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Kou vertraagt opkomst cichorei
De opkomst van de cichorei is
beduidend langzamer dan vorig
jaar. Dat komt door de relatief
lage temperaturen in april.
„Jammer”, vindt teler Guido
Oomen, „want dat haal je dus
niet meer in.”

Guido Oomen uit Zevenbergen teelt al zeker twintig
jaar cichorei. „We zijn er vrijwel meteen mee
begonnen na opening van de fabriek in Roosendaal.
Het gewas brengt meer op dan tarwe; dat was ook
het uitgangspunt toen. En omdat het onder elke
omstandigheid groeit, is het - op de onkruidbestrijding
na - geen echt lastig gewas.”
Cichorei kan goed tegen droogte maar ook bij een
langere regenperiode gedijt het gewas goed. Enkel
het kiemen komt vrij nauw. Om goed te ontkiemen,
vraagt het zaad toch wel een temperatuur van rond de
tien graden, aldus Oomen. „Omdat het in april relatief
koud geweest is, kwam het gewas trager op dan vorig
jaar. Toch valt de opkomst niet tegen. Ik zit nu op
tachtig procent, wat neerkomt op 140.000 planten per
hectare. Dat zou genoeg moeten zijn.”

Oomen teelt 6,75 hectare cichorei (ras Bronze) op
jonge zeeklei, ongeveer 30 procent afslibbaar. Als
voorvrucht werden suikerbieten geteeld. Deze zijn in
september geoogst. Oomen ploegde het perceel in
november. Zo is de akker de winter in gegaan.
Half maart is hij het perceel zaaiklaar gaan maken. Dat
heeft Oomen gecombineerd gedaan. In één werkgang
heeft hij het land opengelegd en aangedrukt. Het
toplaagje is los gebleven. Vervolgens heeft hij het
perceel veertien dagen met rust gelaten. „Ik heb
er enkel kort na het zaaien nog 350 kilo KAS op
gestrooid.”
Op 29 maart is het perceel ingezaaid. De rijafstand is
50 centimeter en de afstand in de rij is 8,5 centimeter.
Vervolgens ging Oomen aan de slag om het onkruid
te bestrijden. „Onkruidbestrijding in cichorei is
lastig, maar door er bovenop te zitten, moet het
lukken. Ik ben begonnen met het spuiten van een
bodemherbicide. Mijn eerste bespuiting bestond
uit twee kilo Kerb en twee liter Asulox. Daar heb ik
drie liter Roundup aan toegevoegd om het onkruid
wat er al stond te bestrijden. Ik heb het perceel vlak
voor opkomst niet meer afgebrand. Daarvoor was
de onkruiddruk niet hoog genoeg en daarbij had ik
voldoende Roundup gespoten.”

Alert blijven op onkruid
Op 23 april stond 80 procent van het gewas boven.
Guido heeft op die dag een mix gespoten van een
halve liter chloor IPC met een halve liter Legurame.

Op 2 mei heeft hij deze bespuiting nog een keer
toegepast. „Ik hoop hiermee het onkruid voldoende te
pesten om groei tegen te gaan. Als het gewas er goed
op staat, ga ik de chloor IPC vervangen door Safari. Of
ik dan Legurame blijf spuiten, of deze ga vervangen
door Dual Gold, is met name afhankelijk van het type
onkruid en de onkruiddruk.”
De verwachting is dat het veld half juli dicht zal zijn.
Maar omdat cichorei een vrij rechte stand heeft, blijft
Oomen alert op onkruid. „Met name melde en zwarte
nachtschade zijn lastig te bestrijden. Ik hoop het onder
controle te kunnen houden. Anders zullen we het
handmatig moeten verwijderen.”
Verdere gewasbescherming voert Oomen nauwelijks
uit. „Cichorei is wat dat betreft wel een sterk
gewas. Er komen nauwelijks ziektes in voor. Een
enkele keer moet je een bespuiting tegen insecten
uitvoeren.” De oogst zal eind oktober, begin
november zijn. De gemiddelde opbrengst ligt rond
de 45 ton per hectare. „Vorig jaar zat ik daar met
57 ton per hectare ruim boven. Ik hoop dat dit jaar
weer te halen, maar het gewas loopt door de trage
ontkieming nu wat achter op vorig jaar. Het is dus
afwachten.” 

In de rubriek ‘Stand van het gewas’ bekijken we
maandelijks hoe een speciﬁek gewas ervoor staat.
In de tweede aﬂevering: de cichorei van Guido
Oomen.
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