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Inleiding
Indezestigerenzeventigerjarendeedzichin de
akkerbouweensterkebouwplanvernauwingvoor
alsgevolgvanhetvakertelenvanhoogrenderendegewassenalsaardappelenen suikerbieten.
Uiteeneerstebedrijfseconomischeevaluatievan
de onderzoekresultaten van de bouwplannenproefDeSchreef(Preuter,1976)komtnaarvoren
dat de daar aanwezige nauwste bouwplannen,
namelijk dedriejarige rotaties metaardappelen,
suikerbieten en graan, het meest winstgevend
zijn. Onbekend was of nog nauwere rotaties
technischmogelijkeneconomischrendabelwaren.Ominzichttehebbeninhetheletrajectvan
zeerruimetotzeernauweteeltfrequenties,werd
ook de continuteelt van aardappelen of suikerbieteninhetonderzoekmeegenomen.Verwacht
magworden,datindecontinuteeltenheteersten
hethevigsteventuele problemen naarvorenkomen.

Het doel van de vruchtwisselingsproef PAGV1
was na te gaan in welke mate in zeer nauwe
rotatiesdeopbrengstendekwaliteitvanaardappelenensuikerbieten reagerenenofdebodemvruchtbaarheidinchemische,fysischeofbiologische zinverandert. Daarnaast werd onderzocht
welke maatregelenophetgebiedvande chemischeenfysischebodemvruchtbaarheidgenomen
moetenwordenomdeteverwachten achteruitganginbodemvruchtbaarheidtegentegaan.

Opzetenuitvoering
Hetruimstwasdedriejarigerotatiesuikerbieten wintertarwe (+ grasgroenbemesting)- aardappelen. Het hart van de proef bestond uit een
tweejarige rotatie suikerbieten - aardappelen,
waarin eenaantalvarianten waren aangebracht
(tabel234).Verderwarennogtweecontinuteeltenvanaardappelenof suikerbieten indeproef
opgenomen.
Binnendetweejarigerotatielagendrievarianten
in grondbewerking, namelijk ploegen, cultivatereneneenrijbanenteeltsysteem,tweevarian-

Tabel234. Varianten indevruchtwisselingsproef PAGV1.
code
3P

bouwplan
sb-wt+-aai)

hoofdgrondbewerking
ploegen

2 P+
2P
2 R+
2R
2 C+
2C

sb-aa
sb-aa
sb-aa
sb-aa
sb-aa
sb-aa

ploegen
ploegen
rijbanen
rijbanen
cultivateren
cultivateren

champost

+
-

+
-

+

—

1 PA+
aa-aa
ploegen
+
1 PE+
sb-sb
ploegen
+
1)suikerbieten-wintertarwe metgroenbemester-aardappelen
2) grondontsmetting eenmaal pertweejaar.1PE+ maximalegrondontsmetting.

grondontsmetting
+2)

+
+
+
+
+
+
++
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teninorganischebemesting,namelijkjaarlijks20
ton champignoncompost (champost) enzonder
champostenviervarianteninstikstofbemesting.
Degrondbewerkings-,champost- enstikstofvarianten lagen in een split-split-plotschema met
drieherhalingen.
Debrutoveldjesgroottewas7,5x53mendenetto
maat 1,5x53 m. De totale proef nam 12 ha in
beslag.Hetproefveldwasoverkleineafstanden
vanenkele meters heterogeen,maarovergrote
afstandenvrijhomogeen(Burrough,1981),waardoor deopbrengsten vande bouwplannen met
elkaarvergelekenkunnen worden.
Deproef isgestart in 1973enna 12 jaar in1984
beëindigd.Inheteerstejaarvandeproef lager
overhetheleblokvandedriejarigerotatiealleen
suikerbieten.
Hetaardappelras inonderzoekwasSaturna,dat
resistentie bezit tegen het biotype A van het
aardappelcysteaaltje Globodera rostochiensis.

