Gewasmiddag
koolgewassen
d.d.vrijdag 8oktober 1993

Rijenbemesting metstikstof insluitkoolenspruitkool
ór.ir. A.P.Everaarts enC.P. de Moei

Inleiding
Het huidige stikstofbemestingsadviesvoor sluitkoolligt op300kgstikstof per hectareenvoor
spruitkool gemiddeldop240kgstikstof per hectare. Deze hoeveelheden moetenwordengecorrigeerdvoordebijdeaanvangvandeteelt indebodemaanwezige beschikbarestikstof (Nmin).Uit
oogpunt vanmilieubehoud enoptimalisatie vandeproduktiewordt nagegaanof deze adviesgiften
verlaagdkunnenwordenmetbehoudvanopbrengst enkwaliteit vanhetgeoogsteprodukt.
Onderzochtwordtof toedieningvanstikstof inde rijkanbijdragenaaneenverhogingvande
efficiëntie vande benuttingvandegegevenstikstof, endaarmee aaneenverlaging vandetotale
gift. Daarnaast wordt bekeken hoegrootde hoeveelheidbeschikbare stikstof isdiebijdeoogst in
de bodemachterblijft enhoegroot de hoeveelheid stikstof isdie indegewasrestenophetveld
achterblijft.

Materiaal en methoden
In1992zijnmet sluitkooldrie proevenuitgevoerdwaarinheteffectwerdbestudeerdvandehoogte
vande stikstofgift incombinatie metdewijzevantoediening.Destikstof werdbijhetplanten
breedwerpigtoegediend,entervergelijking,bijgelijke hoeveelheden,werddestikstof vlak naastde
rij enige centimeters diep indebodemgeplaatst. Hetgeplante raswas Bently. Bijdeoogstwerdde
bewaarbare opbrengst bepaald.Daarnaast werdenoptweevandedrieproeflocaties waarnemingen
gedaanaandebeschikbare stikstof indebodembijdeoogst enaandeopnamevanstikstof door
hetgewas.
Hieronderwordendevoorlopige resultatenvantweeproeven,éénophet PAGV enéénopeen
locatie inLangedijk,behandeld.
Met spruitkoolwerd hetonderzoek ditjaar metéénproef ophet PAGVgestart.Vanditonderzoek
zijnnoggeenresultatentevermelden.

Resultaten
Opbrengst

Debeschikbare hoeveelheid stikstof indebodemvlakvoor plantenvanbeide proevenwordt
vermeld intabel 1. InLangedijk lagdeNminwat hogerdanop het PAGV. Hetbetrof inLangedijk
eenzwaardere grond,32%afslibbaar,tegenover 21% afslibbaar op het PAGV.
Deopbrengst aanbewaarbare kool indeproevenstaat intabel2en3.Op het PAGV leiddede
hoogste stikstof gift tot de hoogste opbrengst. Opdeze locatiewerdgeenpositief of negatief effect
vaneen rijenbemesting gevonden.InLangedijk leidde eenbreedwerpige mestgift van255kg
stikstof per hectaretotde hoogsteopbrengst. Opdeze locatiewerdenwelaanwijzingen ^vonden
dat een rijenbemesting positieve efffecten opdeopbrengst kanhebben.Eenrijenbemesting met
170kgstikstof leidde tot eenzelfde resultaat als 255kgstikstof breedwerpig.Waaromopdeze
locatie eenrijenbemesting gunstigwasenop het PAGVniet,isnognietduidelijk. Hetzoukunnen
zijndat dezwaarderegrondinLangedijk voortragereweggroeizorgt. Eenbetere beschikbaarheid
vande stikstof kandaneenvoordeelzijn.

Tabel 1.Sluitkool, 1992.N-minproefvelden PAGV enLANGEDIJK voorplanten.
locatie,

datum

bemonstering
PAGV

LANGEDIJK

18-05

18-05

bodem

N-min,

laag,cm

kg/ha

0-30

23

30-60

20

0-60

43

0-30

26

30-60

38

0-60

64

Tabel2.Sluitkool,1992.Opbrengst PAGV.
opbrengst, ton/ha
N, kg/ha
0

90

180

270

360

180+
90

breedw.
rijenb.

39

62

81

94

106

99

64

84

95

102

95

Tabel3.Sluitkool, 1992.Opbrengst LANGEDIJK.
opbrengst,ton/ha
N, kg/ha
0

85

170

255

340

170+
85

breedw.

56

rijenb.

56

72

85

86

86

67

81

88

90

87

Nminbijdeoogst
DeNminbijdeoogstvandeproevenstaatvermeldintabel4en5.Ophet PAGVwasdestikstof in
de bodembijdeoogst vrijwel uitgeput. InLangedijkwerdbijdeoogst eenhogere hoeveelheid
stikstof indebodemgevonden.Inbeidegevallen isdehoeveelheid Nminhet hoogst bijde hoogste
mesïgift. Dehoeveelheid Nminbijdeoogst bijde meestoptimale bemesting inde proevenis
beperkt.

Tabel4.Sluitkool,1992.Nminbijdeoogst PAGV.
Nmin bijdeoogst (0-60cm),kg/ha
N,kg/ha
0

90

180

270

360

180+
90

breedw.

8

rijenb.

4

9

8

13

8

6

9

8

15

8

340

170+

Tabel5.Sluitkool,1992.Nminbijdeoogst LANGEDIJK.
Nmin bijdei aogst(0-60cm), kg/ha
N,kg/ha
0

85

170

255

85
breedw.
rijenb.

27

21

24

32

60

41

37

27

31

41

38

Stikstof opnamedoor hetgewas
Cijfersover stikstofopname door hetgewas indeze proeven zijnnog niet bekend.Uit eerder
onderzoek isechter bekend,dat eensluitkoolgewas 250tot 400 kg stikstof per hectare kanopnemen. Hiervanblijft ongeveer 150tot 200 kg ingewasresten achterop hetveld.Wanneer er inde
toekomst normengesteldzoudengaanwordenaande hoeveelheidstikstof die indewinterzou
kunnenuitspoelen,danzoude hoeveelheidstikstof indegewasrestenop hetveldproblemen
kunnengaanopleveren.

Conclusies
Uitdeze eenjarige proevenzijnnoggeenduidelijke conclusiestetrekken.Met behulpvande
uitkomsten vandeproeven in 1993zalbekeken moetenwordenof rijenbemesting,eventueelonder
bepaalde omstandigheden,eenzinvolletoepassingvoorde stikstofbemesting vansluitkoolkanzijn.

Stikstofbemesting van koolgewassen
dr.ir. AP.Everaarts

Inleiding
Dekoolgewassenboerenkool,bloemkool,broccoli,sluitkoolenspruitkoolnementezamenongeveer
eenkwartvanhettotalejaarlijkse areaalaanvoliegrondsgroenten inNederlandin.Naarschatting
wordt echter45%vanallekunstmeststikstof indevollegrondsgroenteteelt aandeze koolgewassen
gegeven.
Hetstikstofbemestingsadviesvoorspruitkool isintotaalgemiddeld240kgstikstof per hectare.Voor
boerenkoolishet200kgstikstof per hectareenvoordeanderegenoemdekoolgewassenishet
advies intotaal300kgstikstof per hectare. Dekunstmestgift moetwordengecorrigeerdvoordebij
plantenbeschikbare hoeveelheidstikstof indebodem(Nmin).Wanneerhetofficiëlestikstofbemestingsadvieswordt gevolgd,zouer indeteelt vandegenoemde koolgewassenjaarlijksongeveer 2,5
miljoenkgkunstmest stikstof wordengebruikt (tabel6).Inwerkelijkheid isdeze hoeveelheid
kunstmestwaarschijnlijk hoger. Ditomdattelers soms meerstikstof danhet adviesgeven,maar
vooralomdat nognietveeltelerseenNmin-monsternemenof latennemen.Hetgaatdus intotaal
omeenbehoorlijke hoeveelheidkunstmest-stikstofdiewordttoegediendbijdeteelt vankoolgewassen.
Hieronderwordt ingegaanopde stikstofbemestingvankoolgewassen,enmet nameopwatgedaan
zoukunnenwordenommetbehoudvanopbrengst enkwaliteit dehoeveelheidtoegediende stikstof
teverminderen endeverliezenaanstikstof tebeperken.
Tabel 6. Gemiddeld areaal, stikstof adviesgift en geschatte jaarlijks toegediende hoeveelheid kunstmest-stikstof t$ koolgewassen In Nederland.
gemiddeld (1989-1991)

stikstof

geschattejaarlijks

areaal,

advtesgif».

