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1. ONTWIKKELINGEN IN HET KRUIDENONDERZOEK

Ir. B.A. ten Hag, programmaleider PAV

Het praktijkonderzoek ten behoeve van de kruidenteelt gebeurt sinds 1987 door het PAV. Dit onderzoek wordt vanuit de kruidensector aangestuurd door een "Kruidenadviescommissie" waarin telers,
drogerijen, VNK en PAV zijn vertegenwoordigd. De resultaten van dit onderzoek worden uitgedragen via artikelen, verslagen, teelthandleidingen, hetjaarlijkse kruidenbulletin en in lezingen en open
dagen. Ook deze tweejaarlijkse kruidendag neemt daarbij een belangrijke plaats in.
In het praktijkonderzoek zijn veel veranderingen gaande. Maar ook de kruidensector, en daarmee in
de onderzoeksvragen, is veel in beweging.

Onderzoekprogramma
In 1999 lopen binnen het PAV-kruidenonderzoek devolgende projecten:
• Kwaliteitsverbetering bij aromatische kruiden
• Beperking van contaminatie met zware metalen in o.a.valeriaan en Viola
• Geleide bestrijding van Septoria in peterselie
• Teeltperspectieven van nieuwe geneeskruiden (Hypericum, Arnica, Echinacea, Solidago)
• Teeltoptimalisatie bij etherische olie-gewassen (pepermunt, dille/karwij, peterseliezaad)
• Verhoging van de bloem- en zaadproductie van Calendula
• Screenings- en toelatingsonderzoek nieuwe herbiciden in Digitalis en valeriaan
• Mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in kruiden
• Inventarisatie knelpunten in de gewasbescherming door het wegvallen van middelen.

Ontwikkelingen in het praktijkonderzoek
Het PAV wordt meer en meer een marktorganisatie die haar opdrachten uit de markt moet halen.
Naast LNV en het collectieve bedrijfsleven (voor kruiden via HPA) is het PAV meer afhankelijk van
financiering door derden. De huidige reorganisatie waarbij het praktijkonderzoek wordt verzelfstandigd en met de DLO-instituten en de Landbouwuniversiteit wordt opgenomen in één organisatie Wageningen-UR zal deze ontwikkeling alleen maar versterken. Dit biedt wellicht nieuwe mogelijkheden
voor samenwerking met het fundamentele onderzoek maar zal ook meer financiële inbreng van de
kruidensector vragen.
De kosten voor het kruidenonderzoek in 1999 bedragen ƒ285.000,-. Hiervan wordt slechts ƒ20,000,door LNV betaald, ƒ 235.000,- door HPA en ƒ30.000,- door derden. Te verwachten is dat voor handhaving van de huidige omvang van het kruidenonderzoek de sector zelf een grotere bijdrage zal
moeten leveren.
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LNV financiert alleen programma's die passen binnen haar beleidsdoelstellingen (met name milieu,
natuur) waarbij zij zelf bepaald welk onderzoek voor het geld moet worden gedaan.
De bedrijfslevenfinancier (HPA) gaat daarbij nog vooral uit van de prioriteitstelling in de landelijke
programmeringscommissie (LPC) voor de akkerbouw. Op die wijze heeft de praktijk een grote invloed op de programmering. Enerzijds omdat deze LPC bestaat uit praktijkmensen, anderzijds omdat
iedere teler en elke geleding uit de keten zelf voorstellen voor onderzoek kan indienen. Voor de kruidenteelt worden jaarlijks via de kruidenadviescommissie een aantal prioritaire voorstellen ingediend.
Iedere teler kan daartoe voor 1april suggesties aandragen (schriftelijk bij de secretaris: B. ten Hag,
PAV, Postbus 430, 8200AK Lelystad).

Ontwikkelingen in de kruidenteelt
• Wereldwijd staan kruiden momenteel in de belangstelling. De consumptie van kruiden via homeopathische geneesmiddelen, reformartikelen, drank- en voedingssupplementen zit sterk in de lift. In
het Amerikaanse weekblad Time van 23 november 98 wordt gesproken van een "herbal medicine
boom" Men spreekt daarbij van groeicijfers van 10 tot 20% perjaar. Dit biedt met name bij nieuwe geneeskruiden teeltperspectieven. Maar de introductie van een nieuw gewas is vaak niet zo'n
eenvoudige zaak. In de ons omringende landen is men daar al intensief mee bezig. Ook in ons land
zou hierover samen met de kruidensector meer onderzoek moeten gebeuren om de boot niet te
missen. De nieuwe kruidenonderneming in de Flevopolder kan daartoe een nieuwe impuls geven,
al zal daarbij ook begeleiding met gericht onderzoek nodig zijn.
• De consument stelt steeds hogere eisen aan de productkwaliteit en de voedselveiligheid. De kruidensector zal hier voortdurend op moeten inspelen met aandacht voor kwaliteitsverbetering en
kwaliteitszorgsystemen. Dit aspect zal dan ook een zwaartepunt in het onderzoek moeten vormen.
De European Herb Growers Association (EHGA) heeft hiertoe reeds een aanzet gegeven met het
opstellen van richtlijnen voor Good Agricultural Practices.
• Een belangrijk knelpunt in de kruidenteelt vormt de toelating van onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. Voor de firma's is het areaal kruiden economisch niet aantrekkelijk om dure toelatingen
te bewerkstelligen. De kruidensector zal dit samen met het praktijkonderzoek moeten oppakken
Het benodigde toelatingsonderzoek kan mogelijk nog meer internationaal worden georganiseerd.
• Kruiden hebben een natuurlijk imago. Te verwachten is dat de vraag naar biologisch geteelde
kruiden zal toenemen. Het PAV beschikt over veel expertise op dit terrein die ook voor de kruidenteelt benut zou kunnen worden in een gericht onderzoeksprogramma.