Wettelijk behoefde de tweejarige rotatie maar
eenmaal indevier jaarte worden ontsmet.Om
minder risico te lopen en om proeftechnische
redenen werd detweejarige rotatie en decontinuteeltaardappelenomdetweejaarontsmet.In
de continuteelt suikerbieten lagen steeds
grondontsmettingsproeven. De grondontsmetting werd eerst om detwee jaar uitgevoerd en
sinds 1979geïntensiveerd tot eenjaarlijks drievoudige ontsmetting met 330 liter metamnatriumindeherfst,25kgtemiknaastdezaairijen
vanaf 1983 50 kg dazomet per ha als toplaagbehandeling.
Hetsuikerbietenras was Monohil enhet wintertarwerasArminda.Omschadedoor hetbietekevertje tegen te gaan werd sinds 1977 het zaad
ontsmet met methiocarbenwerd carbofuran in
dezaairijingebracht.
Alleobjectenwerdenopdezelfdedatumbewerkt,
gezaaid of geoogst, dit om een wisselende in-

Eenoverzicht van een deelvan devruchtwisselingsproef PAGV 1.
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/loedvanhetweertevoorkomen,
aangezien aardappelopslag als een belangrijk
nelpuntwerdgezien,werdtot 1979naaardapjelenaltijdgecultivaterd.Doordekomstvande
ooiverlieskneuzer kondendeobjectenwaargeDloegd moest worden inderdaad worden gejloegd.Hetcultivaterengeschieddezointensief
nogelijkomeengoedelosliggingtebewerkstelligen. Met het rijbanenteeltsysteem werd geen
verdichtingindeproduktiezone aangebrachten
wvendienwerd deproduktiezone losgehouden
loormiddelvancultivateren.Negenprocentvan
ietoppervlakwerdgebruiktvoorberijding.Bijde
)erekeningvandeopbrengstzijndezeverdichte
ijbanen verdisconteerd. Door aanleg van het
ijbanenteeltsysteem in 1976koneeneventuele
ichteruitgang in defysische bodemvruchtbaarleidbij 100% rooivruchten inhetbouwplanworien vastgesteld (Lamers en Perdok, 1982 en
.amersetal,1986). Omnategaanofderotaties,
Ie grondbewerkingen en de organische benestingeenveranderde stikstofhuishouding tot
jevolghadden,werdenvierstikstofniveausaanjebracht,waarbijdestikstoftrappen jaarlijksop
lezelfdeplaatsbleven.Deeconomischoptimale
J-giftwerdberekenduitdeopbrengstaanhoofdirodukt en bijprodukt vermenigvuldigd met de
»rijs en verminderd met de kosten voor de N»emestingen de kosten voor grondtarra bijde
uikerbieten. Defosfaat- en kalibemesting was
odanig(hoog),dathiervanweiniginvloedopde

opbrengstuitging.Deoogstrestenensinds1979
ookhettarwestro blevenophetlandachter.

Resultaten
Aardappelen
Tussen de bouwplannen traden met name de
eerste jaren grote fluctuaties op in de netto
aardappelopbrengst groter dan 35 mm (figuur
42).Gemiddeldoverdelaatstevierjaar,verkeerde de driejarige rotatie in de derde of vierde
omloop. Ten opzichte van de driejarige rotatie
bedroeg de relatieve netto opbrengst van de
tweejarige rotatie (2 P+) 99%en van de continuteelt(1PA+)82%(tabel235).
Behalvedeopbrengst namookdekwaliteitvan
het geoogste produkt af. Het percentage uitval
(sortering kleiner dan35mmengroeneenmisvormdeknollen)wasdoordeintensiveringtoegenomenvan13%voordedriejarigerotatienaar16%
voordetweejarige rotatieencontinuteelt.Daarnaastwasdesortering groter dan55mm,waar
doorgaanseenhogereprijsvoorgerealiseerdkan
worden,ookbelangrijkafgenomen,namelijkvan
21% van de totaalopbrengst voor de driejarige
rotatienaar16%voordetweejarigerotatieen12%
voordecontinuteelt.Hetonderwatergewichtwas
indetweejarige rotatieietsafgenomen.