toegediende hoeveelheid

ha

kgma

kunstmest stfcstof,ton

2736

300-Nmln

bloemkool

711'

boerenkool

372

200-Nmln

«3

broccoli

330

300-Nmin

86

sluitkool,

vers
bewaring

spruitkool

954

300-Nmin

248

1687

300-Nmln

439

5070

240*-Nmin

1014

*
totaal

Nmin:40 kg stikstof per hectare (aanname)
gemiddeld

11149

2558

Opname vanstikstof
Inproeven isgevondendat sluitkoolbovengronds intotaaltot ongeveer 400 kgstikstof per hectare
kanopnemen. Bloemkool namongeveer 200-250 kgstikstof per hectare op. Deverhoudingtussen
de hoeveelheidopgenomen stikstof ende hoeveelheid beschikbare stikstof (bestaande uit dekunstmestgift ende Nminbij planten) isbijsluitkoolgunstiger danbijbloemkool.Datwilzeggendat
sluitkool meervandebeschikbare stikstof opneemt danbloemkool. Ditkomt omdat sluiikoolwordt
geoogst wanneer hetgewas minof meer isafgerijpt. Bijdeoogst kandande beschikbarehoeveelheidstikstof uitgeput zijnzonder consequenties voordeopbrengst. Bloemkoolisechter eengewas
datgeoogstwordtwanneer het nogvolopgroeit. Destikstofopname door bloemkoolgaat regelrecht
door tot aandeoogst. Bijdeoogst moetdaarom indebodemnogvoldoende stikstof beschikbaar
zijnomeengoedeopbrengst te kunnen realiseren.Als gevolgdaarvanwordt eenongunstige
verhoudingtussen stikstof opgenomen enstikstof beschikbaar gevonden.Broccoliensluitkoolmet
eenkortgroeiseizoen (kilo-kooltjes) kunnenwat hetstikstof-opname-patroon betreft metbloemkool
wordenvergeleken.Voor spruitkool geldtwaarschijnlijk hetzelfdeopnamebeeld alsvoorsluitkool.
Bloemkool enbroccoli zullendaaromdeaangeboden stikstof mindergoedbenutten dansluitkoolen
spruitkool.

Niet opgenomen stikstof bijdeoogst
Inhet algemeen neemt de hoeveelheid stikstof die nietdoor hetgewas isopgenomentoe naarmate
de stikstofgift hoger isgeweest. Bijbloemkoolzalde stikstof indebodembijde oogst gewoonlijk
hoger zijndanbijsluitkool,omdat bijbloemkoolvoor eengoedeopbrengst bijdeoogst nogvoldoende stikstof beschikbaar moetzijn.

Gewasresten
Bij koolgewassenwordt slechts eenbeperkt gedeelte van hetgewasgeoogst. Derest vanhet
gewas blijft achter op het veld. Daardoor blijven erook aanzienlijke hoeveelheden opgenomen
stikstof achter op het veld, vaak 50-60%vandetotaalopgenomen stikstof. Bijsluitkool kandat
bijvoorbeeld betekenendat indegewasresten 150-200 kgstikstof achterblijft op het veld. Het verliesvan stikstof uit dit gewasmateriaal kansnelenhoogzijn. Wanneer nadeoogst geenander
gewaswordt geplant, zalhetgrootste gedeelte vande stikstof ingewasrestentijdens dewinter
verlorengaandooruitspoeling.

Moebestaandesituatieteverbeteren
Bodem stikstof
Afhankelijk vantype bodem,organische-stofgehalte,perceelsgeschiedenis entijdstip inhetjaar
kunnenaanzienlijke hoeveelhedenopneembare stikstof (Nmin) indebodemwordengevonden.Dit
geldt vooralvoorveelgrondenmet eengeschiedenis van intensieve vollegrondsgroenteteelt. In
recenteWaarnemingenwerdenvlak voor plantenhoeveelheden van25tot 150kgstikstof per
hectaregevonden.Wanneer bijplantenhet Nmin-gehaltevandebodemwordt bepaald,kanhiermeede kunstmestgiftwordengecorrigeerd.Bijeenjaarlijkstotaalvanongeveer 10.000hectare
koolgewassen, eneen Nminbij plantenvanbijvoorbeeld40tot 60kgstikstof perhectare,zoudit
tenopzichtevanniet corrigerenvoor Nmin,eenbesparingvan400tot 600tonkunstmeststikstof per
jaar kunnenbetekenen.Ofwel 10tot 20,of meer,procent vandetotale stikstofadviesgift kanuit
Nminbestaan.Gezienditgegeven ishet noodzaakdatdepraktijkwordt aangemoedigdNminbepalingentedoenendat depraktijk debeschikking heeft over snelle,betrouwbare stikstof-bepalingsmethoden.
Ter beperkingvanverliesvangegevenstikstof, moetdestikstof zokort mogelijkvoor hetplanten
wordentoegediend.
Rijenbemesting
Bij het breedwerpig uitstrooien endaarna inwerkenvankunstmest,wordende kunstmestkorrels
willekeurig indegrondverspreid.Vooralkort naplantenisdebereikbaarheidvande kunstmestkorrelsgering,terwijldejonge planteneengrote behoefte aanstikstof hebben.
Rijenbemestingzoutot eenverbeterde beschikbaarheidvanstikstof, vooralkort naplanten,kunnen
leidenendaarmee misschientot lageregiften.Wanneer aangenomenwordt dat elkeplantvoor
stikstofopname eenbodemoppervlak benutgelijk aandeplantafstanden,danzal heteffectvan
kunstmestplaatsinghetgrootst zijn,wanneer ereengrote afstandistussendeplanten.Dewortels
hebbendanmeertijd nodigomalle kunstmestkorrelstebereiken.Delengtevandeteelt speeltook
eenrolbij het effect vanrijenbemesting.Metgewassen meteenlanggroeiseizoenwordt hetsoms
gunstige effect van rijenbemestingopdebegingroeite nietgedaandoordat debreedwerpigbemesttegewassen hetaanvankelijke verschillaterweer inhalen.Ookdebodemvruchtbaarheid beïnvloedt
heteffect vankunstmestplaatsing.Opvruchtbaregronden ishet effect vanplaatsinggeringerdan
op mindervruchtbaregronden.
Opgrondvan bovenstaande kanverwacht wordendat inverband metdevrij ruime plantafstanden
plaatsingseffecten hetgrootstzoudenkunnenzijnbijbloemkool,sluitkoolvoorbewaringenspruitkool. Delaatstetweegewassen hebbenechter eenlanggroeiseizoen,wat heteffectweerzou
kunnenverminderen.Wat betreft plantafstand,zou het effect bijbroccoli ensluitkoolvoordedirecte
afzet (kilo-kooltjes) geringkunnenzijn, maardezegewassen hebbenweleenkortgroeiseizoen.
Erisweinigbekendover hetwortelstelselvankoolgewassen.Wanneer hetwortelstelsel naplanten
intijdenruimtezichzodanigontwikkelt dat hetgrootstegedeeltevande stikstof kanworden

