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Tussentijdse rapportage onderzoek
1. Datum: 03-10-2002

2. Projecttitel: Onderzoek naar de relatie tussende kwaliteit vangrondstoffen voor compost,
dekaarde etc. en het optreden van bruinverkleuring bij champignons

3. PTprojectnummer: 10956

4. PPO projectnummer: 220136

5. Projectleider: Naam:
Bedrijf:
Adres:
Tel.nr:
Faxnr:
E-mail:

J.Amsing
Praktijkonderzoek Plant&Omgeving,team Paddestoelen
Peelheideweg 1, Horst-America
0774647575
0774641567
j.g.m.amsing@ppo.dlo.nl

6. Periode waarover wordtgerapporteerd: 01082002 t/m 03-102002

7. Korte beschrijvingvanactiviteiten inde periodewaarover wordt gerapporteerd.
Bij 6 handelarenvanverse champignons,te weten Banken, Boméla Fungi,Greenery, Heveco, Umax enVan
Leeuwen, is voor de periode 2000-2002 de kg verse champignons van klasse Igeïnventariseerd die zijn
afgekeurd alsgevolgvankleurafwijkingen vandehoed.Vijf handelarenhebbengegevensvanafkeur per dag
of per week aangereikt. De gegevens zijn bewerkt tot afkeur per week, per maand, uitgedrukt in kg en in
procentenvandeomzet(indienaanwezig).
Bij 4 vershandelaren zijnvan 27 champignontelers aparte gegevens van afkeur verkregen. Deze 27 telers
produceren circa 20 .000 ton verse champignons per jaar. Van een vijfde handelaar zijn gemiddelde
gegevens ontvangen van ruim 100 champignontelers met een productie van circa 30.000 ton verse
champignons per jaar. Deze 5 bedrijven verhandelen jaarlijks ruim 80.000 ton verse champignons
afkomstig van Nederlandse champignontelers. Dit is globaal 80 % van de jaarlijkse productie van de
geplukte champignons.
De wijze waarop de vershandel sortering, kwaliteit en afwijkingen documenteert en archiveert loopt sterk
uiteen. Bij 2 handelaren bestaat het archief uit ordners met aanvoer- en afkeurformulieren die niet op een
computer zijnontsloten.Bij3 andere handelarenisdatwelgedaan,zodatoverzichtenvanomzet,sortering,
kwaliteit en afkeur gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van de opbouw van de databank kan gemakkelijk
per champignonteler een overzicht gemaakt worden. Eén handelaar slaat slechts een korte periode de
papieren administratie op. Dezehandelaar heeft daaromgeencijfersvanafkeur kunnenverstrekken.
De resultaten zijn besproken op 02-10-2002 met de Begeleidingscommissie bestaande uit
vertegenwoordigers vanVanLeeuwen,Heveco enEuroveen.
*doorstrepen watnietvantoepassingis
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8. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd.
Degegevens vanafkeur (diverse kleurafwijkingen vandehoed)zijnvan5vershandelaren samengevat in