Tabel235. De relatieve netto aardappelopbrengst groter dan 35 mm (100 = 35,4 ton/ha) en enkele
kwaliteitskenmerken gemiddeld over 1981 t/m 1984 bijdejaarlijks berekende optimale N-gift.
:ode
:P

: P+
P

R+
R

C+
C
PA+

nettoaardappelopbrengst (%)

uitval

> 5 5 mm

(%)

(%)

o.w.g.
(gram)

optimale N-gift
(kg/ha)

100
99
95
104
100
98
94
82

13
16
15
14
15
15
17
16

21
16
15
21
20
20
18
12

478
457
465
456
459
456
464
472

210
210
225
195
240
210
270
225
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Fig.42. Het verloop van de relatieve netto aardappelopbrengst van detweejarige rotatie
(2 P+)ende continuteelt (1 PA+).

Binnendetweejarigerotatiebleekvandegrondbewerkingsvarianten het rijbanenteeltsysteem
over 1981tot en met 1984een 5%hogere opbrengsttegevendanploegen,terwijlcultivateren
geen hogere opbrengst gaf. Deorganische bemestingmetchampignoncompostgafbijalledrie
degrondbewerkingeneen4%hogereopbrengst.
Deeconomischoptimalestikstofbemestingwas
bij deintensievere bouwplannen niet noemenswaard gestegen, maar dit moet toegeschreven
worden aan de toegepaste organische bemesting.Zonderorganischebemestingzouinde
nauwebouwplannen40kgN/ha meernodigzijn.
Suikerbieten
In de eerste zes jaren van de proef blijkt de
relatievesuikeropbrengstvandetweejarigerotatieendecontinuteelt zekernietachterteblijven
bijdedriejarigerotatie.Gemiddeldoverdelaatste
vierjaren(vierdeenvijfdekeersuikerbieteninde
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Fig.43. Het verloop van de relatieve suikeropbrengstvandetweejarigerotatie(2P+) en
decontinuteelt(1PE+)tenopzichtevande
driejarige rotatie(3P).

driejarige rotatie) bleef de suikeropbrengst var
detweejarige rotatie nogop het niveau vande
driejarige rotatie,maardecontinuteelt bleefge
middeld19%achter,metnamealsgevolgvandf
aantastingdoorhetbietecysteaaltjein1983(tabe
236enfiguur43).Dekwaliteitvandesuikerbieter
vastgesteld aan het suikergehalte was op d(
continuteelt ietsafgenomen.Erdedenzichgeer
grotewijzigingenvoorinhetK-,Na-ena-amino

Tabel236. De relatieve suikeropbrengst (100
11,4tonsuiker/ha) enhetsuikergehal
gemiddeld over 1981 t/m 1984 bi
jaarlijks berekendeoptimaleN-gifL
code

3P
2 P+
2P
2 R+
2R
2 C+
2C
1 PE+

suikeropbrengst

suikergehalte

%

%

100
99
96
96
97
96
97
81

16,3
16,0
15,7
15,6
16,3
15,9
16,0
15,2

optimale
N-gift
kg/ha
120
135
165
135
105
120
135
120

vT

Schoffelen van suikerbieten op het rijbanenteeltsysteem.

J-gehaltevandebietomgerekendper100gram
uiker enniet indeeconomisch optimale N-benesting. Binnen detweejarige rotatie warener
leen grote verschillen onder invloed van de
jrondbewerking,deorganischebemestingende
»ptimalestikstofbemesting.
ïinds 1979 werd op de continuteelt de grond
aarlijks ontsmet om het bietecysteaaltje te
»estrijden. Door de grondontsmetting kon het
lietengewas zich in het vroege voorjaar goed
mtwikkelen.Deachteruitganginopbrengstbleef
an beperkt tot ongeveer 10%.Alleen bij laat
aaieneneendrogezomer kanertoch nogeen
lisoogstoptreden(LamersenDeMoei,1987).
Chemischebodemvruchtbaarheid
i dechemischebodemvruchtbaarheid kwamen