opgenomenvoordat aanzienlijke verliezendoor uitspoeling,vastleggingof anderszins optreden,dan
zal het effect vanplaatsingwaarschijnlijk beperkt zijn.
Gedeelde giften
Eenverbetering vanhet aanbodvanstikstof indetijdof eenverminderingvanverliesdooruitspoelingzoueventueel metgedeelde giften bereikt kunnenworden.Erzijnechter nogalwisselende
resultatengevondenbetreffende het effect vangedeelde giften.Het effect vangedeeldogiften
wordt waarschijnlijk beïnvloeddoor hetweer gedurende hetgroeiseizoen. Bijhoge regenvalvlakna
plantenzouuitspoelingtot benedendebeworteldezonekunnenoptreden endankaneenbijbemestingeffect hebben.Wanneer aandeanderekant eenbijbemestingwordt gegevenonder
langdurigdroge omstandigheden enerwordt niet beregend,dankomtdegegevenstikstof nietof
slechts zeer langzaam beschikbaar voor hetgewas enblijft het effect vaneengedeelde giftbeperkt. Inde praktijk zal het vanwege devrijsnelle sluitingvankoolgewassen enhetgevaarvan
bladverbranding niet altijdeenvoudigzijn bijbemestingen uittevoeren.
NBS-systeem
InDuitsland heeft de methode vangedoseerdbijbemestenaande handvandegeschatteopname
vanhetgewas,en aanpassing vandegift aande beschikbare hoeveelheid stikstof indebodem,
veel aandacht gekregen.Ook inNederlandzijnvoor enkelegewassen richtlijnenvoor stikstofbijbemestingopgesteld,maar niet voorde koolgewassen.Vooralvoor koolgewassen meteenlang
groeiseizoen enopgronden meteenhoge verwachte mineralisatiezouhetde moeitewaard
kunnenzijn, het N-Bijmest-Systeem oppraktische toepasbaarheidte onderzoeken. Indit systeem
wordt dandestikstof-mineralisatietijdens het seizoenbijdebemestingbetrokken.

Verlies van stikstof na de oogst
Het verlies vanstikstof nadeoogst door uitspoelingvan stikstof uitgewasrestenenbodemkan
aanzienlijk zijn. Wanneer eengewasvroeg inhetseizoenwordt geoogst, kaner nogeentweede
gewaswordengeplant,enkandestikstof ingewasresten enbodemgeheelof gedeeltelijk nogdoor
dittweede gewasworden benut.Wanneerde beschikbare tijdnaoogstente kort,of de situatie
anderszins ongeschikt isvoor eentweedegewas,kandeteelt vaneengroenbemester of 'vanggewas',wordenoverwogen.Omechtervoldoende stikstof opte nemen,moet eengroenbemester niet
later dan augustus wordengezaaid.Tabel7laat ziendatongeveer 80%vandekoolgewassen in
Nederland naaugustuswordt geoogst.Voor veelsituaties nadeteelt vaneenkoolgewas zalde
teelt vaneengroenbemester destikstofuitspoeling uit gewasresten enbodemdus nietveeltegen
kunnengaan.Terverbeteringvandeze situatie zouoverwogen kunnenwordenomtijdensdeteelt
aleengroenbemester inte zaaien.Hier isechter noggeenervaring meeopgedaan.

Tabel 7. Maandelijks geoogste oppervlakte (ha) vankoolgewassen InNederland.
maand

apr.

bloemkool

150

met
250

kin.

jul.

350

boerenkool

30

broccoli
sktltkool,

vers
bewaring

spruitkool
totaal

50
200

250

380

aug.

sept.

okt.

00

450

350

•

-

•

50
50

70
150

70
300

500
60
80
400

-

-

-

1200

50

350

850

500

720

1070

3090

nov.

250
70
30
50
500
950
1850

dee.

50
60

jan.

teb.

totaal

2750
80

70

30

•
950
1060

330
950
1700

900

650

350

5100

980

720

380

11200

Gebaseerdop produktiegegevens, 1989 -1991, enraadpleging vandeskundigen.

Omhetverliesvanstikstof uit gewasrestentegentegaan,ishet hetbestedegewasrestenongestoordte latenstaanot opdegrondte latenliggen.Inwerkenbevordert mineralisatieendaardoor
uitspoeling.Grondbewerking zoudaaromhetbeste inhetvoorjaar kunnenwordenuitgevoerd.
Aangezien het echteromgrote hoeveelhedenstikstof indegewasrestenkangaan,moet afvoeren
vangewasresten overwogenworden.Ookuit planteziektenkundig oogpunt verdient dit voorkeur
bovengewasrestenophet landlaten.
TerbeperkingvandeNminbijdeoogst,zoudenlagere stikstofgiftenkunnenwordengegeven,maar
ditzoutot lagereopbrengstenkunnenleiden.

Diversen
Behalve het bovenbesprokenewordt inbuitenlandse literatuur anderonderzoek vermeldnaar
methodenterbeperkingvanhetstikstofgebruik of verbeteringvandeefficiëntie vantoediening.
Behandelde methodenbetreffenonder andere bladbemesting,bemesting incombinatie metberegeningof irrigatie enbepalingvande stikstofbehoefte metdebladsteeltjesmetbode. Hetbeschreven
onderzoek geeft echterweinigaanleidingtottoetsinginNederland.

Aanbevelingen
Terverminderingvanhetstikstofgebruik zalallereerstde hoeveelheidNminbijplanteninde
bemestingbetrokken moetenworden.Tervoorkomingvanverliesvanstikstof voorplanten,moetde
stikstof kortvoorplantengegevenworden.
Deadviesgiftvoor stikstof moetwordenaangepast aandelokaleomstandigheden,zoalsbodemvruchtbaarheid enteverwachtenopbrengstniveau.Vooreenaangepast advieszijngegevensover
deopnamevanstikstof door hetgewasbijverschillendeopbrengstniveaus,overdebenuttingvan
degegevenkunstmest ende leveringvanstikstof doordebodemzelf noodzakelijk. Hetonderzoek
moetzichrichtenophetverzamelenvanbovengenoemdegegevens.
Vooralvoorde langdurigerteeltenzouhet NBS-systeemaandacht moetenkrijgen.

