Weegkosten
Schoningskosten
Netto-opbrengst

2417 kg * f 188,80/100kg =
160 kg * f 23,60/100 kg =
2964 kg * f 7,35/100 kg =
2977 kg * f 0,15/100 kg =
2977 kg * f 0,09/100kg =
2657 kg * f 5,00/100kg =

ƒ4563
ƒ 38
ƒ218ƒ 4ƒ 3ƒ 133ƒ4243

Teeltkosteninguldensperhectare
Bemesting
Zaaizaad
Onkruidbestrijding
Ziektenbestrijding
Totaleteeltkosten

87
360
238
165

ƒ
ƒ

f

ƒ
ƒ

850

Saldobruinebonenper hectareeigenmechanisatie
Totale opbrengst
Totaleteeltkosten
Saldo per hectare E.M.

ƒ
ƒ
ƒ

4243
8503393

Saldobruinebonenper hectare metloonwerk
Totale opbrengst
Totaleteeltkosten
Zaaien loonwerk
Oogsten loonwerk
Maaien
Zwaddorsen

ƒ
ƒ
ƒ

4243
850196-

ƒ
ƒ

248419-

Saldo per hectare

ƒ

2530
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In vergelijking met granen is de arbeidsinzet ongunstig. De oogst vindt op een moment plaats dat ook andere hoger salderende gewassen geoogst moeten worden.
Daarbij komt dat goede oogstmechanisatie
ontbreekt inditgebied.
Verder houdt het gewas bruine bonen,
vanwege zijn lange veldperiode, de schimmel Verticillium dahlia (veroorzaker van
Verwelkingsziekte inaardappelen) instand.

Auris zijn 6 rijen gezaaid, van de andere
drie rassen zijn 24 rijen gezaaid. De rassenvergelijking lag in een veld suikerbieten
van het ras Fiona.
De opkomst was op 29 april, deze was
zeer onregelmatig (Gaucho-ontsmetting?!).
Op 11 mei is een plantentelling uitgevoerd.
De resultaten hiervan staan vermeld in
tabel 15. Op 22 juni was het gewas gesloten.
De onkruidbestrijding is volgens het lage
doseringssysteem uitgevoerd met 4 herhalingen.
Het perceel is twee maal beregend. Per
keer is ongeveer 25 mmwater gegeven.
Er zijn twee ziektebestrijdingen uitgevoerd
tegen Cercospora, namelijk op 23 augustus en 14 september met ieder 0,5 liter
Carbendazim. Ondanks deze bespuitingen
blijkt uit tabel 15dat het ras Fiona enAuris
aangetast worden door Cercospora. Hieruit
blijkt hoe hoog de ziektedruk was. Als in
deze rassen helemaal geen bestrijding was
uitgevoerd, waren ze waarschijnlijk vrij ver
afgestorven en weer gaan hergroeien. Arma en het ras van Hilleshög en KWSzijn
bijna niet aangetast door Cercospora en
lijken inderdaad vrij resistent voor Cercospora. Frappant is dat Arma en het Hilleshög- en KWS-ras die bijna niet aangetast
worden door Cercospora wel aangetast
worden door bruine roest. Het ras Auris
wordt door beide ziektenvrij sterk aange-

Suikerbieten
Insamenwerking met COVAS is in 1995op
Proefboerderij Vredepeel een strokenvergelijking met vijf suikerbietenrassen aangelegd. Doelvan deze vergelijking was om na
te gaan of er verschillen zijn tussen de
rassen, wat betreft de Cercospora-aantasting.
Deze strokenvergelijking is aangelegd op
gescheurd grasland.
Er is 30 rrr zeugendrijfmest per hectare
met de bouwland injecteur ingewerkt. Dit
komt overeen met 165 kg stikstof, waarvan
± 70 % werkzaam is, dit is ongeveer 116
kg stikstof per hectare. Daarnaast is 200
kg landbouwzout en 8 m 3 Betacal per hectaregestrooid.
Op 12 april zijn de rassen gezaaid op een
afstand van 16,5 cm, 2 tot 3 cm diep. Al
het zaad was Gaucho-ontsmet. Van het ras
Tabel 15. Plantentelling 11 mei 1995.
Ziektewaarneming 2 november 1995.
planten/ha
Fiona
Hilleshög
(HM 114)
Arma
KWS 931
Auris
1)

Cercospora '

v

3

105.600
108.000
92.000 2)
96.800 2)

9
9
8
3

93.600

bruine roest '

Onregelmatige opkomst (Gaucho?!).
Veel aardvlooien schade.
3)
1 = zwaar aangetast (op nagenoeg elk blad spatjes Cercospora te zien); 10 = geen aantasting.