verschillen tussen de bouwplannen naarvoren.
Hetorganische-stofgehalte vandedriejarigerotatiewasgedurendehetonderzoekonveranderd
gebleven op 2,7%.Detweejarige rotatie (2 P+)
gafeenbelangrijkestijgingmet0,6%tezienende
beide continuteelten met 0,4%organische stof
(tabel237).Ookhetkalium-enmagnesiumgehalteenvooraldePwwarengestegenindenauwe
bouwplannen. Deze hoge gehalten worden
veroorzaaktdoordehogePK-bemesting,dievoor
aardappelen en suikerbieten geadviseerd worden,endeorganischebemesting.
Binnen detweejarige rotatie bleekdegrondbewerkinghetgemetenorganische-stofgehalteook
te beïnvloeden.Degeploegde objecten hadden
een 0,3% lager organische-stofgehalte dan de
beide gecultivaterde objecten (Cen R).Weliswaarbleekuitonderzoekvanverschillendelagen
253

Tabel 237. De chemische bodemvruchtbaarheid zoals vastgesteld aan Pw, K-gehalte, MgO en or
ganische-stofgehalte gemiddeld over de gewassen in 1984.
code
3P
2 P+
2P
2 R+
2R
2 C+
2C
1 PA+
1 PE+

Pw
27
52
45
70
62
69
51
59
52

K-gehalte
24
33
28
49
39
46
37
28
40

MgO
120
142
124
191
164
180
152
158
139

organische stof
2,7
3,3
2,8
3,6
3,1
3,6
3,1
3,1
3,1

verricht naar veranderingen in de fysische bo
demvruchtbaarheid. Intabel 238zijn eenaanta
kenmerken vermeld. Tussen de bouwplanner
dedenzichgeenverschillenvoorinbewerkbaar
heid,hoewelhetvochtgehalteindenauwebouw
plannenietstoenam.Ookdeverschilleninporiën
volume en luchtgehalte waren niet groot. De
hoeveelheidgrondtarrabijsuikerbieten(aanhan
gendelossegrond)haddeneigingaftenemenir
de nauwere bouwplannen. Daarentegen wase
een opvallende toename van de hoeveelhek
grondtarra bij aardappelen (kluiten) respectie
velijkvoor3P,2P+en 1 PA+:9,13en17ton/ha
Binnen detweejarige rotatie waren er duidelijl
structuurverschillen ontstaan. Het cultivaterer
hadtenopzichtevanploegeneentoenamevan1i
naar 22 ton/ha gegeven van de hoeveelheic

indebouwvoor,datindegeploegdeobjecten,het
organische-stofgehalte onder in de bouwvoor
hoogwasenbijdegecultivaterdeobjectenlaag.
De sinds 1975 jaarlijkse organische bemesting
met20tonchampostperhahadhetorganischestofgehalte met 0,5%verhoogd. Uit onderzoek
van 1983en 1984was gebleken,dat tussen de
laagsteendehoogstestikstofbemesting binnen
detweejarigerotatiemetchampost0,2%verschil
inorganische-stofgehaltewasontstaan.Analoog
aan het organische-stofgehalte zijn ook de Pw,
het K-getalenhet MgO-gehalteveranderddoor
grondbewerkingenorganischebemesting.
Fysischebodemvruchtbaarheid
Door het IBenhet PAGVisintensief onderzoek

Tabel 238. Enkelefysische bodemvruchtbaarheidskenmerkenvan1980t/m1983zoalsdebewerkbaai
heid (hoog cijfer is goed) van de laag 0-5 cm voor aardappelen, het poriënvolume ei
luchtgehalte bij pF2,0vandelaag12-17cminhetgroeiseizoenvanaardappelen(onderzoe'
IB) ende hoeveelheid grondtarra (kg/are) geoogst met suikerbieten of aardappelen.
code

bewerkbaarheid

vochtgehalte

6,5
6,7
6,7
6,5
6,6
6,6
6,7
6,6

17,4
17,8
17,2
19,0
17,8
18,1
17,0
18,1

(%)

por. vol.

