Bestrijding van penetrans

Japanse haver:
veelzijdige groenbemester
Akkerbouwers gebruiken Japanse haver vooral als groenbemester. Ze
hebben vorig jaar al veel geëxperimenteerd met het gewas, nadat het
ministerie van LNV onthefﬁng verleende voor het zaaien ervan. Naast
een snelle groei en bestrijding van aaltjes lijken de voordelen van
Japanse haver bijna heilig.
Wat maakt Japanse haver, oftewel Avena
Strigosa nu zo aantrekkelijk om te zaaien?
Het gewas reduceert de populatie wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in de
grond. Op lichte zavel en zandgronden
komt Pratylenchus penetrans regelmatig
terug. Penetrans veroorzaakt schade aan
akkerbouwgewassen als aardappelen, peen,

cichorei en bloembollen waaronder lelie en
tulp. De schade is dan vooral in opbrengst.
Penetrans vormt een lesie om de wortel van
de waardplant en knijpt de wortel af. De
plant kan minder voedingstoffen opnemen
en dat geeft een verlaagde opbrengst. Bij
peen stompt de wortel af en vormt geen
lengte meer. Een zware aantasting van pene-

trans kan voor een explosieve groei van de
populatie zorgen.

Zwarte braak
Japanse haver is onder de groep van zwarte
braak te scharen en is dus een ingreep waarbij de populatie van nature afneemt. Verschil-
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In de spreektaal kent Avena Strigosa vele namen; in Nederland is Japanse haver
de meest bekende. Naast de naam Japanse haver, die het zaad eigenlijk geen eer
aan doet, vallen de meer onbekende namen als evene, Japanse glanshaver, scheve
haver, bristle haver, zandhaver, kleine haver, eefje en tamme haver. De soort
Avena Strigosa behoort tot de grassen. Japanse haver staat niet op de Europese
rassenlijst. Voor uitzaai heeft het ministerie van LNV in maart van dit jaar onthefﬁng
verleend. Een NAK certiﬁcering geeft meer vertrouwen over de zuiverheid van het
ras en eventuele ontsmetting van het zaad. Het vochtpercentage van het zaad zegt
iets over de bewaarbaarheid. Relatief droog zaad met 10-13 procent vocht kan
ruim een jaar worden bewaard. Zaad met vochtpercentages van 17-20 procent
heeft een hogere kiemlust, maar verliest in de bewaring kiemkracht.

Behalve met Japanse haver zijn er ook andere manieren om penetrans te bestrijden: teelt van
afrikaantjes (Tagetes), chemische bestrijding, inundatie en vruchtwisseling. Ook zwarte braak heeft
invloed op de populatie. Inundatie is het meest effectief, want het gehele bodemleven sterft. Bij
inundatie wordt langs het perceel een dijk aangebracht met zo’n 30 centimeter water op het perceel.
Gebrek aan zuurstof doet daarbij het werk. Afrikaantjes hebben zwavelcomponenten die vrijkomen
zodra de penetrans indringt. Een natuurlijk afweerreactie, peroxidase genaamd, zorgt voor ozon en laat
het aaltje afsterven. Natte grondontsmetting is middels wetgeving deels aan banden gelegd. De zwaar
chemische middelen belasten het milieu. Natte grondontsmetting met bijvoorbeeld Monam reduceert
de populatie met maximaal 60 procent. Van nature werkt vruchtwisseling natuurlijk ook. Suikerbieten,
spinazie en sommige koolachtigen zijn niet vatbaar voor penetrans en vermeerderen de nemathode ook
niet. Spinazie heeft deze eigenschap omdat het gewas gedurende een korte periode op het veld staat.
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Specialist Dirk Waal
lend onderzoek naar de werking van Japanse
haver op penetrans geeft echter geen eenduidige invloed op dit aaltje. Een verklaring
is dat er groot verschil is tussen de rassen.
Luxurial claimt met het ras Astrigosa 50 tot
70 procent van de populatie Pratylenchus
penetrans te reduceren. John Penning van
Agriﬁrm heeft op proefvelden ook gezien dat
bepaalde rassen de populatie penetrans laat
groeien. Degeneratie van het zaad zou invloed kunnen hebben op de planteigenschappen. Het zaad moet een ‘kiemrustperiode’
van tenminste drie maanden hebben, wil het
zaad kiemen.
Uit ofﬁcieel onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) blijkt dat het
ras Pratex geen waardplant kan zijn voor
penetrans. Andere rassen dan Pratex zijn
niet getest, hierdoor is bij PPO niet bekend
of de waardplanteigenschap een gewas- of
raseigenschap is. In proeven liet Pratex een
populatieafname zien die gelijk is aan de
afname door zwarte braak. „Afhankelijk van
de populatie zorgt dat voor een reductie van
30-60 procent,” geeft Thea van Beers van
PPO aan. Belangrijk is wel dat er geen andere
planten tussen de Japanse haver groeien, wat
het effect van de teelt zou kunnen verminderen.

