Biologische knolselder planten in eerste helft mei
Karel Dewaele, Lieven Delanote, Johan Rapol
De plantdatum van biologische knolselder is bepalend voor
een goede opbrengst en teeltzekerheid. Dit blijkt uit een
proef met planttijdstippen die Inagro aanlegde in 2013 en in
2014. Het advies om pas te planten omstreeks half mei kan
wellicht ten dele worden herzien.
Context
Algemeen geldt het advies om knolselder te planten omstreeks half mei. In de biologische teelt is bladvlekkenziekte
(selderroest/ Septoria apiicola) vaak de beperkende factor in
het najaar. Om een goede opbrengst te halen moet men de
aantasting voor zijn. Te vroeg planten vergroot echter het
risico op schieters. In de praktijk wordt vaak nog eind mei of
begin juni geplant. De vraag werd gesteld in hoeverre de
plantdatum bepalend is voor de uiteindelijke opbrengst en
teeltzekerheid.

kerij De Koster. De levering gebeurde gemiddeld 1 week voor
de gewenste plantdatum. Het planttype was een persblok
van 4 cm. In beide jaren werd de proef uitgevoerd met het
ras Rowena (Bejo). De hoofdgrondbewerking voor het planten gebeurde niet-kerend, zodat de proef volledig at random
kon worden aangelegd in een vers bewerkte grond en ploegvoren vermeden werden. In 2013 werd het seizoen getekend
door enkele koude nachten met nachtvorst begin mei. In
2014 hadden vooral enkele regenbuien eind mei en eerste
helft juni een beslissende impact.

Proefopzet en teeltverloop
In tabel 1 zijn de proefobjecten en het teeltverloop samengevat. Een proef met 3 verschillende planttijdstippen werd uitgevoerd in 2013 en 2014. Er werd gestreefd naar planten
vanaf eind april tot eind mei met een tussentijd van 10 dagen. Het plantgoed werd telkens in functie van de betreffende plantdatum uitgezaaid en opgekweekt door PlantenkweTabel 1: Proefopzet en teeltverloop.

Tabel 2: Gewaskenmerken volgens planttijdstip in 2013.

Planttijdstippen
In het koude voorjaar van 2013 waren de omstandigheden
voor het planten vrij goed. Naarmate vroeger werd geplant,
waren de planten bij het begin van de zomerperiode steviger
ontwikkeld. Dit verschil is het gehele seizoen zichtbaar gebleven in de loofontwikkeling.

Tabel 3: Opbrengst en kwaliteit volgens planttijdstip in 2013.

Tabel 4: Gewaskenmerken volgens planttijdstip in 2014.

Tabel 5: Opbrengst en kwaliteit volgens planttijdstip in 2014.

Bij de oogst waren de knollen groter naarmate vroeger werd
geplant. De inwendige kwaliteit vertoonde geen significante
verschillen.
Opvallend is dat er juist in de laatste planting veel schieters
voorkwamen. Dit was onverwacht en werd vermoedelijk
geïnduceerd door enkele uitzonderlijk koude nachten toen
deze planten nog op het erf stonden. Mogelijk zijn jonge
planten meer onderhevig aan een bepaalde koudesom om
schot te induceren. Ook is het bufferend vermogen in de
plantbak, geplaatst op beton, minder groot dan in de grond.
In 2014 ondervond de eerste planting en in mindere mate de
tweede planting schade van de eerste vlucht van de wortelvlieg en liep daardoor tijdens het seizoen groeiachterstand
op. Op 22 mei werd er tussen de buien door in minder goede
bodemomstandigheden geplant en had de laatste planting
hierdoor onvoldoende groeikracht. De tweede planting van
begin mei realiseerde de hoogste opbrengst.
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Bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) sloeg respectievelijk in
september 2013 en in augustus 2014 toe. Er waren in beide
jaren geen significante verschillen in gevoeligheid tussen de
plantdata. In tegenstelling tot groene selder, waar jonge
planten sterker zijn tegen bladvlekken, bleek dit dus niet het
geval bij knolselder.
Besluit
In beide proefjaren werd de beste opbrengst gerealiseerd
wanneer in de eerste helft van mei werd geplant. Later planten geeft een duidelijke groeiachterstand die niet meer
wordt ingelopen. Naarmate de bladvlekkenziekte vroeger
optreedt is de opbrengstderving groter. Beide proefjaren
brachten ook aandachtspunten naar voor. In 2013 bleek dat
het risico op schotinductie door koude nachten minstens
even groot is bij planten die onbeschermd op het erf staan.
In 2014 veroorzaakte de eerste vlucht van de wortelvlieg
schade bij vroeg planten.