(%)

luchtgehalte

(%)
3P
2 P+
2P
2 R+
2R
2 C+
2C
1 PA+
1 PE+
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50,8
51,5
50,5
55,5
53,8
52,0
51,8
50,3

17,5
17,5
16,8
23,7
21,3
17,2
17,0
16,2

grondtarra (kg/are)
suikeraardappebieten
len
94
45
44
130
115
46
96
55
94
52
242
43
200
50
167
32

grondtarrameegeoogstmetaardappelen.
Het rijbanenteeltsystemen had een iets hoger
vochtgehalte ten gevolg, maar vooral een verhoging van het poriënvolume met 4%en luchtgehalte met 6%.Door het niet berijden vande
grond lagdezeenigecentimeters hoger dande
andereobjecten.Dehoeveelheidgrondtarravoor
suikerbietennamietstoe,maarvooraardappelen
af. De organische bemesting verhoogde met
namehetvochtgehalte,hetporiënvolumeenhet
luchtgehalte, maar verhoogde ook iets dehoeveelheidgrondtarra bijaardappelen.
Biologische bodemvruchtbaarheid
Indeaardappelentradeneenaantalpathogenen
naarvoren,zoalsdeverwelkingsziekte (Verticilliumdahliae),Rhizoctoniasolani, enhetaardappelcysteaaltje(Globoderapallida).De aanwezigheidvanschadelijkebacteriënzalindediscussie
worden besproken. De verwelkingsziekte was
ieder jaar het eerst te zien op de continuteelt
aardappelenvanafbeginjuli.Beginaugustusgaf
eenbepalingvandeafstervingsindex gemiddeld
over 1981-1984 duidelijk lage waarden voor de
driejarigerotatie(21)gevolgddoordetweejarige
rotatie(30)enhethoogstdecontinuteelt(51).Aan
het eind van het seizoen deden zich geen opmerkelijke verschillen voor in de microsclerotiënindex vandeaardappelstengels,vrijwel alle
plantenwarenaangetast.Binnendeobjectenvan
detweejarige rotatie warenergeenopvallende
verschillenindeVerticillium-aantasting.
Eenbiotoets metaubergine (onderzoek SVP)en
tussen aardappelen gezaaide spinazie wees uit
datdegrondbesmettingmetVerticilliumtoenam
bij hogereteeltfrequenties. Naiederaardappelgewas, ook op de driejarige rotatie, was de
besmetting weer maximaal en nam vrij snel af
ander suikerbieten of wintertarwe. De rhizoctonia-aantastingvandestengelswas metname
loogopdecontinuteeltindejaren1977en 1978
3nnamdaarnageleidelijkaf.Detweejarigerotatie

gaf over hetalgemeeneeniets hogere stengelaantasting te zien dan de driejarige rotatie.De
lakschurftbezettingvandeknolvertoondegemiddeld geenverschillen over de periode 1981t/m
1984. In 1976 gaf de continuteelt een hoge
lakschurftbezettingtezien.
Saturna is onvatbaar voor netschurft. Ook de
aantastingdoorgewoneschurftwaszeergering.
Hetbelangrijkstepathogeendatiswaargenomen
in de suikerbieten,betrof het bietecysteaaltje
(Heteroderaschachtii).Deeerstevalplekwerdin
1979waargenomen indecontinuteeltsuikerbieten,terwijldeeerstebesmettingindetweejarige
rotatieoptradna1981 enindedriejarigerotatiein
1984.Door de grondontsmetting inde continuteelt suikerbieten kondeschadebeperkt blijven
tot 10%behalvebijlaatzaaienendroogtezoalsin
1983,toen50%schadewerdgemeten.Heteffect
vandegrondontsmetting (ongeveer60%doding
in 1983; Kaai, persoonlijke mededeling) werd
verminderd door de late toepassing na suikerbietenendoordeoptredende biologischeadaptatie (Smelt,persoonlijke mededeling).Hierdoor
werdhetgrondontsmettingsmiddelversneldafgebroken. Het bietecysteaaltje was op de continuteelt aanwezig inzeer hoge dichthedenvan
20.000eierenenlarvenper100mlgrond(Lamers
enDeMoei,1987).
Vrijbewegende planteaaltjes kwamen inslechts
geringe aantallen verspreid over het proefveld
voor.Anderevermijdbareplagenhaddenin 1976
een misoogst ten gevolge van de continuteelt
aardappelen(aardrupsen)envandecontinuteelt
suikerbieten(bietekevertje)(Lamers,1981).Door
het optreden van deze plagen is duidelijk, dat
nauwebouwplannenwelmeerrisicolopen.
Dedriejarigerotatiemetdevoorvruchtwintertarwe en groenbemester gaf gemiddeld een iets
hogereschurftaantastingvandeknol.
Hetaardappelcysteaaltje (Globoderapallida,biotype D)manifesteerdezichvoor heteerst na11
jaarcontinuteeltvan aardappelen.
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Bijaardappelenheeftzichaanheteindvanhetgroeiseizoeneen"mat"vankleefkruidgevormd,bijeenlage
stikstofbemesting en nacultivateren als hoofdgrondbewerking.