Het PAV- onderzoek zal, samen met de kruidensector, op deze ontwikkelingen inspelen.
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2. KWALITEIT AROMATISCHE KEUKENKRUIDEN
Ing. H.J. van der Mheen, PAV Lelystad

Inleiding
In de uiteindelijke prijs en kwaliteit van gedroogd peterselieblad speelt de kostprijs en kwaliteit van
het aangeleverde verse oogstproduct een belangrijke rol. Bij dezelfde uitbetalingsprijs per kg vers is
het duidelijk dat een oogstproduct met een rendementsverhouding gedroogd-blad/vers-oogstproduct
van 1:12, een bijna 20% hogere grondstofprijs heeft dan een oogstproduct met een blad/vers-rendement van 1:10. Daarnaast zullen voor een oogstproduct met een ongunstiger indroogcijfer en lager
bladpercentage hoogstwaarschijnlijk meer droog- en verwerkingskosten gemaakt moeten worden.
Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering worden, vanuit het oogpunt van de markt, in de sector van
de gedroogde aromatische keukenkruiden steeds belangrijker. In het verwerkingstraject (door de drogerijen) gebeurt inmiddels het nodige. Ook een verbetering, en op termijn wellicht gerichte sturing,
van de akkerbouwmatige grondstofproductie (ofwel de teelt) draagt daartoe bij. Het PAV heeft daarom in dit kader de afgelopen jaren gekeken naar de invloed van de herkomst/selectie, de zaaidichtheid, het oogstregime en de stikstofbemesting op de opbrengst en de kwaliteit van enkele aromatische
keukenkruiden. Gekeken is ook naar een manier van 'geleide' septoriabestrijding. Krulpeterselie
heeft in het teeltonderzoek, als een soort voorbeeldgewas, de meeste aandacht gekregen.

Selecties en zaaidichtheid
Bij krulpeterselie zijn er selecties van het Frisé-vert-foncé type beschikbaar met een duidelijk donkergroenere bladkleur in het verse product, in vergelijking met de in de huidige praktijk gebruikte selecties. Het gaat daarbij om krulpeterselietypes voor de tuindersteelt, gericht op de verse markt. Hoewel
enkele in staat zijn tot een vergelijkbare totaalproductie is de beginontwikkeling tot aan de eerste
oogst trager dan van de praktijkselecties. Ook ligt de zaadprijs aanmerkelijk hoger en komt de betere
kleur in het gedroogde bladproduct nauwelijks tot uiting.
Een hogere zaaidichtheid is vooral van invloed op de beginontwikkeling van het gewas en de productie van de eerste twee oogsten. Het verhoogt daarmee uiteindelijk ook de totaalproductie-vers en aan
gedroogd blad. Bij krulpeterselie is 20-25 kg zaaizaad per ha voldoende. In de veldproef had de zaaidichtheid nauwelijks invloed op het indroogcijfer en het bladpercentage.

Oogstregime
In de twee, wat betreft weersomstandigheden en productieniveaus nogal verschillende, seizoenen
1997 en '98 werden in krulpeterselie drie oogstregimes (Vroeg, Normaal en Laat, oogsten bij resp.
10, 15en 20 cm) vergeleken. In beide gevallen kwam het 'normale' oogstregime, in vier oogsten, tot
de beste productie. Bij de verse totaalopbrengsten waren de verschillen niet betrouwbaar. In gedroogd
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blad bleven in '97 beide andere objecten en in 1998 het vroege oogstobject bij het 'normale' oogstregimeachter.In tabel 2.1. staan debelangrijkste resultaten samengevat.
Tabel2.1. Resultaten totaalopbrengst krulpeterselie oogstregime proeven PAV 1997 en 1998.
1997
1998
Blad%
Vers T/ha
V/D
Blad% Drg. Blad Vers T/ha
V/D
Vroeg
45,1
5,9
83,5
32,3
5,9
93,2
6395
51,2
Normaal
5,7
78,5
7013
33,3
5,5
92,0
54,2
6,8
77,2
31,2
5,2
Laat
6203
88,6
6,4
2,4
0,2
5
514
0,2
Lsd (5%)
3,1

Drg. Blad
5107
5521
5263
440

In beidejaren daalde het bladpercentage naarmate later werd geoogst. In 1997 werd deVers/Droogverhouding tussen vroeg en laat oogsten ongunstiger, in het minder productievejaar 1998 leiddeeen
ruimeroogstregimetoteen gunstiger indroging.
In beidejaren kon van het late oogstregime slechts driemaal geoogst worden. Dit had vooral eennegatieve invloed op de gedroogde bladopbrengst. Een 'normaal' oogstregime, oogsten bij een gemiddeldeoogstlengte van 15cm,lijkt vanuiteen oogpunt vanproductieenkwaliteit hetbeste.
Stikstofbemesting
Indeseizoenen 1997en '98werden inkrulpeterselie ooktweestikstofbemestingsproeven aangelegd.
De krulpeterselie-productie en -kwaliteit werd vergeleken bij drie verschillende stikstofniveaus. De
stikstofgiften bedroegen voor de Laag-, Middel- en Hoog-objecten als basisbemesting /en bemesting
na de eerste twee oogsten respectievelijk 30/30, 60/40 en 90/50 kg/ha. Dit komt neer op een totaalstikstofgift voordegehele teelt van achtereenvolgens 90, 140en 190kg stikstof per hectare.Inbeide
jaren werd viermaal geoogst, de oogsten van de drie objecten vonden daarbij steeds op dezelfde datumplaats.Zoals te verwachten viel was er bij krulpeterselie een duidelijke positieve respons van de
productie opeen toenemende stikstofgift. Intabel2.2.staan debelangrijkste resultaten samengevat.
Tabel2.2.Resultaten totaalopbrengst krulpeterselie Stikstof-bemestingsproeven PAV 1997en 1998
1998