370

Omdeeffectenvanplaatsingof dedelingvande kunstmestgift te beoordelen,moetdewortelontwikkelingvandegewassen bestudeerdworden.
Tervermindering vandeuitspoeling vanstikstof tijdensdewinter, moetdeteelt vantweedegewassenof groenbemesterswordengestimuleerd.Waardit niet mogelijk is,moet hetverwijderen van
gewasrestenwordenoverwogen.
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Houdbaarheid bij spruitkool
ir.W. Sukkel

Inleiding
Dekwaliteit vanhet produkt enhet produktieproces heeft de laatstejarenbinnen hetCultuur- en
Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) een hogeprioriteit gekregen.HetCGOgeeft hieronder andere
invulling aandoor meeronderzoek uittevoerennaar rasverschillen inresistentietegenziektenen
plagenendoor meeronderzoek naar rasverschillen inhoudbaarheid.
Onder 'houdbaarheid'wordt hierverstaan:dematevankwaliteitsbehoudtussenoogst enhet
moment waarop hetprodukt doordeconsument gekochtwordt.
Hettraject waarbinnenover houdbaarheidgesprokenwordtkanopgedeeldworden inbewaringen
uitstalleven.'Bewaring'isde periodetussendeoogst enhet momentwaarop hetprodukt afgezet
wordt inhethandelskanaal.
'Shelf life'of meteengoedNederlandswoord'uitstalleven'beslaat deperiodewaarin het produkt in
het handelskanaalcirculeert totop het moment vanaankoopdoordeconsument.
Inhet handelskanaal neemtdekwaliteit vanhet produktover het algemeenaf. Dezeafnamekan
pergewas sterk verschillen.Zo hebbenbladgewassenover hetalgemeeneenkortuitstallevenen
gewassen alssluitkool enuieenlanguitstalleven.Ondanks eenkwalitatief goeduitgangsprodukt en
eenoptimale produktbehandeling inhet handelskanaalkanvansommigepartijendeproduktkwaliteit zosnel achteruitgaandat de handelmeteenonverkoopbaar produkt blijft zittenof datde
consument alsnel naaankoop meteenkwalitatief onvoldoende produkt blijft zitten.Omdeze
redenencontroleren deveilingen monstersvandedoor hengeveilde produktenop hunkwaliteit na
éénweek bewarenbij 12°C.Dit blijft echter eennacontrole,waarbijdeoorzakenvaneenslechte
kwaliteit nauitstallen moeilijk zijnte achterhalen.Hetisaanhetonderzoek omuitte zoekenwelke
zakenhetuitstallevenvaneenprodukt kunnenbeïnvloedenenwelke mogelijkhedenerzijnomtot
eenbeter uitstalbaar produkt tekomen.

De lengte vanhet uitstallevenvan hetprodukt kano.a.beïnvloedwordendoorde rijpheidvanhet
produkt,oogstcondities,teeltmaatregelen,produktbehandeling,bewaarcondities enbewaarmethoden. Bij eenaantal gewassenblijkt ook het rashetuitstalleventebeïnvloeden.
Bijonder anderewitlof enstamslaboonisinmiddels aangetoonddat ergrote rasverschillenbestaan
indeproduktkwaliteit nauitstallen.Debepalingvanhetuitstalleven isbijdezegewassen inmiddels
eenstandaardonderdeel vanhet rassenonderzoekgeworden.
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Alleeigenschappenlatenbijeenlatereoogsteenlagerebeoordelingvandeverschillendeeigenschappenzien.Bijdeverkleuringvanhetsnijvlakisdezeterugganghetkleinst.
Invloedweersomstandighedenvooroftijdensda oogst.
Deweersomstandighedenwaaronderhetgewasisopgegroeidendeweersomstandighedentijdens
deoogstkunneninvloedhebbenopdekwaliteit nauitstallen(ziefiguren1 en2).In1992vielhet
opdatmetnamedeeigenschappengrauwenverkleuringvanhetsnijvlakinbepaaldeperiodes
lagerbeoordeeldwerden.
B i l snijvlak ÉÈÊM grauw
w smet
10

«9
G»
Ca

«

"2
o
o
<g

21-10 OS-11 19-11 04-12 07-12 21-12 11-01 29-01

datum

Figuur 1.Westmaas1992,beoordelingscijfersnauitstallenindeloopvandetijd(gemiddeldover5
tot 12 rassen).

21-10

04-11

18-11

02-12

16-12

08-01

19-01

datum

Figuur2.Lelystad1992,beoordelingscijfers nauitstallenindeloopvandetijd(gemiddeldover5 tot
12 rassen).
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gele bl.

Vrijwelaile rassenwerdeninhet seizoen'92/93opdeverkleuringvanhetsnijvlak beginjanuari
lager beoordeelddanopdeandereoogstdata.
Eenmogelijke verklaringvandeze lagebeoordeling isdevorstperiode vaneinddecembertotbegin
januari.
Naarmate het seizoen '92/93vorderde werddebeoordelingopgrauw lager (met nameinWestmaas).Grauwlijkt vooraldetweede helft vanhet seizoeneenprobleem.Mogelijk hangtdit samen
met deslechtere weersomstandigheden indetweede helft vanhetseizoen.

Invloedvan het ras
Tabel 10geeft eenoverzicht vandeverschillentusseneenaantal rassen.Bijdevroegeenmiddenvroege rassenwerdgeen sterk effect vanproefplaats enoogstjaar gevonden.Het effectvande
weersomstandigheden leekbijdeze serievrijgering.Omdatdit effect echtermoeilijk isinteschatten,kunnende rassenhetbeste binnenhuneigenvroegheidsgroep metelkaarwordenvergeleken.
Derassenbinneneenvroegheidsgroep hebbenvergelijkbareweersomstandighedenvlak vooren
tijdensdeoogstondergaan.
Tabel 10.Gemiddeldenper rasvandebeoordeelde eigenschappenvandevroege-enmiddenvroege rassenbijin-enuitslag (gemiddeldover2jaar, 2proefplaatsen,3oogstenen2sorteringen).
ras vr

