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Het middel toegepast bij object Hwerd onder
nummer opgenomen en is niet officieel toegestaaninwitlof.

Doelvandeproef

Uitvoering

Indepraktijkbestaatvoordezeervroegetrekeen
toenemende belangstelling voor de teelt van
witlof opgekweekt inzogenaamdepaperpots.In
1986betrof heteenoppervlaktevan ± 50ha. In
1985bedroegdezeoppervlaktenoggeen10ha.
Indeteeltvanwitlof zijnvoordeonkruidbestrijdingherbicidentoegelatenvoorzowelterplaatse
gezaaidealsuitgeplantewitlof.Hetisechterniet
bekend hoe deze betrekkelijk jonge, in de kas
opgekweekte planten van circa twee maanden
oudreagerenopdetoepassingvandetoegelaten
herbiciden,voorofnahetplantenvanwitlof.Om
hierover enige informatie te krijgen werd een
proefaangelegdophet PAGV-proefbedrijf.
Tabel 205. Algemene proefveldgegevens.
ras
zaaidatum
plantdatum
voorvrucht
rijafstand
afstand in de rij

Zoom
2 maart
28 april
zomergerst
50 cm
10 cm

Het proefveld werd kort voor het planten plantklaargemaaktdoorhetproefveld ± 12cmdiepte
frezen.NahetuitzettenwerdendeobjectenB, E
en Hgespoten.Deplantgatenwerdengemaakt
meteenzogenaamde preiprikker opeenonderlingeafstandvan10cm,waarnadepaperpotsin
de plantgatenwerden gezeten met grondaangevuld.
De bespuiting van de objecten Cen Fwerden
directnahetplantenop28-4-1986uitgevoerd.De
laatstebespuiting ± 1 weeknahetplantenvonc
plaatsop7 mei1986.

Resultaten
Aanvankelijk was de onkruidbestrijding goed
alleen bij object H was de onkruidbestrijdinç
slecht en werd ook bladverkleuring waargeno
men. De resultaten worden in tabel 207weer
gegeven.

Indezeproef werdendevolgende objectenopgenomen.
Tabel 206. Objecten onkruidbestrijding.
object
A
B
C
D
E
F
G
H

226

middelen
onbehandeld/schoffelen
Kerb
Kerb
Kerb
Legurame + ClPC
Legurame+ CIPC
Legurame+ CIPC
No6991

dosering/ha

3
3
3
7+1y2
7+1 %
7+1 y2
3

tijdstip van toepassing
regelmatig
kortvoor het planten
direct nahet planten
1 week nahet planten
kortvoor het planten
direct na het planten
1 week na het planten
kortvoor het planten

Tabel 2 0 7 . Resultaten* onkruidbestrijding.
object

16-6-1986
bestrijding
onkruid

A
B
C
D
E
F
G
H

1,0
7,0
7,7
7,3
5,3
8,0
8,0
3,0

gewasstand
8,3
8,3
8,0
7,7
8,3
8,3
8,0
6,7

1 = zeer slechte bestrijding
9 = zeer goede bestrijding

HetlijktdatdetoepassingvanLegurame+ CIPC
toegepast kortvoor hetplanten (object E)meer
Dnkruidenlaat staandanbijdebespuitingenna
ietplanten.
Dmdatdeonkruidbestrijding opobject H slecht

was, zijn deze veldjes op 8 juli gespoten met
Lentagran2l/ha.Nakortetijdontstondhierdoor
chloroseenlaternecrosemetblijvendegroeiremmingeneenslechteonkruidbestrijding.

Conclusie
Wanneer de inwitlof toegelaten middelenwordentoegepast voor of na het planten bij inpaperpots opgekweekte witlofplanten,heeft dit in
deze proef geen nadelige gevolgen gehadvoor
hetgewas.Omdatverstoringvandegrondbijhet
plantennegatiefkanwerkenopdeonkruidbestrijding,gaatdevoorkeuruitnaareentoepassingna
hetplanten.
DemiddelenNo6991 enLentagrankomenuiteraardnietvoortoepassinginwitlofinaanmerking.

feeltmethodeneninwendigvuilbijprei
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irojectnr. 66.4.04

Samenvatting
n1984en1985isopdeproeftuinvanhetPAGVte
alkmaar,onderzoekuitgevoerdnaardeperspecievenvanhetgebruikvandekluitplantindeteelt
an late herfstprei. Daarbij is de kluitplant verlelekenmetdenormalitergebruikte losseplant,
'evensisonderzochtwatdeopkweekduurenhet
itplanttijdstipvankluitplantenmoetzijn,bijtoeassingindelateherfstteelt.
)oor uit te gaan van ter plaatse zaaien, kan
anzienlijkopdekostenvanhetplantmateriaalen

bovendienopdearbeidskostenvoorhetuitplantenwordenbespaard.Ookaandezeteeltwijzeis
inbeidejarenonderzoekverricht.
Een ander,belangrijkaspectbijdeteeltvanprei,
ishetbijdeoogstaanwezigevuilindebladoksels
enschacht.Mogelijkkandooraanpassingvande
teelttechniekhetaanwezigevuilwordenverminderd.Aanditaspectisinhetuitgevoerdeonderzoekdanookruimaandachtbesteed.
Uit het onderzoek kan de conclusie worden
getrokken,datookdekluitplantzonderbezwaar
tot op een diepte van 20 cm kan worden uitgeplant. Hetopbrengstniveau isdaarbij concurrerendmetdatvandelosseplant(tabel208). De
kluitplant blijft echter steeds iets achter in
schachtlengteenlengtewit (fig.38).Geblekenis
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