1997
Laag
Middel
Hoog
Lsd (5%)

Vers T/ha
46,2
52,8
59,2
2,6

V/D
5,7
6,2
6,4
0,2

Blad%
79,2
77,4
74,7
4

Drg. Blad Vers T/ha
29,6
6465
6652
36,6
43,4
6970
464
3,9

V/D
5,5
5,7
5,7
0,6

Blad%
87
87,3
86,7
1,8

Drg. Blad
4706
5598
5666
721

Deverseproductie nam,bij toenemende stikstofgift, in beide proeven spectaculair toe. Omdat deindroogverhouding enbladpercentage (vooral in '97) ongunstig werden beïnvloed bleef detoenamevan
degedroogde bladopbrengst, metname tussen het middel en hoge stikstofniveau, beperkt enniet significant aantoonbaar. Vooral in het minder goede groeiseizoen 1998 bleef de gedroogde bladopbrengst van het lage N-object sterk achter bij de beide andere objecten. Een hogere stikstofgift
kwam zichtbaar tot uiting in het sneller bereiken van een eerste oogstbare snede. Nadien waren de
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groeiverschillen visueel zeer beperkt, maar bleken de hogere stikstof giften toch betere producties te
realiseren. De kwaliteit van het product, vanuit een oogpunt van indroogcijfer en bladpercentage, lijkt
daarbij echter af te nemen.

Verhouding opbrengst vers tot indroogcijfer (V/D), bladpercentage en droge bladopbrengst
Om een algemeen inzicht te krijgen in de relatie tussen verse opbrengst en productkwaliteit werden
de opbrengstgegevens per proef, en van de vier krulpeterselieproeven gezamenlijk, bewerkt.
In het gunstige groeiseizoen 1997 leidt, zowel bij de oogsttijden- als de bemestingsproef, bij de totaal-opbrengsten iedere ton opbrengststijging vers tot 70 kg meer gedroogd blad en een stijging van
de indroging met 0,18.
In 1998, bij een gemiddeld lager opbrengstniveau, is de opbrengstrespons sterker. In beide proeven
geeft iedere ton opbrengststijging vers 150kg meer gedroogd blad. In de oogsttijden laat toename van
de verse opbrengst geen effect op de v/d zien, terwijl in de bemestingsproef het indroogcijfer met
0,13 toeneemt.
Worden van alle vier de proeven de gemiddelde opbrengsten per object en per oogst samen geanalyseerd dan zijn de verbanden tussen de verse opbrengst en, achtereenvolgens, de opbrengst aan gedroogd blad, het indroogcijfer en het bladpercentage goed weer te geven. De figuren 2.1 t/m 2.3 vormen hiervan een grafische weergave.

Figuur 2.1. Verse opbrengst versus gedroogde bladproductie (per snede) Krulpeterselie.
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Figuren 2.2. en 2.3.Verse productie versus indroogcijfer (V/D) en bladpercentage Krulpeterselie.
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Het gaat in deze proeven om, in vergelijking met de praktijk, lage verse opbrengsten en relatief gunstige indroogcijfers en (zeer) hoge bladpercentages. Het is duidelijk dat in de praktijk vrijwel altijd
later wordt geoogst en meer wordt bemest. In de relatie verse opbrengst - gedroogd blad zal dan zeker het vlakke deel van de gekromde curve bereikt zijn. Aangezien zowel het indroogcijfer als het
bladpercentage een lineair verband met de toenemende opbrengst laten zien, zullen deze in de praktijk van hoge verse opbrengsten sterk negatief worden beïnvloed.
De functievergelijking van de curves, bepaald op basis van deze set proeven, zijn bekend. Met behulp
van een groot aantal praktijkcijfers kunnen deze vergelijkingen worden verfijnd. Als ook de (meerkosten van de verwerking, van droging en separatie, kunnen worden ingeschat kan, in een theoretisch
rekenmodel, worden bepaald bij welke (optimale) verse opbrengst het best kan worden geoogst. De
oogsttijd en de bemesting kunnen daarop worden afgestemd.

Septoria
Bladvlekkenziekte van de soort Septoria spp. kan in de keukenkruiden peterselie en selderij aanzienlijke schade veroorzaken. Niet alleen vormt het een bedreiging voor de opbrengst, met name de kwaliteit van het oogstproduct gaat bij aantasting hard achteruit. De ziekte openbaart zich vooral in de
latere snedes aan het eind van het seizoen. In de praktijk worden er oogsten voor afgekeurd.
De mogelijkheden voor een chemische bestrijding met chloorthalonil (Daconil) zijn, vanwege de in
verhouding tot de veiligheidstermijn beperkte tussenoogsttijden, gering. De effectiviteit van bespuitingen laat te wensen over terwijl het gevaar voor overschrijding van de residunormen aanzienlijk is.
In navolging van onderzoek aan groenselderij, is in 1998 gekeken of ook bij krulpeterselie en snijselderij een Septoria-waarschuwingssysteem volgens het Tomcast principe kan worden ontwikkeld.
Het Tomcast model gaat uit van de dagelijkse registratie van de uren, en de toekenning van punten
daaraan, waarin voor de ontwikkeling van de schimmel gunstige temperaturen en relatieve luchtvochtigheden worden bereikt. Het bereiken van een bepaald aantal Tomcast-punten is een maat voor

Informatiebundel "KruidendagPAV"

17februari1999

de beginontwikkeling van de schimmel. Door nadien tijdig te oogsten zou een daadwerkelijke expressie van de schimmel, en dus het ontstaan van bladvlekken, kunnen worden voorkomen.
De proeven in het, voor de septoriaschimmel gunstige, seizoen 1998 hebben laten zien dat het systeem tot aan de tweede oogst waarde bezit. De oogst binnen een veilige marge (Tomcastpunten + 5
dagen) was septoriavrij, terwijl het gewas vijf dagen later (dus Tomcast + 10 dagen) behoorlijk aangetast was. In 1998 betekende de toepassing van het systeem zeer korte tussenoogsttijden, van 17 tot
20 dagen. Met name voor krulpeterselie gaat dit ten koste van de gewasopbrengst. In het veilige Tomcast object lag de opbrengst 20% lager dan van de standaard!
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3. RICHTLIJNEN GOOD AGRICULTURAL PRACTISE"- (GAP) - VOOR KRUIDEN

A.J. Ottens, VNK ua, Elburg

Vooral in de laatstejaren worden productieprocedures meer in detail beschreven en daarmee voor de
telers en verwerkers vastgelegd. Achtergrond van dergelijke richtlijnen is het tot stand doen komen
van veilige producten en vaak ook het bewaken van een minimumkwaliteitsniveau ervan. Samengevat
is het doel van de GAP-richtlijn het voorkomen van voor de gezondheid van mens en dier schadelijke
productkwaliteiten.