2)
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Tabel 16. Resultatenrassenvergelijkingsuikerbieten.
ras

Fiona
Hilleshög
(HM 114)
Arma
KWS931
Auris
1)
2)

bruto 1)
opbr
ton/ha

SK

Wl

Na

K

%

Alfa
-N

netto 2)
opbr
ton/ha

%

suiker
kg/ha

100,4

16,04

88,24

23,58

5,20

47,03

90,3

14.484

84,6
79,8
83,6
97,5

14,52
14,65
15,36
15,38

84,50
84,59
87,41
85,65

33,25
36,80
31,15
36,03

5,35
5,03
5,05
6,83

47,60
42,95
43,05
42,78

76,2
71,8
75,2
87,8

11.064
10.519
12.012
13.504

Ditzijnproefveldopbrengsten,hierdient ± 15% vanafgetrokkentewordenomopreëleopbrengstente
komen.
Monstertarra= 10 %.

tast en komt wat dat betreft vrij slecht uit
devergelijking.
Op 9 november is het perceel gerooid. Per
strook werden 4 opbrengstbepalingen van
ieder 60m 2 en bemonsteringen uitgevoerd.
De resultaten per ras zijn weergegeven in
tabel 16. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat dit resultaten zijnvan slechts éénjaar.
De hoge kilogramopbrengsten en lage suiker- en winbaarheidsgehaltes zijn te verklaren doordat jaren lang gras op dit perceel
gestaan heeft. Daardoor komt er nog veel
stikstof vrij door mineralisatie. De drijfmestgift van 30 m 3 is voor dit perceel waarschijnlijk te veel geweest.

Publikaties
Elk jaar worden er door diverse onderzoeksinstituten resultaten gepubliceerd van
onderzoek dat in de loop der jaren op de
proefboerderij isuitgevoerd.
In navolgend overzicht wordt een beeld
gegevenvanpublikaties die in1995zijnverschenen naar aanleiding van onderzoek op
de proefboerderij of publikaties die nauw
met het uitgevoerde onderzoek samenhangen. Deze lijst is niet compleet.
Dijk, W. van, J. Schroder, L. ten Holte en
W.J.M, de Groot, "Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaïs", PAGV verslag

nr.201,juli1995.
Visser, C.L.M. de, J.A. Schoneveld en M.H.
Zwart-Roodzant, "Ontwikkeling van een gewasgroeimodel voor peen op basis van
SUCROS 87", PAGV verslag nr. 199, juni
1995.
Janssens, S.R.M., J.J. Schroder en K.B.
van Bon, "Innovatiebedrijven geïntegreerde
akkerbouw; beknopt overzicht technische
en economische resultaten", PAGV verslag
nr. 196,maart 1995.
Schans, D.A. van der, W. van Dijk en O.
Dolstra, "De invloed van plantveredeling,
zaaitijdstip en koude-tolerantie op de stikstofbenutting door maïs tijdens de jeugdgroei", PAGVverslag nr. 191,juni 1995.
"Themadag maïs, naar een evenwicht tussen milieu en economie", PAGV themaboekje nr. 19,november 1995.

Verslagenvanoverige zandlocaties
Naast resultaten van ROC-Vredepeel kunnen proeven die in het Noord-Oostelijk
Zandgebied zijn aangelegd van belang zijn
voor detelers in het Zuid-Oostelijk Zandgebied. In navolgende wordt een overzicht
gegeven van de proeven die in 1995 door
het SIO (Stichting Interprovinciaal Onder25

zoekscentrum voor de Akkerbouw op
zand- en veenkoloniale grond in MiddenOost en Noord-Oost Nederland) zijnverslagen. Belangstellenden kunnen in het bezit
komen van een jaarverslag door f 15,00
over te maken op girorekening 31.34.396
onder vermelding van "Onderzoek 1995".
In onderstaand overzicht zijn de proeven
opgenomen die op de proefboerderijen
Kooyenburg te Rolde (zandgrond) en 't
KB

Kompas te Valthermond (dalgrond) zijn uitgevoerd. Elke proef heeft een registratienummer. Daaruit blijkt op welke proefboerderij het onderzoek is uitgevoerd (KB =
Kooijenburg; KP = 't Kompas).
Van een aantal proeven heeft het verslag
betrekking op oogstjaar 1994. Dit is achter
de titel aangegeven met de aanduiding:
(1994). De proeven zijn ingedeeld per gewas of gewasgroep.
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1054 331 Resultaten cultuur- en gebruikswaarde onderzoek van zetmeelaardappelen;
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