Eenaantalonkruidenmanifesteerden zich,zoals
aardappelopslag, kleefkruid en distels. Uit tellingenvanhetaantalaardappelopslagplanten in
suikerbietenkwamin1981 naarvoren,daterdoor
het cultivateren iets minder aardappelopslagplanten en in 1984 iets meer aardappelopslagplantenbovendegrondkwamen,dannaploegen.
Deoverigejarenspeeldealleenaardappelopslag
uit zaad,dat in suikerbieten redelijk goed met
herbicidenistebestrijden.
Aardappelopslag uit rooiverliesknollen en ook
distelswarengoedtebestrijdenmetdeRoundupstick. Deze onkruiden kwamen dan ook niet in
schadelijke mate voor. Dit in tegenstelling tot
kleefkruid,datinsuikerbietenvandetweejarige
rotatie metveel moeite inde hand konworden
gehouden. Kleefkruid kwam vooral in aardappelen voor na cultivateren en bij lage stikstofgiften.Indezeobjectenwasdeopbrengstvermin256

derd. Bij hoge stikstofgiften en aanvullende
bespuitingenleekhetgewaseenvoldoendehoog
concurrentievermogen te hebbenom kleefkruid
teonderdrukken,zodateenmaximaleopbrengst
behaaldkonworden.

Discussie
UitonderzoekophetbouwplannenproefveldDe
Schreef blijkt dat in de vierde omloop vaneen
bouwplandeopbrengstdepressiemaximaalisen
daarnaconstant blijft. Dedriejarige rotatie blijkt
opDeSchreefongeveer15%inopbrengstachter
teblijvenbijdezesjarigerotatie.Doorgrondontsmetting stijgt de opbrengst in de driejarige
rotatiemetongeveer3%(Hoekstra,1981).
Indevruchtwisselingsproef PAGV1 isindeperiode1981 tot 1984indedriejarige rotatiede maximaleopbrengstdepressie bereikt.Detweejarige

rotatie aardappelengaf indieperiode ongeveer
dezelfdeopbrengsttezien,terwijldecontinuteelt
vanaardappelen 18% minder opbracht. Uitvergelijkend onderzoek van rassen geteeld in een
ruim(zesjarig)ennauwbouwplan (continuteelt)
bleek, dat Saturna ongeveer 30% minder opbracht. Op het PAGV worden soortgelijke frequentie-effectenalsopDeSchreefgevonden.De
geringeopbrengstdalingvandetweejarigerotatiekandaaromverklaardwordenuiteenpositief
grondontsmettingseffect (3%) en een positief
effect vandeorganische bemesting (4%).Deze
effectenspelenookopdecontinuteelt,waardoor
hetopbrengstverliestenopzichtevandedriejarigerotatieeigenlijkgroterisdan 18%.
Alsoorzakenvoordegrotefrequentie-effectenin
aardappelen komennaarvorenVerticilliumdahliaeenandereschadelijkemicro-organismen.Uit
kunstmatige infectieproeven in Zuidelijk FlevolandkondenmetVerticilliumdahliaeopbrengstdervingen van 0-10%worden gerealiseerd (onderzoekSVP).OokopDeSchreefspeeltVerticillium een belangrijke rol (onderzoek vakgroep
FytopathologievandeLandbouwuniversiteit).In
een vruchtwisselingsproef op lichte zandgrond
traden in nauwe rotaties ook al vroeg in het
groeiseizoen opbrengstdalingen op die waarschijnlijk nietaan V.dahliaekunnenwordentoegeschreven(Schölte,persoonlijkemededeling).
Dat er waarschijnlijk ook andere micro-orgalismen,zoals bacteriën,eenrolspelen blijkt uit
jotproevenvanhetPhytopathologischLaboratoïumWCS(Schippersetal,1985Geelsetal 1986).
n kortdurende biotoetsen met aardappelstenjelstekken werd de wortelgroei in nauwere
jouwplannensterkgeremd.Wellichtdatinnatte
voorjaren schadelijke bacteriën zoals cyanideformende Pseudomonas-bacteriën een beangrijke rol spelen en indroge,warme zomers
/erticilliumdahliae.Opvallendisdevrijconstante
»pbrengstdervingoverdejarenheen.Aangezien
ir slechts geringe verschillen waren in bodemtructuurtussendebouwplannen,speeltdefysiche bodemvruchtbaarheid geen grote rol. Dit