Dergelijke procedures zijn er al langer voor bijvoorbeeld de pharmaceutische industrie (Good Manufacturing Practice), de laboratoriumwereld (Good Laboratory Practice) en, wat de kruidenteelt betreft,
nu dus ook voor de teelt, verwerking en latere nabewerking van kruiden.

Waarom nu deze richtlijnen ook voor de kruidenteelt en -productie? Enerzijds is de achtergrond voor
het tot stand komen van deze regels gelegen in de wens van producenten in de lidstaten van de EG
om tot een gezamenlijk vastgesteld algemeen minimumkwaliteitsniveau te komen. Producenten, ook
van binnen de EG, die aan de omschreven voorschriften niet voldoen, dienen zich op basis van een
wettelijke controle daaraan zo snel mogelijk aan te passen.
Anderzijds wordt er van uitgegaan dat de controle op deze richtlijn ook en met name wordt toegepast
op het van buiten de EG geïmporteerd product, waarmee met name de "lage lonen landen" worden
gedwongen minstens hetzelfde minimumkwaliteitsniveau te leveren als de EG-producent. De prijsvergelijking vindt dan in zo'n geval op gelijk niveau, dat wil zeggen op dezelfde "kwaliteitsklasse"
plaats, wat tot dusver zeker niet het geval is geweest.

De ontwikkeling van deze kruiden-GAP-regels is echter vooral tot stand gekomen op verzoek van de
EG zelf, die, verontrust door schadelijke gevolgen voor de gezondheid, geconstateerd in de Europese
kruidenbranche in het algemeen, een verzoek tot opstelling van richtlijnen heeft doen uitgaan aan een
vrij nieuwe lobbyorganisatie in Brussel: European Herb Growers Association. Het betreft hier een
ongeveer driejaar bestaande organisatie, waartoe nu vanuit 8 van de 15 EG-lidstaten telers, telersorganisaties (voor Nederland de VNK) en verwerkers zijn toegetreden.
De GAP-regels worden vooreerst als "advies" aan de lidstaten voorgelegd en na verloop van tijd tot
"Europese wet" verheven.

De "kruiden-GAP-richtlijn" beschrijft de gang van zaken vanaf het zaaizaad via de teelt, de oogst, de
verwerking, de verpakking, de opslag en het transport, de personeelscondities, de inrichting van de
verwerking, tot en met de teeltregistratie en de kwaliteitsborging.
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Over de praktische invulling van deze binnen de EG eerst nog als advies gehanteerde, dus nog niet
wettelijk verplichte, GAP-richtlijn wordt momenteelt binnen de VNK nagedacht. De teler zal hier,
voor zover het zijn taak in deproductieketen betreft, zeker ook met deze GAP-regels geconfronteerd
worden. Mogelijkerwijs vallen daarvan de effecten grotendeels samen met de al binnen de VNKorganisatie toegepasteHACCP-regels.
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4. ZORG VOOR KWALITEIT; Ontwikkelingen rond Kwaliteitszorgsystemen, HACCP en
KPA raken de bedrijfsvoering van de kruidenteler

Ir. H.B. Schoorlemmer, PAV Lelystad

Wat is kwaliteit?
De zorg voor kwaliteit staat volop in de belangstelling. Wat is eigenlijk kwaliteit als we het hebben
over kruidenteelt? Voor de één is dit een gezond groeiend gewas, voor de ander als de waarde en
prijs goed overeenkomen en voor weer een ander als er veel tonnages van een hectare komen. In het
kader van dit verhaal stellen we als definitie: kwaliteit is het voldoen aan de verwachtingen en eisen
van de klant, niet meer en niet minder. Om kwaliteit te kunnen leveren moet dus bekend zijn wie de
klant is en wat de eisen en wensen zijn.

Eisen aan uw bedrijfsvoering
De eindafnemer van kruiden vraagt om maatwerk. Het gaat niet alleen om kilo's en droge stof gehalte. Een marktkundige zou het eindproduct kruiden kunnen omschrijven als een bundel attributen zoals
smaak, kleur, geur, snit voedingswaarde, gezondheid, gebruiksgemak, verpakking, enzovoorts. Iedere
afnemer heeft zijn specifieke eisen. Bovendien wisselen deze eisen in de loop van de tijd. Dit houdt
in dat de kruidenketen zo georganiseerd moet zijn dat flexibel op wijzigende eisen kan worden ingespeeld. Naast maatwerk en flexibiliteit wordt in toenemende mate gevraagd naar een gewaarborgde
kwaliteitsgarantie en moeten tekortkomingen getraceerd kunnen worden. Met andere woorden, ook de
teler moet kunnen aantonen dat hij zijn productieproces zo in de vingers heeft, dat daardoor de productkwaliteit gegarandeerd is.
Niet alleen de marktpartijen stellen eisen. Ook de wetgever/overheid kan gezien worden als een klant
die eisen stelt. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater met de gevolgen
voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Recent zijn ook de ontwikkelingen op het gebied
van voedselveiligheid. In het kader van de Wet op de productaansprakelijkheid moet de producent
kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om de veiligheid voor de consument te waarborgen.
Naast markt en overheid stelt uiteraard ook de ondernemer zelf eisen en wensen aan de bedrijfsvoering. De marktprijzen zijn meestal zodanig dat de teler genoodzaakt is de kostprijs zo scherp mogelijk
te houden om een boterham te verdienen. Fouten zullen zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Hij
zal gedurende de teelt en afzet onaangename verassingen willen voorkomen.
Hierna worden vier ontwikkelingen besproken die passen in de toegenomen zorg om kwaliteit. Dit
zijn het opstellen van richtlijnen voor Goede Landbouw Praktijk, het Kwaliteitsproject Akkerbouw
van LTO-Nederland, HACCP en Integrale kwaliteitszorgsystemen.
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GLP,KPA en HACCP
Codes voor Goede Landbouw Praktijk zijn in het algemeen richtlijnen opgesteld door deskundigen en
producenten. Ze zijn gebaseerd op het idee hoeje een bedrijf zou moet voeren met het oog op de productieomgeving (het milieu) en voedselveiligheid. GLP-richtlijnen zijn toonzettend, doordat de sector
zich er achter schaart. Deelname is in het algemeen vrijwillig. Een bekend voorbeeld uit de land- en
tuinbouw is het MBT (Milieu Bewuste Teelt). Ook buiten de landbouw is het gebruik van dergelijke
codes gangbaar, bijvoorbeeld Good Manufacturing Practice voor de industrie en Good Laboratory
Practice voor laboratoria. De GLP-richtlijn voor kruidenteelt is deze dag uitgebreid besproken door
de heer Ottens.