bijlage 1.
De kleurafwijkingen van de hoed zijn: grauw, roze, creme, geel, koper, licht tot donkerbruin.
Bruinverkleuring komt het meeste voor. (Door de handelaren vindt geen registratie plaats van al deze
kleurafwijkingen). In de grafieken zijn de afkeurcijfers per maand aangegeven voor de periode 2000 2002.
Uit het overzicht in bijlage 1blijkt dat de 5vershandelaren gedurende de periode 2000 - 2002 gedurende
het gehelejaar champignons afgekeurd hebbenalsgevolgvankleurafwijkingen van de hoed.Gemiddeld ligt
de maandelijkse afkeur opkleurtussen2%en 4%.
Opvallend is dat de perioden met minder en meer afkeur tussen devershandelaren niet overeenkomen. Dit
is integenspraak van hetgeen inhetbedrijfsleven vaak beweerdwordt. Daarmee is niet hetbewijs geleverd
dat grondstoffen, teeltwijze, klimaat, etc. geen invloed hebben op de verkleuring van champignons. Indien
alle telers van vershandelaar Atelen op compost van bedrijf Yen alle telers vanvershandelaar Btelen op
compostvanbedrijf Z,dankanditdeoorzaak zijnvaneenverschillend golfpatroon vanafkeuringen. Omhet
ontbrekenvaneenovereenkomstig golfpatroon teverklaren isinformatie vandekwekerijen noodzakelijk.
Er zijn bepaalde perioden van het jaar waarin een afwijkende kleur minder en meer voorkomt; er is een
soort golfbeweging. Dit is goed zichtbaar bij devershandelaren A, B, Cen D. Het aantal champignontelers
waarvan afkeurcijfers verzameld zijn, isbijdevershandelarenAt/m Dgering:minimaal 3, maximaal 15.Het
lijkt erop dat het gemiddelde golfpatroon vlakker loopt, minder pieken en dalen vertoont, naarmate van
meer champignonkwekerijen de afkeur is gemiddeld.Wordt voldaan aan eenwillekeurige steekproef danis
dit te verwachten. Worden afkeurgegevens gegroepeerd op basis van substraatgebruik, teeltwijze of
klimaat etc. dan is dat niet zondermeer te verwachten. Om daar meer inzicht in te krijgen is wederom
informatie vandetelers noodzakelijk.
Dechampignontelers die aanvershandelaar A leveren, hebben meer afkeur op kleur in de herfst van 2000
en 2001.De telers vanvershandelaar B tonen meer afkeur in het voorjaar van 2000 en in de herfst van
2001. Detelers vanvershandelaar £ hebbengeenof nauwelijks problemen indeherfst. Dezetelers hebben
juist meerverkleurde champignons indelente-enzomerperiode. Dehelftvandetelers vanvershandelaar D
hebben meer last vanverkleuring in de na-en voorjaarsmaanden van 2000-2001. De andere helft van de
telers hebben danjuist geen problemen of in een andere periode. Worden de afkeurcijfers gemiddeld dan
ontstaat eenafgevlaktgolfpatroon metgeringere piekenendalen.
Vershandelaar E toont als enige de afkeur op alle afwijkingen (verkleuringen, kneuzingen, bacterievlekken,
waterstelen, beschadigingen, zwak, gevliesd-open, etc). Volgens deze vershandelaar betreft 60%tot 70%
van de afkeur een afwijkende hoedkleur. De afkeur gedurende de periode juli 2000 - augustus 2002
vertoont geenduidelijk golfpatroon.Alleeninhetvoorjaar van2002 deden er zichmeer problemenvoor.De
vershandelaar bevestigde dit. Er zijn op moment van deze rapportage geen afkeurgegevens bekend van
afzonderlijke champignonkwekerijen dieaanvershandelaar Eleveren. Degroeptelersvandeze handelaar is
ruim 100. Ook tussen deze groep telers zullen de golfpatronen van kleurafwijkingen waarschijnlijk
verschillend zijn of in clusters met overeenkomstige golfpatronen te groeperen zijn. Indien dat zo is
veroorzaakt middelen van afkeurgegevens een afvlakking van het patroon. Meer informatie over het
grondstoffengebruik enteeltwijze door telers afzonderlijk is noodzakelijk om duidelijkheid te verkrijgen over
deoorzaakvandeverkleuringen.
Vershandelaar Ekangeencijfers over afkeur verstrekken.Desgevraagd meldtdeze handelaar dater minder
problemen met de kleur van de hoed zijn als het buitenklimaat stabiel, droog en koud is. Bij wisselvallig
weer met hoge luchtvochtigheid zijn de meeste problemen te verwachten.Vanaf voorjaar 2000 constateert