aele blaadies
inzet 7dg

verkl.sniivlak
inzet 7dg

smet

alaemeneindruk

inzet 7dg

inzet 7dg

47 2

7.7

6.4

8.3

4.5

7.3

6.5

7.2

6.2

48 3

8.0

6.3

8.4

5.1

7.2

5.8

7.4

5.9

49 4

7.6

6.4

8.5

4.3

7.3

6.2

7.4

6.1

50 4

6.8

4.8

8.4

5.2

6.9

5.7

6.8

4.8

57 1

7.0

4.2

8.3

3.8

6.9

6.0

6.5

4.3

60 2

6.9

5.0

8.1

5.2

7.3

6.1

7.4

5.0

68 4

7.5

6.1

8.4

5.9

7.1

6.2

7.2

5.6

80 3

6.7

4.3

8.5

4.7

6.6

5.4

6.6

4.1

96 3

7.2

4.2

8.3

5.2

7.1

5.4

7.2

4.2

97 1

6.7

4.4

8.4

6.0

6.6

5.7

6.8

4.4

gem

7.2

5.2

8.3

5.0

7.0

5.9

7.0

5.0

vr - vroegheidsgroep
Uittabel 10blijktdat erbijdevroegeenmlddenvroege rassenrasverschilleninuitstallevente
constaterenzijn. Bijde laterassenwerdenergemiddeldovertweejaar echter mindergrote rasverschillengevonden.Deweersomstandigheden hebbenbijdezegroepwaarschijnlijk eenveelgrotere
invloedopdebeoordelingengehad,waardoordeverschillentussende rassengemaskeerdwerden.
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Conclusies en discussie
Erwerdtussenverschillende partijen spruiteneengrotevariatie indekwaliteit nauitstallenwaargenomen.Uitdeproevenblijkenverschillende oorzakentengrondslagte liggenaandezevariatie.
Spruitkwalltelt vlak nade oogst
Eenkwalitatief slechte spruit wordttijdens hetuitstallen niet betervankwaliteit. Het isdaarom
belangrijk omvaneenkwalitatief zogoed mogelijkprodukt uittegaan.Eenop hetoogkwalitatief
goedprodukt bijdeoogst geeft echter noggeengarantievoorkwaliteitsbehoudtijdensuitstallen.
Ouderdom (rijpheid) van de spruiten
Jonggeoogste spruitenblijkeneenbeter uitstallevente hebben.Jongeroogstenbetekent echter
ookminder opbrengst. Erzalook hiereenoptimumgevonden moetenwordentussenopbrengst en
kwaliteit.
Aangeziendevergelingvandespruitblaadjes eenbelangrijke eigenschap isin hetuitstallevenkan
er mogelijkook naareenverbeteringgezochtwordenindevormvaneen(blad) bemestingvrijkort
voordeoogst.Verder onderzoek zalmoetenuitwijzenof eendergelijke bemestingzinvolis.
Omrassenm.b.*.het uitstallevente kunnenvergelijkendienendarassengeoogstteworden ineen
vergelijkbaarontwikkelingsstadium.
Weersomstandigheden
Deweersomstandigheden vóórdeoogst blekenin 1992eenvrijsterke invloedte hebbenopde
eigenschappen grauw endeverkleuringvanhet snijvlak. Doordeweersinvloedvoordeoogst
kunnenrassenslechts met elkaar vergelekenwordenwanneer zeondervergelijkbareweersomstandigheden zijngeoogst. Ditbetekent inpraktische zindat slechtsde rassenmet eenvergelijkbare
vroegheidmetelkaar kunnenwordenvergeleken.Verder iser nogonvoldoende bekendoverde
invloedvandeweersomstandigheden tijdens deoogst (bijvoorbeeld nat-droogoogsten).
Rassen
Ondanks deversluierende effecten vanweersomstandigheden enverschillen inontwikkelingsstadiumbijdeoogst blijkenertochverschillen inuitstalleventussenrassenwaarneembaar. Deinzetvan
rassen met eenlanguitstallevenkan meehelpenaandeverbeteringvande produktkwaliteit. De
teelt vaneen ras met eenlanguitstalleven isopzichechtergeengarantie voor eengoedespruitkwaliteit nauitstallen.Wanneer eendergelijk ras(te) laatgeoogstwordt of ongunstigeweersomstandigheden moet ondergaanzalook hierdekwaliteit nauitstallenonvoldoende kunnenzijn.
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Resistentie-onderzoek bij koolgewassen
ir.J. Hoek

Inleiding
Alsgevolgvande maatschappelijke zorgoverdeverontreiniging vanhet milieu,heeft de Nederlandse overheidzichtot doelgesteldomhet gebruik vanchemische gewasbeschermingsmiddelen
tebeperken endeemissie vandezestoffen naarbodem,wateren lucht zoveelmogelijkteverminderen. Dezedoelstelling isuitgewerkt inhet Meerjaren PlanGewasbescherming (MJPG) vanhet
ministerie van LNV,waarinwordt aangegevendat de landbouw inde nabijetoekomst aanzienlijk
mindergewasbeschermingsmiddelen dienttegebruiken.Tenopzichtevanhetgemiddeldegebruik
halverwege dejarentachtig,zalhetgebruik in 1995afgenomen moetenzijnmet35%enin2000
met50%.Daarnaast dientde landbouw structureelminder afhankelijk tezijnvanchemischegewasbeschermingsmiddelen daninhet recenteverleden hetgevalwas (Anonymus,1991).
Verlagingvanhetgebruik enverminderingvande afhankelijkheidvanchemischebestrijdingsmiddelen,kanvoor eendeelwordenbereikt doordeteeltvan rassendie mindervatbaar zijnvoor
ziektenenplagen (Sterrenburg, 1992).Kweekbedrijven bestedendanook meeraandacht aan
resistentieveredeling,waarbij niet alleenwordt gewerkt aan'verticale' (volledige), maarookaan
'horizontale' (onvolledige) resistentie.Inde nabijetoekomst zalhet aanbodvanresistente rassen
naarverwachting danooktoenemen.
Gezienhetvoorgaande zal hetCultuur- enGebruikswaarde Onderzoek (CGO)deteonderzoeken
rassen, meerdaninhetverleden hetgevalwas,dienentetoetsenopresistentietegenziektenen
plagen.
Inhet CGO-vollegrondsgroentenwordt vrijwelgeenonderzoekgedaannaarvolledige resistentie.
Dezeeigenschap geldt meestalals registratiekenmerk,zodatditdoor hetCPRO-DLOof deNAK-G
wordt onderzocht bijhet Registratie- enKwekersrecht Onderzoek (RKO).
Anders ligt hetbijonvolledige resistentie. Integenstellingtotbijvolledige resistentie,kaneenziekte
of plaagbijonvolledige resistentie hetgewas aantasten enzichdaaropvermeerderen. Deaantastingenvermeerdering zal echtergeremdworden. Dit houdt indatde matevanresistentie bepaald
moetworden,wat veelalzalgebeurendoorhet aantastingsniveau vastte stellen.Ditwordt overhet
algemeenbemoeilijkt, doordat deaantasting inhetveldniet alleenbeïnvloedwordt doorhet
resistentieniveau van hetdesbetreffende ras,maartevensdoorde infectiedruk terplaatse,de
weersomstandigheden, hetontwikkelingsstadium vanhetgewas,etc.
Beoordelingscijfers (opeenschaalvan 1tot 9)gevenfeitelijk alleendeonderlinge rangordevande
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rassenaan,maarzeggenweinigover het absolute niveauvande aantasting.Omgegevensvan
meerdere proefplaatsen en-jaren met elkaartekunnenvergelijken,iserdanook behoefte omde
aantasting betertekwantificeren.

Doelvan het onderzoek
Over het algemeeniswaarnemingvan het aantastingsniveau op eengoedkwantificeerbare manier
eenarbeidsintensief proces,zodat het gewenst isomover methodente beschikker, dieniet alleen
voldoende betrouwbaar, maar ook efficiënt zijn.Omdeefficiënte methodenteontwikkelenwaarmee
de somsbeperkte verschillen inonvolledige resistentietussenrassenvastgesteld kunnenworden,
isbijdesectievoliegrondsgroentenvanhet CGObegin 1992hetproject "Onderzoek naarverschilleninhorizontale ziekteresistentietussenvollegrondsgroente rassen"opgestart.
Naast ontwikkelingvan methodenkomt eruit hetonderzoek ookdirect informatie beschikbaar over
het resistentieniveau vandegebruikte rassen.Deze informatie kangebruikt wordendoorde
gewasbeoordelingscommissies endoorde Commissievoor de samenstellingvandeRassenlijst
voor Groentegewassen (CRG) bijde afweging of eenrasalof niet aanbevolen kanwordenvoor
eenbepaaldeteelt.Verder kanhet onderzoek kwantitatieve resistentiecijfers gebruiken omnate
gaanof erbijde bestrijding vanziekten,tussende rassenverschillen inde bestrijdingsintensiteit
mogelijk zijn. Hierbijvalt te denkenaanzaken als:dosering,tijdsintervaltussenbestrijdingen,tijdstip
vande eerstebestrijding.
Ineenrecente studie vanhet CPRO-DLOwordt voor voliegrondsgroenten aangegevenbijwelke
gewassen,over het Nederlandse areaalgezien,degrootste hoeveelhedenwerkzame stof worden
gebruikt voorde bestrijdingvanziekten enplagen (Bonnier enKramer, 1991). Daarbijworden
onder andereookdekoolgewassengenoemd.Erwordt daaromonder andere resistentieonderzoek
uitgevoerd bijspruitkool,witte-enrode kool. DeNederlandse VerenigingvanZaaizaadenPlantgoedbedrijven (NVZP),ondersteunt ditwerkdoor hiervoor aanvullendfinanciële middelenbeschikbaartestellen.