Het Kwaliteitsproject Akkerbouw (KPA) richt zich op het ordenen van de informatiestromen tussen
akkerbouwer en afzetorganisaties. Het project speelt in op de toegenomen noodzaak dat een akkerbouwer moet kunnen aantonen wat er op zijn bedrijf gebeurd is met het product. Denk hierbij aan het
gebruik van gewasbeschermingmiddelen en meststoffen. De KPA-infrastructuur is er op gericht om
de overlap tussen de verschillende registratieformulieren weg te nemen door het uitwerken van een
uniform registratieformulier. In 1998 is een proefproject gestart met 6 groepen telers en onder andere
de suikerindustrie en aardappelhandel. Op dit moment zijn kruidentelers en -verwerkers nog niet aangesloten binnen het KPA. Met name gezien de voorgenomen registraties binnen de GLP-richtlijn voor
kruiden, lijkt koppeling een zinvolle actie.

In de land- en tuinbouw bestaat er toenemende belangstelling voor de HACCP- richtlijn. HACCP
staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is gericht op het controleren van het productieproces met als doel beheersing van risico's voor de volksgezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan: biologische gevaren, zoals bijvoorbeeld bacteriënbesmetting; fysische gevaren zoals scherven en spijkers en chemische gevaren, bijvoorbeeld de residuen van gewasbeschermingsmiddelen.
De HACCP-richtlijnen zijn sinds enige tijd wettelijk voor de verwerkende industrie (bijvoorbeeld
drogerijen). In toenemende mate vertalen verwerkers deze eisen door richting de telers. Met name
groentesnijderijen en Engelse grootwinkelbedrijven vragen op dit moment al garanties met betrekking
tot de voedselveiligheid van groentetelers.
De verwachting is dat binnen enige jaren ook telers van voedingsmiddelen op een bepaalde wijze
volgens de wet HACCP-plichtig worden.

Integrale kwaliteitszorg
Tot zover is met name gesproken over eisen en verwachtingen aan de bedrijfsvoering. Integrale kwaliteitszorg is een bedrijfskundige benadering van het bedrijf gericht op het continu voldoen aan die
overeengekomen wensen en eisen. Kwaliteitszorg richt zich o.a. op het verkrijgen van betere afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Alle bedrijfsprocessen worden in kaart ge-
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bracht. Daar waar kritieke punten aan de orde komen worden verbeteringen voorgesteld of worden
controlepunten ingebouwd. Het gevolg is een beter beheerste productie. Er worden minder fouten
gemaakt en fouten worden vroegtijdig onderkend.
Een kwaliteitszorgsysteem is het geheel aan procedures, afspraken en middelen om op een efficiënte
wijze binnen het bedrijf aan kwaliteitszorg te werken. Het werken met het kwaliteitssysteem staat er
borg voor dat de afgesproken kwaliteit geleverd kan worden. Indien er toch tekortkomingen aan het
licht komen, kan getraceerd worden waar iets is mis gegaan. De klant kan worden getoond dat hij te
maken heeft met een betrouwbare leverancier.
Als het kwaliteitszorgsysteem voldoet aan de internationale standaard van ISO-normen kan er voor
gekozen worden een ISO-certificaat te behalen. De kern van een op ISO gebaseerd kwaliteitszorgsysteem kan worden aangeduid als: vertel wat je doet, doe wat je hebt vertelt en bewijs dat je hebt
gedaan watje hebt verteld.

Effecten van kwaliteitszorg
De aanpak van integrale kwaliteitszorg binnen land- en tuinbouw heeft met name in de glastuinbouw
al de nodige positieve resultaten opgeleverd. In de vollegrondsgroente-sector heeft het PAV vorig
jaar een voorbeeldproject gestart samen met 13 preitelers. Dit jaar worden twee projecten opgestart
samen met witloftrekkers en pootaardappeltelers. Op basis van resultaten binnen bijvoorbeeld de
glastuinbouw en vollegrondsgroenteteelt kunnen onder meer de volgende effecten verwacht worden:
• een betere beheersing van het productieproces resulterend in een betere productkwaliteit;
• meer "rust" in de bedrijfsvoering door beter overzicht;
• betere afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en daardoor minder miscommunicatie en verkeerd uitgevoerde opdrachten;
• de teler beschikt over een methode om op inzichtelijke wijze aan te gegeven of voldaan wordt aan
de kwaliteitseisen (afnemer, milieu, voedselveiligheid);
• kwaliteitszorg stimuleert het zoeken naar verbeteringen; ook van zaken die al goed gaan;
• door verbeterde bedrijfsvoering kan beter ingespeeld worden op de wensen van de afnemer (verbetering concurrentiepositie en imago).

