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Voorspellen oogsttijdstip ijssla
dr. ir. A.P.Everaarts, PAV-Lelystad

Een betrouwbare oogsttijdstipvoorspelling is aan de ene kant van belang vooreenefficiënte bedrijfsvoering
doorde teler, terwijlhet aan de anderekant vooreen afnemervan belangis teweten hoeveelproduct
wanneerwordtgeleverd. De afgelopen tweejaren zijn daaromop het PAV in Lelystadwaarnemingen
gedaan aan degroeien ontwikkeling van ijssla. Deze waarnemingenzijn uitgevoerd om de relaties
tussendegroeien ontwikkeling van ijsslaen de temperatuuren stralingtijdens degroeite achterhalen.
De waarnemingenwerdengebruikt om een modelop testellen dat het oogsttijdstip van ijssla voorspelt.
PLANTTIJDSTIP, R A S E N O O G S T TIJDSTIP
In de veldproeven op het PAV in Lelystad werd met
name het effect van planttijdstip en ras op het oogsttijdstip bestudeerd. Het oogsttijdstip werd berekend als het
moment waarop de krop een versgewicht van 500 gram
bereikte. Per planttijdstip verschilde het oogsttijdstip

tussen de rassen één tot vier dagen (tabel 1).Per ras
bedroeg het verschil in lengte van de groeiduur tussen
de planttijdstippen nul tot dertien dagen. Duidelijk is,
dat de omstandigheden tijdens de groei een grotere
invloed hebben op het oogsttijdstip dan de bestudeerde
rassen. In 1999 waren de verschillen in oogsttijdstip
overigens kleiner dan in 1998.

VOORSPELLEN OOGSTTIJDSTIP
Tabel1.Aantal dagen naplanten waarop dekrop een
versgewicht van 500 gram bereikte (locatie Lelystad).
plantdatum
1998

Dynamic

ras
Kelvin

Robinson

6 mei
3 juni
8 juli
5 aug.

51
50
48
60

51
51
46
59

55
53
51
62

1999

Dynamic

Talia

Balance

4 mei
1 juni
7 juli
4 aug.

48
43
43
44

46
41
41
43

49
43
43
45

Met behulp van de gegevens van de proeven in Lelystad
is een model ontwikkeld dat de groei en ontwikkeling
van ijssla beschrijft aan de hand van de temperatuur en
straling. Het model berekent voor een bepaalde locatie
aan de hand van de plaatselijke temperatuur en straling
vanaf planten hoe lang het duurt voor het versgewicht
van de krop op die locatie 500 gram bedraagt.
Voor een voorspelling wordt eerst gebruik gemaakt van
de werkelijke temperatuur en straling tot aan de dag van
voorspellen.Vanaf die dag wordt het dertigjarig gemiddelde van de temperatuur en straling van die locatie
gebruikt. Met behulp van op praktijkbedrijven verzamelde gegevens werd getoetst of het model ook voldoende betrouwbaar werkt. Daartoe werden in de afgelopen twee jaren waarnemingen gedaan bij ijsslatelers in
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
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Tabel 2. Voorspelling vanhet oogsttijdstip.
oogst (500 gram vers, dagen na planten)
werkelijk
voorspelling
op 30 dagen

locatie

plantdatum

Middenmeer

17_07-1998

52

50

47

Mijnsheerenland

08-07-1998
14-07-1998
22-07-1998

43
46
43

46
45
44

44
45
45

Sprundel

10-07-1998
17-07-1998
23-07-1998

45
45
43

46
41
45

44
41
47

Waarland

27-05-1999
09-07-1999
16-08-1999

37
38
39

53
55
45

53
54
46

Sprundel

21-05-1999
02-07-1999
23-07-1999

44
41
40

47
40
45

47
40
44

In tabel 2 staan de werkelijke oogstdata en de voorspelde
oogstdata vermeld. Het blijkt dat de voorspellingen van
het oogsttijdstip op dertig dagen na planten in 1998
voor teelten in Middenmeer, Mijnsheerenland en
Sprundel, één tot vier dagen afweken van het werkelijke
oogsttijdstip.Voor teelten in Sprundel in 1999 was de
afwijking tussen voorspeld en werkelijk oogsttijdstip één
tot vijf dagen.Voor teelten in 1999 inWaarland, was het
verschil tussen het voorspelde oogsttijdstip en het
werkelijke oogsttijdstip echter soms wel 17 dagen. Het
maakt voor de afwijking in voorspellingen voor
Waarland niet veel uit of de temperatuur van het meteostation De Kooij bij Den Helder wordt gebruikt of dat
de temperatuur vanWaarland zelf voor de voorspelling
wordt gebruikt.
Duidelijk is dat het model wel perspectief heeft, maar
nog verbetering nodig heeft. Met name moet worden
achterhaald waarom het model in de situatie van
Waarland zulke afwijkende voorspellingen geeft.
Voorlopige waarnemingen van ditjaar geven aan dat een
belangrijk deel van de afwijking in de voorspelling

voorspelling
op 35 dagen

wellicht wordt veroorzaakt door verschillen in het
gewicht van het plantmateriaal.
O N D E R Z O E K I N 2000
Het jaar 2000 is het laatste jaar waarin voor dit onderzoek veldwerk wordt uitgevoerd. Dit jaar wordt het
effect van plantafstand op het oogsttijdstip bestudeerd
in een veldproef te Lelystad. O m verschillen in vroegheid tussen rassen vast te stellen, wordt op twee locaties
in de praktijk, in een vroege en in een late teelt, een
vroeg, midddenvroeg en een laat ras bemonsterd.
Daarnaast wordt in een veldproef in de praktijk het
effect van verschil in gewicht in uitgangsmateriaal op
ontwikkeling van het gewas vastgelegd.Verder worden
in samenwerking met The Greenery gedurende het
seizoen op praktijkbedrijven gegevens verzameld van
planttijdstippen, oogsttijdstippen en gemiddeld kropgewicht bij de oogst. Met behulp van deze gegevens uit
de praktijk zal een betrouwbaarheidsanalyse van het
model worden uitgevoerd. In 2001 wordt het onderzoek afgesloten.