geldtookvoordechemische bodemvruchtbaarheid.
Bijsuikerbietenwarendeverschilleninsuikeropbrengsttot 1979minimaaltussendebouwplannen(Lamers1981).Ookditkomtovereenmethet
bouwplannenproefveldDeSchreef.Na1979vond
eropdecontinuteelteenopbouwplaatsvanhet
bietecysteaaltje tot maximale dichtheden.
Grondontsmettingvoordietijdhadgeeninvloed
gehad op de populatie-opbouw, later kon door
grondontsmettingdeaanvangspopulatie(Pi)niet
tot onder de schadedrempel worden gebracht,
ookniet meteendrievoudige grondontsmetting
(LamersenDeMoei,1987). Debiologischeadaptatieopkleigrondverminderthetontsmettingseffect. Grondontsmetting dient daaromzoweinig
mogelijk als voorzorgsmaatregel bij nietaantoonbare besmettingen te worden gebruikt.
Door de grote vermenigvuldigingsfactor is het
bietecysteaaltjeookeengrotebedreigingvoorde
tweejarige en driejarige rotatie, zodat in deze
bouwplannenopdenduurschadekan ontstaan.
Afgezienvangemiddeldietslagereopbrengsten
(10%) bestaat er bij cystevormende aaltjes de
kansopeenmisoogst(50%, 1983).Ditiseengroot
risicovannauwebouwplannen.

"Baardige" suikerbiet, veroorzaakt door het bietecysteaaltje.

257

Deoorzakenvandeopbrengstdervingen innauwebouwplannenliggenvooralophetterreinvan
debiologischebodemvruchtbaarheid. Devarianten die in de proef zijn opgenomen liggen op
bodemchemischenbodemfysischterrein.
Hetpositieveeffectvanhetrijbanenteeltsysteem
envooreendeelookdeorganischebemestingligt
ineenverhogingvanhetporiënvolumeenluchtgehalte,waardoor onder natte omstandigheden
zuurstofgebrek in de wortelzone kan worden
voorkomen (Lamerset al,1986).Ookinruimere
bouwplannenzaldaaromhetpositieveeffectvan
lossegrondsteelt meestal waarneembaar zijn,
aangezien de belangrijkste verdichting ontstaat
bijdevoorjaarsgrondbewerking.
Hetcultivateren bleek indezeproef uit oogpunt
vanaardappelopslagbestrijdingnietnoodzakelijk
tezijn.Hetgafeengroterehoeveelheidgrondtarrabijdeaardappeloogst enbelangrijkmeerproblemen met kleefkruid. Ook kan er eerder
verslempingoptreden,zoals inhetvoorjaar van
1979isgeblekenopdecontinuteeltaardappelen
enophetrijbanenteeltsysteem (Lamers,1985).
DeeconomischoptimaleN-bemestingisvoorde
nauwere rotaties nauwelijks veranderd,wellicht
door toepassing van de organische bemesting.
Zonderorganischebemesting moestbijaardappelengemiddeld40kgN/ha meergegevenworden.
Deeconomische studie uitgevoerddoor Preuter
(1984) over dejaren 1978t/m 1982bracht naar
voren, dat het ondernemersoverschot voor de
driejarige rotatie het hoogst is.Alleen voor bedrijven kleiner dan 42 ha heeft een tweejarige
rotatie zonder champignoncompost hetzelfde
rendement als de driejarige rotatie. Een soortgelijke studie over de bouwplannenproef De
Schreefleerde,dateenvierjarige rotatieeen nog
hogerondernemersoverschotgafdandedriejarigerotatie(Preuter,1982).
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Conclusie
Gerelateerdaaneendriejarige rotatiesuikerbieten - wintertarwe (+ grasgroenbemester) aardappelenwarendeopbrengstenvanaardappelen en suikerbieten in een tweejarige rotatie
metgrondontsmettingenorganischebemesting
slechtsmet 1%gedaald,terwijlindecontinuteelt
aardappelengemiddeld 18%lagereenindecontinuteelt suikerbieten 19% lagere opbrengsten
werden behaald. Ook de kwaliteit van het
geoogste produktwasafgenomen.Deoorzaken
waren voornamelijk van biologische oorsprong,
waardoor de positieve invloed van in de proef
opgenomen grondbewerkings- en bemestingsvarianten beperkt bleef tot minder dan 5% opbrengst.