Kruiden: kwaliteitszorg in de keten
De afzetketen van kruiden is redelijk overzichtelijk. Het ligt dan voor de hand de zorg voor kwaliteit
in ketenverband op te pakken. De kwaliteit van de hele keten is immers bepalend voor de kwaliteit
van het eindproduct wat de consument tot zich neemt. Bij ketenzorg gaat het erom dat alle bedrijven
in de keten alles zo goed mogelijk doen. Goed wil zeggen: efficiënt, zonder verspilling, met maximale benutting van de inzet en creativiteit van de betrokkenen.
Een goede start zou kunnen zijn een ketenanalyse van zaadleverancier en teler tot drogerij. Inzicht
kan dan verkregen worden in 1) de knelpunten voor een efficiënte doorstroom van de producten en
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informatie door de keten en 2) de kritieke punten voor de productkwaliteit en voedselveiligheid die in
ieder geval beheerst moeten worden.
Een ketenzorg-aanpak kan vervolgens leiden tot een duidelijke strategie, een betere beheersing van
het productieproces en het goed kunnen inspelen op de wijzigende wensen van de klant. Met name bij
de aromatische kruiden kan een dergelijke aanpak waarbij de klant centraal staat, een positieve impuls betekenen voor het Nederlandse product. Uiteindelijk resulterend in een beter bedrijfsresultaat
voor de Nederlandse kruidenteler en een gegarandeerde kwaliteit voor de consument.
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5. TEELTONDERZOEK VALERIAAN
Ing. H.J. van der Mheen, PAV Lelystad

Inleiding
Een combinatie van een toenemende marktvraag en de goede reputatie van het VNK-valeriaanproduct, heeft er voor gezorgd dat de valeriaanteelt in Oost-Nederland zich gedurende de laatste jaren
sterk heeft uitgebreid. Terwijl de VNK zich reeds jaren toelegt op verbetering en instandhouding van
een goede eigen valeriaanselectie, zijn vanuit het PAV in de loop der tijd diverse teeltaspecten van de
valeriaan onderzocht. De vergelijking tussen uitplanten en directzaai, kreeg daarbij veel aandacht.
Omdat voor ter plaatse zaai de zaadkwaliteit van belang is werd vervolgens naar de zaadproductie en
de zaaitechniek gekeken. De chemische onkruidbestrijding, de polyfosfaat-bemesting en de zware
metalen bij valeriaan hebben de laatstejaren aandacht gekregen in het PAV-teeltonderzoek.

Directzaai versus uitplanten
Het teeltonderzoek bij valeriaan geeft aan dat uitplanten een veel hogere opbrengst geeft dan inzaai
ter plaatse (zie tabel 5.1). Gezaaide valeriaan benodigd veel tijd om zich te vestigen. Meestal pas na
een maand worden kleine kiemplantjes zichtbaar. Pas eind-juli worden gesloten gewassen gevormd.
Gedurende het gehele groeiseizoen is de loof/wortel-verhouding ongunstiger dan bij geplante valeriaan. Geplante valeriaan groeit compacter, verouderd gelijkmatiger en rijpt eerder af. Zaaigewassen
zijn later, gaan langer door met loofvorming en blijven langer groen. Uit de teeltproeven blijkt dat
gezaaide valeriaan 20-40% minder opbrengt dan geplante valeriaan. De tarrapercentages laten geen
verschil zien tussen geplante en gezaaide valeriaan. In het algemeen wordt met praktijkopbrengsten
van 15tot 20ton verse wortels (3-4 ton droog) per hectare gerekend.

Tabel 5.1.Gemiddelde opbrengsten gezaaide en geplante valeriaan in twee verschillende proefseries.
Tarra %
Vers T/ha
Ds%
Droog T/ha
Elburg:
Gezaaid
21.1
15.8
3.3
Geplant
21.2
19.7
4.2
Slootdorp:
72.8
Gezaaid
13.6
22.0
3.0
73.0
Geplant
24.2
22.7
5.5
De praktijk gaat, om kostentechnische redenen, uit van uitzaai ter plaatse. Met inzaai in de nazomer
(augustus) zijn op proefveldschaal redelijke resultaten behaald. In de praktijk is er de tendens om zeer
vroeg in het voorjaar (febr-mrt) te zaaien.
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Zaadproductie en zaadkwaliteit
Inzaai ter plaatse vereist goed zaaizaad. Dit begint met een goede zaadproductie maar heeft ook met
de zaadschoning en eventuele zaadfractionering te maken. Omdat de zaadproductie van de VNKselectie in eigen beheer plaatsvindt was er een mogelijkheid om de invloed van diverse teeltmaatregelen op de zaadkwaliteit te bekijken. Hiervoor werd het zaad vanuit de verschillende behandelingen
in de zaadteelt nageteeld. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de resultaten.

Tabel 5.2. Gemiddelde resultaten in denateelt van de drie hoofdobjecten in de Valeriaanzaadteelt.
Fungicide:
Oogsttijd:
Afrijping:
Jaar:

Onbehandeld
Behandeld
Vroeg
Laat
Langzaam
Snel
1995-'96
1996-'97

Kiemkracht (%)
26
28
27
27
27
27
30
24

•

J

Planten/m
60
60
54
66
66
54
54
66

Opbr. vers T/ha
23
23
23
23
23
23
21
25

De behandelingen in de zaadteelt lijken geen grote invloed te hebben op de kiemkracht. Die werd bepaald in petri-schaaltjes en was in alle.gevallen zeer laag. Deze methode lijkt geen optimale maatstaf
voor dekiemkracht in het veld, want bij uitzaai van 1kg/ha werden er prima plantaantallen en gewassen verkregen. Duidelijk is dat de oogsttijd (later oogsten) en de afrijping (langzamer afrijping) van
het zaad een positieve invloed hebben op het plantaantal. In de wortelopbrengst komt dit echter niet
terug. Het gebruik van fungiciden in de zaadteelt heeft bij Valeriaan, geen effect op de kiemkracht,
het plantaantal en de wortelopbrengst in de nateelten.
Terwijl een vroege oogsttijd optimaal is voor de zaadproductie van Valeriaan, lijkt in de nateelt later
geoogst zaad een betere opkomst te geven. Dit conflicteert, maar omdat het niet tot uiting komt in de
wortelopbrengst en een zekere zaadopbrengst doorslaggevend is, moet bij de valeriaan zaadproductie
de voorkeur worden gegeven aan tijdig oogsten en langzaam afrijpen.