Algemene onderzoeksaspecten
Deresultaten ineenproef kunnenvertekendwordenomdat gewerkt moetwordenopproefschaal,
waardoor rassenelkaaronderling kunnenbeïnvloeden. Hierdoor ishetdenkbaardat eenrasmet
een lagevatbaarheid (datwilzeggen:eenhoogresistentieniveau) eengrote infectiedruk ondergaat
doordat hettoevalligomringt is met rassendiezeervatbaar zijn. Ineendergelijke situatie zalhet
weinigvatbare rasdoor de hoge infectiedruk vanuit de 'buurveldjes' meer aangetast wordendanin
eenpraktijksituatie ineengroot perceel hetgevalzouzijngeweest.Ook omgekeerde situaties
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komenuiteraardvoor:eenzeervatbaar rasdat,omringddoorweinigvatbare rassen,eenzeer lage
infectiedrukvanuit deomgevingondervindt zodat deaantastinggeringer isdan indepraktijksituaties verwacht mochtworden.
Omdit effect zoveel mogelijkte beperkenwordt eenaantalmaatregelengenomen.Allereerstwordt
gebruik gemaakt vanzogenaamde 'bufferrijen'.
Deze rijenscheidendeverschillende veldjesvanelkaar,zodatde afstandtussenveldjesgroter
wordt endeonderlinge beïnvloedingwordtverminderd.
Doordatde 'bufferrijen'overdegehele proef bestaanuit hetzelfdeweinigvatbare ras,kanindeze
rijentevens nagegaanwordenof eronverhoopt sprake isvanverloop inde aantastingoverde
proef.
Verder wordt zo mogelijk kunstmatiggeïnfecteerd,waarbijgetrachtwordt inelkveldeenvergelijkbare hoeveelheidziek materiaal inte brengen.Dit heeft voor hetonderzoek meerderevoordelen:
teneerste isdekansgroter datdeziekteopgangkomt ententweedezalde infectiedruk inhet
beginvoor alleveldjes meervergelijkbaar zijn. Uiteraardisdit laatste slechts eentijdelijk zaak,
omdat herinfectie vanuit veldjes metzeervatbare rassenof vanelders,nooit uitgeslotenkan
worden.
Bijeenziektewaarvanaangenomen kanwordendatde natuurlijke infectiedruk meestalvrij laagis
(bijvoorbeeld:witte roest bijspruitkool),wordt meestalgekozenvooreenvrijvatbaar rasalsbufferras. Hierdoor neemt de kansopaantasting indeproef alsgeheeltoe.
Deontwikkelingvandeziektewordt indeloopvandetijdgevolgddoor herhaalde malenwaarte
nemen endaarbijopverschillende manierende matevanaantastingtebepalen.Doorvergelijking
vandeverschillende waarnemingsmethoden kanuiteindelijk die methodevoor hetcultuur- en
gebruikswaarde onderzoek gekozenworden,diebetrouwbare resultatenoplevert enefficiënt iswat
betreft beslagoptijdengeld.

Resistentie-onderzoek bijspruitkoolnaarkringviekkenziekte (Mycoshpaerella
brassicicola)
Algemeen
Bijspruitkoolwordt onderzoek uitgevoerd naar rasverschillen inresistentietegen Mycosphaerella
vanaf devroegetotde lateteelt (rassenuitdezeer lateteeltwordenin 1993onderzocht).De
proeven liggenbij het PAGV inLelystad.
Indit onderzoek wordt getracht omdeziekte kunstmatigopgangte brengendoor inde nazomer in
de proef kunstmatigte infecteren.De infectievindt plaatsdoor 'oud'bladmateriaal indeproef te
verspreiden. Ditdoor Mycosphaerella aangetaste bladwordt inhetvorigegroeiseizoenverzameld,
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gedroogdenvervolgens bewaard (De Moei, 1990).Aangeziendeascosporen vandeze schimmel
het snelste kiemenbijeentemperatuur van 15-21°Ceneen RVvan90%enhoger,wordtde
kunstmatige infectie meestal uitgevoerd in augustus.
Develdjes bestaan uittwee rijenvanelk acht planten.Als 'buffer' tussenveldjes wordt gebruik
gemaakt vantwee rijenvan het middenvroegeras
Content,dat vrijweinigvatbaar isvoor Mycosphaerella.
Methodenvan waarnemen
Bij hetwaarnemenzijndevolgende methodengehanteerd:
-

beoordelenvandespruit- enbladaantasting vanhetgeheleveldje. Eenzeer sterke aantasting
wordt beoordeeld met een 1, eenzeer lichteaantastingmeteen9. Debeoordelingvande
aantasting opdespruiten hangt afvan hetaantalaangetaste spruiten. Debeoordelingvande
bladaantasting hangt af vanhetaantalaangetaste bladerenende matewaarin eenbladis
aangetast. Devroege enmiddenvroege rassenzijndriemaal ende middenlate enlaterassen
zijnvijf maalbeoordeeld;

-

tellenvanhet aantalvlekkenopdeonderstetwee nognietverdorde bladerenvanvijfplanten.
Daarnaast wordt hetbladoppervlak gemeten,waarna het aantalvlekkenper 100cm2wordt
berekend.

Resultaten
De methode vankunstmatige infectie met Mycosphaerella blijkt goedtewerken.Indeproevenin
1992wasdeaantasting dermate hoog,dat alsdespruitengeoogst hadden moetenworden,een
bestrijding inalle rassen noodzakelijk wasgeweest. Intabel 11wordende resultatenvanenkele
middenlate enlate rassenweergegeven.Tot nutoe blijkendeverschillentussende rassenover
meerdere jarengezien,echter niet significant betrouwbaar te zijn.
Debeoordelingvanhet aantastingsniveau vande spruitenblijkt sterksamente hangenmetde
vroegheid vande rassen.Alsde aantastingopof rondhetoptimale oogsttijdstip vande rassenmet
elkaar vergelekenwordt,danzijndeverschillenvrijgering. Ditgeldt niet of inveel mindere mate
voorde bladaantasting.Indepraktijk kandit betekenendat zeervroege rassen(die inprincipewel
vatbaar zijn) weinig schadeondervinden,omdat zevóórdat deziekte sterkoptreedt algeoogst zijn.
Late rassenkunnenop hunbeurtweinig schadeondervinden omdatzetentijde vanoptimale
weersomstandigheden voorde schimmel nognauwelijksspruiten hebbengevormd.

Geziende invloed vandevroegheidvande rassenopdespruitaantasting, is hetverbandtussende
bladaantasting ende spruitaantastinggering.
Ditwordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat oude,aangetaste bladerenafvallen (endus later inhet
seizoen niet meer beoordeeldworden),terwijl aangetaste spruitenaandeplant blijvenzitten.
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Tabel 11. Aantastingsniveau vankringvlekkenziekte(Mycosphaerellabrassicicola)bij middenlateenlate
spruitkoolrassen bijdiversemethodenentijdstippenvanwaarneming,Lelystad1992.

rascode

waarneming8oktober

waarneming 18januari

oogstdata
vande

beoordeling:

vlekken/
2

beoordeling:

rassen

blad

spruit

100cm bl

blad

spruit

3

4.0

8.3

58.7

5.0

4.0

8januari

5

6.3

7.7

35.7

4.7

3.3

8januari

44

5.7

7.0

46.7

5.7

2.3

16januari

65

5.7

7.3

29.0

5.3

4.7

8januari

78

5.7

7.7

34.3

5.0

3.3

8januari

40.2

4.7

3.6

gem.*

5.3

7.3

* :gemiddelde isberekendover 15onderzochte middenlate enlate rassen
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Resistentie-onderzoek bij spruitkool naar witte roest (Albugo Candida)
Algemeen
Integenstellingtotwat de naamsuggereert,behoort witte roest niettotderoestschimmelsmaar,
evenalsdiversevalse meeldauwschimmels,tot dewierzwammen. Deoptimale temperatuur voor
kiemingvande sporen isongeveer 10°C,maar kiemingkanplaatsvindentussen0en25°C
(Vanparys,1989).
Hetoptreden vandezeziekte isveelmindergoedte voorspellendan Mycosphaerella. Ookisde
ziekte moeilijker teonderzoeken omdattot nutoe noggeengoede methodevoor kunstmatige infectie inhet veldvoorhanden is.Verder zijneraanwijzingendat erbijdeze ziekte sprake kanzijnvan
meerdere fysio's (Pétrie, 1988).
Ommeer kansop aantasting endusopbetrouwbare resultatente hebben,wordt hetonderzoek
daaromuitgevoerd insamenwerking meteenvijftal kweekbedrijven die actief zijnophetgebiedvan
spruitkoolveredeling.
Bijdeze bedrijven enbij het PAGV,wordenzes rassenonderzocht. Ditzijn rassendieopde
rassenlijst staanendieverschillen invatbaarheidvoorwitte roest. Develdjes zijn 20plantengroot,
metbufferrijenvan hetvrijvatbare rasAsgard.
Methodenvanwaarnemen
Devolgende methodenvanwaarnemingzijngehanteerd:
- visuele beoordeling vande spruit- enbladaantasting overdegehele plant. Bijde bladaantasting
isrekeninggehouden met het aantal endeomvangvandevlekkenperbladenmet het aantal
bladeren metsymptomen.
Ook hier iseenzeer sterke aantasting beoordeeld met een 1engeenwaarneembare aantasting
met een9. Debeoordelingvande spruitaantasting hangt af vanhet aantalaangetastespruiten;
de beoordeling vanbladaantasting hangt afvan het aantalaangetaste bladerenendemate
waarin eenblad isaangetast. Dezewaarneming isvijf maalperseizoenuitgevoerd;
- vantien plantenzijndeonderste twee bladerengeplukt waarna hetaantalwitte roest vlekkenop
deze bladerenisgeteld. Deroestvlekkenwerdendaarbijverdeeldindriecategorieën:
*vlek kleiner dan4mm2
*vlekkentussen4 en 10mm2
*vlekkengroter dan 10mm2.
Dezewaarnemingsmethode iséénkeer inhet seizoenuitgevoerd,toendesymptomengoed
waarneembaarwaren.
Resultaten
De resultatenvan eentweetalwaarnemingenwordenweergegeven intabel12.
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Tabel 12. Aantastingsniveau vanwitte roest (AlbugoCandida) bij spruitkoolrassenbijdiversemethoden
entijdstippenvanwaarneming, gemiddeldevanzesproevenuit1992.
rascode

waarneming 6oktober

waarneming 15dec.

oogstdata
vande

beoordeling:

aangetast

blad

spruit

bladopp.*

48
49
60
63
75
80

7.7
7.9
7.7
6.8
7.7
7.6

8.7
8.3
6.4
7.8
8.6
8.2

gem.

7.6

8.0

beoordeling:
blad

rassen

spruit

32.3

8.3
8.8
7.5
7.3
8.5
8.0

7.6
7.6
5.9
6.1
7.7
6.9

27.5

8.1

7.0

13.6

7.3
20.0
62.9
28.7

18nov.
18nov.
23sept.
4nov.
begindec.
4nov.

*) aantastinginmm2per 100cm2blad
Zoals intabel 12aandebeoordelingscijfersiste zien,was het aantastingsniveau indeproevenvrij
laag.Opdebladerenkwameninde loopvanseptember bijdiverse rassensymptomen naarvoren,
maardeziektezette vervolgens nietgoeddoor. Vanaf oktoberkwamenopde spruitensymptomen
voor. Deaantastingvandespruiten hangtvoor eendeelsamenmetdavroegheidvan hetras.
Omdatde ziekte later inhet seizoenminderoptrad,wasdeaantastingvande late rassendaardoor
al minder.
Hetverbandtussendebeoordelingvandebladaantastingenhet aantalgeteldevlekken isvrijlaag,
waarschijnlijk tengevolgevanonderschattingbijdebeoordeling.Ookhetverbandtussenblad-en
spruitaantasting isgering.Dit laatstekanveroorzaaktwordendoordat evenals bij Mycosphaerella
'oude'aangetaste bladeren later inhet seizoenafvallenenvervangenwordendoorgezondnieuw
blad,terwijl aangetaste spruitenaandeplant blijvenzitten.Eenprobleemisverderdataangetaste
delenvanbladerenenspruiten naverloopvantijdzwartworden,waardoorze nietof nauwelijks
meerte herkennenzijnalswitteroest.

Resistentie-onderzoek bijwitte kool naar kringvlekkenziekte(Mycoshpaerella
brassicicoia)
Algemeen
Bijwittekool isin 1992voor heteerstonderzoek uitgevoerdnaar rasverschilleninresistentietegen
Mycosphaerella. Ditisgebeurdmet rassendieookinhetCGOvoordeherfst-enbewaarteelt ende
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langebewaarteeltwarenopgenomen.Deproef isuitgevoerdop het PAGVinLelystad.
Evenalsbijspruitkoolisookbijwitte koolindenazomerkunstmatiggeïnfecteerd.Develdjes
bestonden uit 36planteninvierkantsverband.Als 'buffer'tussenveldjeswordt gebruik gemaakt van
twee rijenvanras Bison,dat vrijweinigvatbaar isvoor Mycosphaerella.
Methoden van waarnemen
Devolgende methodenvanwaarnemingzijngehanteerd:
-

voor elkeplantperveldeenschatting makenvanhet percentagevandekoolenhet bladdatis
aangetast. Integenstellingtot de meesteandere manierenvanwaarnemen,betekent eenlager
cijfer indit gevalminder aantastingenvice versa. Dezewaarneming isenige maleninhet
najaaruitgevoerd;

-

beoordelenvandeaantastingop hetveldalsgeheel. Eenzeer sterke aantastingwordtbeoordeeldmet eenéén,eenzeer lichte aantasting met eennegen;

-

tellenvanhet aantalvlekkenoptienkolenperveld.Hierbijis het aantalvlekkenopdekoolen
opdeombladerenafzonderlijkgeteld.
Deze maniervanwaarnemen isineenproef ophet ROCteZwaagdijk éénkeerperseizoen
uitgevoerd.

Resultaten
De resultatenvan hetonderzoek bij enkele rassenzijnopgenomen intabel13.
Tabel13. Aantastingsniveauvankringvlekkenziekta(Mycosphaorellabrassicicola)bijeenaantal
wittekoolrassenbijdiversemethodenvanwaarneming,Lelystad 1992.
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gem.*

Gem. ishetgemiddeldeinLelystadvan24eninZwaagdijkvan14onderzochte rassen.
InLelystadiskunstmatiggeïnfecteerd,inZwaagdijkniet.
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Erzijnin 1992duidelijke rasverschiilenwaargenomenwat betreft matevanaantastingvankoolen
(om)bladeren. Dewaarnemingendie inLelystadinde loopvandetijdzijnuitgevoerd,gavenvrijwel
steeds hetzelfde beeldte zien. Uiteraardwas het niveauvandeaantastingwelverschillendopde
diversetijdstippen,maarde rasvolgorde bleef vrijwelgelijk.
Bijvergelijkingvande methodenvanwaarnemen,blijkt ereenredelijk verbandte zijntussenhet
inschattenvanhet percentage 'ziekoppervlak'vanelke individuele plant enhetvisueel beoordelen
vanhetveldalsgeheel.Bijeenaantalrassen(bijvoorbeeld rasM)gaat dit laatsteechter niet op.Bij
dergelijke rassen is het beoordelingscijfer veellagerdanopgrondvandeschattingvandeaantastingper individuele plantte verwachtenzouzijn. Mogelijk dat bijdeze rassen,eenbeperkt aantal
sterk aangetaste plantenhet beoordelingscijfer van hetveldalsgeheelte sterk negatief beïnvloeden. Bij hettellenvande vlekkenisereenzeergoedverbandtussenhet aantalvlekkenopdekool
enophet blad.Verder blijkende rassendieveelvlekkenvertonen,ook bijhet inschattenvanhet
percentage 'ziek oppervlak' hoogte scoren (vergelijk derassenVenBBmetdeoverige rassen).