Dirk en Willem Waal hebben in Sint Maartensvlotbrug een
bloembollenbedrijf met daarnaast ook akkerbouw. Dirk
Waal specialiseerde zich tien jaar geleden in nematoden.
Na veel zoekwerk op het internet ontdekte hij Avena
Strigosa om zijn penetrans populatie te verminderen. De
zandgrond waar de broers hun gewassen telen is gevoelig
voor allerlei nematoden. De Pratylenchus penetrans
populatie viel daarbij op. In 2004 haalde Waal zaad uit
Zuid-Amerika en Australië en begon voorzichtig met de
teelt. Hij zaaide de Japanse haver uit als groenbemester,
gelijk met zomertarwe. Daarbij kwam de Avena sneller op
en de bodembedekking was ook beter. In de loop van de
tijd probeerde Waal meerdere rassen, die hij meestal zelf
importeerde. Hij merkte een jaar later op dat narcissen
verschillend reageren op de Japanse haver of zomertarwe.
Verschil zag Waal in gewaskleur, maar ook in opbrengst. Hij
vertelt dat zijn narcissen langer groen blijven op de Avena

voorvrucht en dat hij veel minder lesies aan de bolwortelen
ziet. Volgens de akkerbouwer zijn er dus legio voordelen;
bestrijding van penetrans, een snelle grondbedekker,
organische stofaanvoer, lage teeltkosten, binding van
stikstof aan de bodem, veel stro, de stoppel verteert traag
en de opslag is eenvoudig te bestrijden.
Ofﬁciële cijfers heeft Waal niet, maar hij is ervan overtuigd
dat Avena een goede keuze is om vat te krijgen op
penetrans populaties. Waal trekt stoppels uit de grond en
analyseert deze. „Als er geen lesie aan de wortels van het
gewas zit, is er duidelijk geen aantasting.” Op zijn eigen
proefvelden ziet hij ook verschillen in aantasting. Waal
kreeg na meerdere keren zaad te kruizen een eigen ras,
Silke genaamd. Dit zaad vermeerdert hij ondertussen ook.
Het zaad verkoopt Waal aan voornamelijk bloembollen- en
akkerbouwbedrijven in de regio. Hij is bovendien bezig zijn
zaad op de rassenlijst te krijgen.

April tot September
Japanse haver kan van april tot en met
september uitgezaaid worden. Vanaf eind
juli is de kans groot dat het gewas niet zal
volgroeien. Als groenbemester is het niet
wenselijk dat het gewas gaat bloeien omdat
het zaad opslag geeft. Voor een goede groei
volstaat Japanse haver 40-80 kg aan zuiver
stikstof. Om kosten te besparen is dierlijk
mest het advies, maar er moet dan rekening
worden gehouden met de werkingscoëfﬁcient. Een hoeveelheid van 60-80 kg zaaizaad is
gebruikelijk. De Avena is traditioneel met een
nokkenradzaaimachine te bewerken, maar
ook met een zaaimachine die op de stoppelwerktuig is gemonteerd. Uitstrooien met een
kunstmeststrooier en inwerken kan natuur-

Rasverschillen in een proef van Dirk Waal. Op 3 meter zijn vier verschillende rassen
gezaaid. Het ondiep zaaien onder droge omstandigheden heeft rasverschillen naar
voren gebracht. De sporen scheiden de rassen. Het overige gezaaide is van het ras
Silke.

lijk ook. Dieper inzaaien geeft een stevigere
stoppel en verlaagt de kans op verdroging.
Japanse haver heeft een zeer sterke kiemkracht. Onder droge omstandigheden komt
het zaad snel tot kieming en vormt het
bovengronds snel een gewas. Door goede
omstandigheden met vocht en hoge (bodem)
temperaturen kan het gewas al na drie dagen

opkomen. Andere planten hebben dan weinig kans om de Avena te overwoekeren.
Zodra het gewas in de aar schiet is het raadzaam om het te maaien. Hiermee voorkom je
dat het gewas in het zaad schiet en kan het
weer verder groeien. De gemaaide groene
massa kan verteren en het wortelgestel kan
zich verder ontwikkelen. n
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