Zaadpillering en zaaitechniek
Om de ter-plaatse-zaai in de valeriaanteelt verder te optimaliseren werd gekeken naar de perspectieven van zaadfractionering, zaadontsmetting en het verzaaien van gepilleerd zaad.
De invloed van zaadfractionering gaat niet verder dan het positieve effect van een grondiger zaadschoning die daarmee wordt bereikt. Ook zaadontsmetting laat geen betrouwbare invloed op de opkomst en deproductiviteit van valeriaan zien.
Zaadpillering, op de wijze zoals dat door een gespecialiseerd bedrijf werd verzorgd, was niet succesvol. De gepilleerde valeriaanzaden, op welke wijze ook gezaaid, komen slechter op (laag plantaantal)
en blijven in productie sterk achter bij 'naakt' gezaaid valeriaanzaad (zie tabel 5.3).
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Tabel 5.3. Gemiddelde resultaten zaadsoort- en zaaimethodeproef valeriaan, PAV1997.
'Naakt'zaad
Pillenzaad
Nokkenradzaai
Precisiezaai Nokkenradzaai.
Precisiezaai
Planten /m
35,2
19,2
6,1
4,9
20,6
Vers T /ha
16,2
9,8
5,9
Het streven naar uitzaai op eindafstand middels echte precisiezaai lijkt voor valeriaan dus niet haalbaar. Door de praktijk is de zaaitechniek met de mini-air super, waarbij een aaneengesloten 'lint', aan
de zaaischijf (aan)gezogen, zaad in het zaaivoortje wordt gelegd inmiddels goed ontwikkeld. Met relatief geringe zaaizaadhoeveelheden (l-l'/i kg/ha) wordt op deze wijze een redelijk regelmatige
plantdichtheid bereikt.

Onkruidbestrijding
De beheersing van onkruiden vormt in de teelt van gezaaide valeriaan een van de grootste problemen.
Dit wordt veroorzaakt door de, meestal, hoge onkruiddruk op de zandgronden waar de teelt plaatsvindt, en de zeer trage beginontwikkeling van de valeriaan. Voor een schone start van de teelt is het
absoluut noodzakelijk om met een contactmiddel het onkruid, juist voor opkomst van de valeriaan 'af
te branden'. Daarnaast heeft de praktijk de beschikking over het in valeriaan toegelaten herbicide
monolinuron (Aresin). Het is een oud middel met een bodem- en contactwerking, die zowel voor- als
na-opkomst kan worden ingezet. De werking, zowel op het onkruid als op de valeriaan, wisselt sterk.
Het lijkt erop dat in valeriaan een totaal-dosering van 1tot 1,5 kg Aresin maximaal is. Deze kan dan
het best worden verdeeld in Vi-1 kg na zaai, en een serie van split-up bespuitingen met lage doseringen (bv.3 x 200 g), na opkomst vanaf het kiem- tot het 3-blad stadium. Alleen op deze manier kunnen
de nog kleine onkruidjes effectief worden aangepakt, in ruil voor een geringe remming van de valeriaan. Wordt in een te vroeg stadium met te hoge doseringen (300-400 g) begonnen, of wordt met de
totale reeks aan bespuitingen te lang doorgegaan, dan heeft de valeriaan daar absoluut van te leiden.
Voorkomen moet worden dat het onkruid te groot wordt. Als het, vanuit de valeriaan gezien maar
enigszins mogelijk is, moet de onkruidbestrijding mechanisch (schoffelen of frezen) worden voortgezet. Omdat de het middel Aresin in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk verdwijnt, en de werking
van dit middel onvoorspelbaar en dikwijls onvoldoende is, moeten andere (modernere) middelen
worden gevonden, en officieel worden toegelaten, die in de valeriaanteelt effectief kunnen worden
toegepast. Hiervoor wordt op het PAV screenings- en deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd.
Ook mogelijkheden voor doeltreffende mechanische onkruidbestrijding in valeriaan worden onderzocht.

Polyfosfaat
Het tweemaal in de teelt van uien gevonden, sterk positieve, effect van de toepassing van polyfosfaat
op de begingroei en bolopbrengst, heeft zich nadien nooit meer voorgedaan. Het vormde echter wel
de aanleiding voor de grote belangstelling om deze vloeibare fosfaatmeststof (APP) in meer, zich
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vooral in de begingroei traag ontwikkelende, gewassen te beproeven. Ook valeriaan werd bij dit onderzoek meegenomen. In de praktijk werd zelfs al vrij snel alle valeriaan met toevoeging van APP (in
een dosering van 48 kg P2O5) gezaaid. In de twee jaar onderzoek in diverse gewassen konden echter
geen of slechts geringe effecten worden gevonden. Op het PAV, in 1997, was er geen duidelijke reactie van de valeriaan op drie doseringen van superfosfaat en APP.
In 1998, op drie praktijkpercelen in Drenthe, was op de twee minst productieve percelen een positief
effect van polyfosfaat op de eindopbrengst zichtbaar. Bij de uitkomst van deze praktijkperceelproeven kunnen echter een aantal bemerkingen gemaakt worden, zodat advisering van een standaard toepassing van APP in valeriaan (nog) niet gemaakt kan worden.

Zware metalen
Het gehalte aan lood in gedroogde valeriaan mag maximaal 5 ppm (mg/kg) bedragen. De laatste jaren
komt het voor dat partijen door afnemers worden afgekeurd vanwege overschrijding van deze norm.
Het is echter sterk de vraag of lood daadwerkelijk door de valeriaan wordt opgenomen. Om het probleem te inventariseren werd in het seizoen 1997 van een tiental percelen zowel de grond als de gedroogde valeriaan op loodgehalte onderzocht. In geen van de percelen werd een onnatuurlijk hoog
loodgehalte aangetroffen. In twee valeriaanmonsters werd toch de norm van 5 ppm overschreden. Bij
een nadere analyse bleek er een verband te zijn tussen het zand- en het loodgehalte in de gedroogde
valeriaan. Dit betekent dat het loodprobleem in valeriaan voornamelijk een reinigingsprobleem betreft. Op niet met lood verontreinigde gronden en een zandgehalte in het product beneden de 10% zal
het maximale loodgehalte niet snel overschreden worden. Een intensieve, nauwkeurige, reiniging van
de wortels is voor de oplossing van dit probleem dus noodzakelijk.
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6.