Onderzoek in1993
Bij het resistentie-onderzoek bijspruitkool naar Mycosphaerellawordt naast de ineerderejaren
uitgevoerdewaarnemingen,ook betergekeken naar het momentdatde eerste symptomenverschijnen.Wellicht zijn erzodanige rasverschiilendatdit kan leidentot eenverschil inmoment vande
(eerste) bestrijding.
Verderwordt onderzoek gedaan naar hetopbrengstverlies datdoorde aantastingontstaat. Daartoe
wordt bijeenviertal middenvroege rassen(tweevatbare entwee mindervatbare) bijvrijgrote
veldjes de matevanaantastinggerelateerd aanhetgemetenopbrengstverlies. Deopbrengstenin
de nabijgelegen 'normale'CGOspruitkoolproef, waar Mycosphaerella grondigwordtbestreden,
dienendaarbijalsvergelijkingsmateriaal.
Bij hetonderzoek naarwitte roest inspruitkoolzal in1993getrachtworden het aantastingsniveau in
de proeventeverhogen doorkunstmatigte infecteren met aangetast bladmateriaal.Naastde
genoemdewaarnemingsmethoden zalhetpercentage aangetast bladoppervlak gemetenworden
met behulpvanbeeldanalyse-apparatuur. Omdeaantastingopdespruitenbetertekwantificeren,
zal eendeelvandespruitengeoogst worden,waarna hetpercentage 'aangetaste spruiten'vastgesteldwordt.

Bij hetonderzoek inwitte koolzullende methodenuit 1992herhaaldworden.Verder zalookhier
hetpercentage 'aangetast bladoppervlak' gemetenwordenmetbeeldanalyse-apparatuur. Daarnaast
iseenproef opgezet met rodekool rassen.Hierinzijnrassenopgenomen uit hetCGOvoorde
herfst- enbewaarteelt.
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Automatisering ten behoeve van koolgewassen: KOBAS en MY-

ing.A. Grunefeld

Inleiding
Decomputer kaneenhandighulpmiddelzijnbijdebedrijfsvoering.Desterke kantenvande
computer zijngegevens-opslag enrekenen.Bijhet rekenenkunnendeopgeslagengegevenswordengebruikt.Zowel KOBAS alsMYCOSgebruikendeze mogelijkheden.KOBASheeft demogelijkheidomuitgevoerde werkzaamhedente registrerenendaarmeevervolgens eenadviesvoor
eenaantalteeltbeslissingente berekenen.Dezeadviezenkunnenbijdragenaaneenbetere besluitvorming.MYCOSgebruikt dedoor eenweerstationverzamelde gegevens omeenMycosphaerellabestrijdingsadvies voorspruitkoolteberekenen. Doordatopdeze manier dekennisophetgebied
vandebestrijding vanMycosphaerella beterensneller beschikbaar komt,wordt deteler minder
afhankelijk vangewasbeschermingsmiddelen. InKOBASwordt ookvoor Mycosphaerellageadviseerd, maar MYCOSbiedt eengedetailleerder advies.

KOBAS
KOBAS iseengeautomatiseerd begeleidingssysteem voordeteeltvanbloemkoolenspruitkool.
Eenteeltbegeleidingssysteemiseencomputerprogramma datopde PersonalComputer (PC)van
deteler draait endat adviezengenereert metbetrekkingtotdemeest belangrijke teeltbeslissingen
ineenbepaaldgewas.KOBASondersteunt deteeltbeslissingenvanbloemkoolenspruitkool.
InKOBASwordtonderzoekskennis gecombineerd metdebedrijfseigengegevens.Opdeze manier
kaneentelergebruik makenvande beschikbare onderzoekskennis,toegespitst opdebedrijfssituatie.
Naanalysevande benodigde gegevens endeteondersteunenteeltbeslissingen ishet systeemgeprogrammeerd.Opdit momentdraait eeneerste versievanKOBASbijongeveervijftienbloem-en
spruitkooltelers. Indecember 1993 envoorjaar 1994zaleentweedeversie aandezetestgroepen
wordengeleverd,waarin zoveelmogelijk vanhetdoor hengeleverdecommentaar isverwerkt. In
1994wordt het systeemwederom indepraktijkgetest enaangepast,waarna hetpraktijkrijpdientte
zijn.
Deteeltbeslissingen diedoor KOBASondersteundwordenzijnteeltplanning, rassenkeuze,stikstofbemesting engewasbescherming.
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Teeltplanning
Deplanningvanwerkzaamheden enarbeid isvoorde meeste bedrijven eentijdrovendebezigheid.
Hetonderdeelteeltplanning inKOBAS kanoverzichten makenvangeplande teelten endebeschikbare arbeid.Perweek kanbekekenwordenof benodigde enaanwezige arbeidopelkaar afgestemd
zijn. Indevolgende versie vanKOBASzullen meerdere soortenoverzichtenbeschikbaar zijn,onder
anderede mogelijkheidomeenbestellestvoor het bestellenvanplanten (het rasendebenodigde
hoeveelheid perweek) temaken.
Rassenkeuze
Rassenkeuze geeft ondersteuning bijhet kiezenvantetelen rassen.Hierinkunnenzowelrassen
vande rassenlijst als rassendiedaar niet instaan,betrokkenworden.Dekeuzegebeurtopbasis
vande raseigenschappen vanhetgewas dieinde rassenlijst opgenomenzijn,zoalsklasse I
(bloemkool), hoeveelheid blad (bloemkool), kleur (bloem-enspruitkool),smet (spruitkool) engele
blaadjes (spruitkool). Deteler kanzelf rassen invoereneneenwaarde voordeze rassenaan
genoemde eigenschappentoekennen.
Stikstofbemesting
Aande handvangegevens over hetperceel enhet gewaswordt eenadviesvoorde stikstofgift
gegeven. Erkangekozenwordenvoor eeneenmalige gift of een(lagere) startgift met eenof meer
bijbemestingen.Zonodigwordtgecorrigeerdvoor eengroenbemester of stikstoflevering doorde
voorvrucht.
Gewasbescherming
Afhankelijk vande adviesdatumkaneenoverzicht verkregenwordenvanziektenenplagendie
mogelijk inhetgewasvoorkunnenkomen enwaardeteler opzou moetenletten.Verderwordteen
bestrijdingsadvies enmiddelenkeuze-advies gegeven.Bijspruitkoolkanvoorgeleide bestrijdingvan
luizenenrupsenwordengekozen.Bijde middelenwordt aangegeven hoegoed hetmiddeltegen
detebestrijdenziektenof plagenwerkt enwatde kosten (bijbenadering) van het middelzijn.Op
deze manier kanhet goedkoopste goedwerkende middelwordengekozen.

MYCOS
MYCOS iseenwaarschuwingssysteem voor Mycosphaerella inspruitkool.Aande handvan
weersgegevens berekent het modelof de omstandigheden zodanig zijngeweest dat erkansis
(geweest) op het uitbrekenof verdere verspreidingvandeziekte.Afbeelding 1(Valstar, 1993)geeft
eenindruk vanhetbelangvandetemperatuur ende relatieve luchtvochtigheid voordeontwikkeling
vanMycosphaerella. Doordezegegevenste registreren kanhetcomputermodeltijdig hetbeste
spuittijdstipbepalen.
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