vershandelaar F geenperioden met minder of meer kleurafwijkingen.
*doorstrepenwatnietvantoepassingis
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Samengevat: vanaf januari 2000 tot augustus 2002 is er geen overeenkomstige periode van hetjaar dat
vershandelaren A, B, Cen Dduidelijk meer afkeur op kleur hebben. Eenverklaring hiervoor kantot nutoe
niet gegeven worden omdat van de afzonderlijke champignontelers geen informatie over herkomst van
grondstoffen (compost, dekaarde, bijvoedmiddel) en de teeltwijze (cac'en, ras, plastic, vulgewichten,
klimaat)verzameldis.
Uit de data van telers afzonderlijk zijn dikwijls wel overeenkomstige periodes van meer kleurafwijkingen
gevonden; er zijn groepen telers te formeren die nagenoeg in dezelfde periodes minder of meer afkeur
hebben. Meer informatie van gebruik van grondstoffen en teeltwijze is noodzakelijk om oorzaken aan te
wijzen enomoplossingen aantereiken.
9. Producten opgeleverd gedurende de periodewaarover wordt gerapporteerd.
Overzichten van afgekeurde verse champignons klasse I (Fijn, Middel en Reus) als gevolg van
kleurafwijkingen vande hoed.Degegevens zijn afkomstigvan 5vershandelaren gevestigd in Nederland.De
champignons waarvan gegevens zijn verkregen, zijn geproduceerd door circa 130 Nederlandse telers
gedurende de periode 2000 - 2002. Van 27 champignontelers zijn per teler de afkeurgegevens verwerkt.
Van ruim 100 telers zijn de gemiddelde afkeur- en omzetcijfers getabelleerd. De gegevens zijn in een
database geplaatst.
10. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan enfasering.
Uitvoeringvandewerkzaamheden isvolgens plan uitgevoerd.Welis enigevertraging ontstaan enzijn soms
misverstanden opgehelderd moet worden, doordat ook Advisie de vershandelaren voor de kleurproblemen
heeft benaderd.Verder hebben niet alle vershandelaren de afkeurgegevens digitaal ontsloten of warendoor
werkdruk niet bereid degegevens digitaal aante leveren. Beidenzakenhebbengeleidtot meer uren arbeid
dangepland.
11. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode.
DeBegeleidingscommissie ziet het belang invan de gegevens dieverzameld zijn en het inzicht dat daaruit
is verkregen. Deactiviteiten hebben tot nutoe niet geleid tot opheldering over de oorzaak van verkleuring
van champignons. Gezien de grootte van de problematiek stelt de Begeleidingscommissie voortzetting van
hetproject voor.
Gewenste activiteitenvoorgestelddoor Begeleidingscommissie:
afkeurcijfersvanmeer champignonkwekerijen;
indegroep champignontelers dienenallesoortencompostvertegenwoordigd te zijn;
samenwerken metAdvisie:verzamelde gegevens bespreken envervolgstappen ontwikkelen;
Begeleidingscommissie blijft, eventueel ingewijzigde samenstelling,ondersteunen.
Voorgestelde activiteiten doorPPO:
samenwerken metAdvisie;
bijvershandelaren gegevens vankleurafwijkingen vanmeer champignonkwekerijenverzamelen;
deafkeurgegevens koppelenaangrondstoffengebruik enteeltwijzenvantelers;
data verzamelen van de kwaliteit van de grondstoffen bestemd voor de teelt van champignons en de
fluctuaties hierin koppelen aan fluctuaties in de verkleuring van de champignons, indien blijkt dat
gebruikvangrondstoffen invloed heeft ophetpatroonvanafkeuringen op basisvankleur;
fluctuatie in het weer in Nederland verzamelen indien gegevens voldoende aanwijzingen geven dat het
klimaatinvloedheeft opdeverkleuringen;
voorzetting ondersteuning door Begeleidingscommissie.
Restbudgetvoor hetvervolgvandit project te weten€ 19.260,- minus€ 6.000- is € 13.260,- inzetten
voor activiteitenvanPPO.
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12. Belangrijke wijzigingen
Een duidelijke koppeling bewerkstelligen metdewerkzaamheden van Advisie.
MetAdvisie detot heden verzamelde gegevens bespreken envervolgstappen afspreken enuitvoeren.
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