ONKRUIDBESTRIJDING

BESCHIKBAARHEID VAN TOEGELATEN HERBICIDEN VOOR DE KRUIDENTEELT IN
NEDERLAND

Ir. G.E.L. Borm, PAV-Lelystad

Inleiding
In mijn bijdrage op de kruidendag van twee jaar geleden ben ik ingegaan op een aantal ontwikkelingen die er toe bijdragen dat het aantal bestrijdingsmiddelen waarvan men bij kleine gewassen legaal
gebruik kan maken afneemt. Daarnaast werd een actieplan voor de kruidensector gepresenteerd dat
zou moeten worden uitgevoerd om als kruidensector over een voldoende middelenpakket te kunnen
blijven beschikken. Afgesloten werd met de conclusie dat de kruidensector gedurende velejaren een
grote inspanning op dit terrein zou moeten leveren.
Vandaag kan een tussenbalans worden opgemaakt en wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde
en geplande PAV-activiteiten t.a.v. onkruidbestrijding in kruiden en wordt bij enkele relevante ontwikkelingen stil gestaan.

Tussenbalans
De uitgesproken verwachting t.a.v. het verdwijnen van middelen en toepassingen is uitgekomen. Dit
valt mogelijk nog in versterkte mate voor de komende jaren te verwachten. Bij het verlenen of verlengen van een toelating heeft de afgelopen periode de toxiciteit van de herbiciden op waterorganismen (aquatox) veel nadruk gekregen. Op grond van deze eigenschap staat de toepassing van veel
middelen ter discussie. Met driftbeperkende maatregelen (spuitvrije zones, akkerranden, technische
aanpassingen bijv. driftarme doppen resp. kantdoppen), waarover tussen bedrijfsleven en overheid
inmiddels bindende afspraken zijn gemaakt, probeert men op grond van deze eigenschap zo weinig
mogelijk middelen te laten afvallen. Naast de aquatoxiciteit blijven de persistentie (afbraaksnelheid)
van het middel en het gevaar van uitspoeling naar het grondwater de belangrijkste op het milieu gerichte beoordelingspunten. Daarnaast zijn i.v.m. de volksgezondheid bij voedingsgewassen het residudossier en de veiligheid van de toepasser van belang.
Een deel van de punten uit het voorgestelde actieplan zijn of worden op korte termijn aangepakt. Ik
wil me hier beperken tot een overzicht van hetgeen door het PAV is/wordt uitgevoerd.

PAV-activiteiten
Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1. Inventarisatie beschikbaarheid herbiciden
2. Uitvoeren deugdelijkheidsonderzoek
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3. Screening 'nieuwe' herbiciden in kas en in veld
4. Mechanische onkruidbestrijding

Ad 1.Inventarisatie beschikbaar herbiciden
In 1998 is voor een aantal kleine gewassen, waaronder de kruiden, geïnventariseerd welke herbiciden
nog zijn toegelaten (zie bijlage 1)en wat de toekomstverwachting is van deze toepassingen.
Het overzicht maakt duidelijk dat er in de meeste gewassen geen (effectieve middelen) zijn toegelaten
voor de bestrijding van grasachtigen en dat voor de bestrijding van breedbladige onkruiden men veelal afhankelijk is van slechts één of een zeer gering aantal middelen die veelal matig effectief zijn.
Deze situatie verslechtert nog met het naderen van de opgebruiktermijn voor Linuron W.P. in
schermbloemige kruiden, respectievelijk profam in vingerhoedskruid, chloorbromuron in peterselie,
snijselderij en kervel en van methabenzthiazuron en propachloor in bieslook. Daarnaast is de verlenging van monolinuron i.v.m. de onvolledigheid van de residudossiers en de geringe omzet onwaarschijnlijk. Het is inmiddels te laat om als kruidensector de toelatingshouders te bewegen een verlenging van de toelating aan te vragen. Dit dient minstens 14 maanden voor het aflopen van de toelating
(expiratiedatum) te gebeuren.
De inventarisatie heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat er met name voor de schermbloemigen maar
ook voor de andere kruidensoorten er dringend behoefte is aan nieuwe toegelaten middelen.

Ad 2.Uitvoeren deugdelijkheidsonderzoek
Sinds 1998 wordt in samenwerking met het Landespflanzenschutzamt Sachsen-Anhalt deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd met als doel de toelating van enkele middelen in Digitalis waarbij de nadruk op de bestrijding van onkruidgrassen ligt. In 1999 worden de laatste proeven uitgevoerd. Door
de Duitse partners wordt met financiële steun van VNK ook het residugehalte in het gewas vastgesteld. Onbekend is of voor een gewas, waaruit de inhoudsstof (digoxine) wordt geëxtraheerd, dat door
toelatingsautoriteiten (CTB) ook daadwerkelijk wordt vereist.
Daarnaast wordt in het gewas valeriaan sinds 1998 de deugdelijkheid van één herbicide ter bestrijding
van breedbladige onkruiden onderzocht. Bij gebleken landbouwkundige deugdelijkheid zal ook nog
een residudossier hiervan moeten worden samengesteld.

Ad 3.Screening 'nieuwe' herbiciden in kas en in veld
Om meer zicht tekrijgen op 'nieuwe' herbiciden die in principe toepasbaar zijn in kruiden wordt deze
winter een screeningsproef in de kas uitgevoerd waarbij in de gewassen Digitalis, valeriaan en Hypericum 85 toepassingen (voor, vroeg na, laat na opkomst) worden beproefd. Perspectiefvolle toepassingen kunnen meteen worden ingevoegd bij het in het voorjaar geplande deugdelijkheidsonderzoek
in Digitalis en valeriaan.
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