Samenvatting
Opjongepoldergrond(± 35%afslibbaar)werden
van1973totenmet 1984eenaantalzeernauwe
rotaties met aardappelen en suikerbieten vergeleken(vruchtwisselingsproefPAGV1).Behalve
opbrengstenkwaliteitvandegewassenwerden
de bodemvruchtbaarheid en de bodemgezondheid bestudeerd.Tenopzichte vandedriejarige
rotatiesuikerbieten- wintertarwe+- aardappelen, gaf een tweejarige rotatie aardappelen suikerbieten slechts 1% lagere opbrengsten te
zien,terwijldecontinuteeltvanaardappelenleiddetot 18%lagereendecontinuteeltsuikerbieten
tot gemiddeld 19% lagereopbrengsten.Decontinuteelt vansuikerbieten gaf alsgevolg vande
aantastingdoor hetbietecysteaaltje insommige
jaren een grote opbrengstderving te zien.Oorzakenvan de achteruitgang in deaardappelopbrengstmoetengezochtwordenbijdeschimme
Verticilliumdahliaealdannietincombinatieme
andereschadelijke micro-organismen.Dekwali
teit van het geoogste produkt nam af, zoals bi
aardappelenmeeruitval,desorteringgroterdar

55mm,hetonderwatergewicht enbijsuikerbietenhetsuikergehalte.
De in de tweejarige rotatie opgenomen grondbewerkingsvarianten
zoals
het
rijbanenteeltsysteemendejaarlijkse organischebemesting deden de aardappelopbrengst met
respectievelijk 5en4%stijgen.Cultivateren gaf
geenverbetering inopbrengst enook niet inde
bestrijding van aardappelopslag. De grondontsmetting bleek de eerste besmettingen met
cysteaaltjes niet uitte kunnenstellen.Zelfsmet
een drievoudige grondontsmetting trad er nog
schadeopindecontinuteeltsuikerbieten.
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Bouwplanvergelijking 1975-1985;66%tenopzichte
/an100%rooivruchten
X.H.J.Rops,ROC"DeWaag"
nojectnr.KL217

i hetwestenvandeNoordoostpolder gingmen
i dejarenrond1970hetbouwplansteedsverder
itensiveren. Aangezien dit de nodige vragen
priep,heeftditin1975geleidtothetaanleggen
an een proef waarin twee bouwplannen met
Ikaar werden vergeleken. Het betrof hier een

bouwplan met 100%rooivruchten ten opzichte
van een bouwplan met 66%rooivruchten aangevuldmeteenkunstweide.Indezeproefzouin
het bijzonder aandacht besteed worden aande
opbrengst enaaneventueleziektenengebreksverschijnselen.
Deproef isaangelegd opeen lichte zavelgrond
met7%afslibbaredelenencirca1,7%organische
stof.
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