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Oogstverlating van groene
door
stro
a sDeroGs
1
w
go^dterf0£ft,maarper saldo niet rendabel

J.T.K.Pollenir.R.Stokkers,PAVLelystad
Groene asperges van eigen bodem
ondervinden in het begin van het
seizoen concurrentie van goedkope
import uitzuidelijke landen die
vroegerkunnen produceren zoals
Spanje. DeNederlandse productie
zou dus lateropgang moeten
komen, omdat dan deprijzen vaak
hoger zijn. Door toepassing van oud
stro ishet mogelijk de
grondtemperatuur te verlagen tot
3,8°C.
Doordat aspergessnel op
temperatuurverschillen reageren,
kan een lageretemperatuur voor een
verlating vandeoogstzorgen. Door
gebruik temaken van verschillende
verwijderingstijdstippen vande
strolaagkan deoogst verlaat worden
ten opzichte vanaspergesdie niet
afgedekt worden. Van belang iste
weten hoeveel verlating mogelijk is
en of ernadelige opbrengst-of

Opzet proef
Deproef is aangelegd ophet PAV in
Lelystad met hetras Backlim in 1994.
In 1995is voor het eerst geoogst (14
dagen).In 1996is 30dagen geoogst
enin 1997isvoorhet eerst een volledig seizoen geoogst. Delaatste oogst
vondplaats in 1998.Getracht isom
deoogstduur van deverschillende objecten gelijk te houden.
Deobjecten zijn: 1=onbedekte grond;
11=stroverwijdering alsdeeerste
stengels vanobject Igeoogst worden;
111=stroverwijdering één week later
dan object II;IV= stroverwijdering
drieweken later dan object II (zonder
grondverwarming); V=idem alsIV
maar metgrondverwarming (verwarmingskabel onder deplanten).
Vanwege problemen metdeelektrische verwarmingskabel is dit object
niet meegenomen inde verdereberekeningen.
Het oude gebruikte stro wordt direct
nadewinter (eind februari /begin
maart) aangebracht inde hoeveelheid
van 10ton per ha.
Deplantdiepte was 15cm.Deplantafstand inderij is30cm.De rijafstand is0,75 + 1,5 m(dubbele rijen).
Het aantal veldjes is 15.Deproef ligt
indrieherhalingen. De asperges zijn
gewogen engesorteerd volgens de

kwaliteitsverschillen ontstaan tijdens
deoogstof inde volgende seizoenen.
Aan dehand vande behaalde
veilingprijzen tijdens het seizoen kan
een economische evaluatie gemaakt
worden.

object gewicht (t/ha)
I (onbeh) 8,2
II
8,2
III
7,8
IV
5,8
sign
0,003

kwaliteitsvoorschriften. Deberekeningen werden gedaan met Genstat.
Resultaten 1995-1998
Opbrengst
Intabel 1worden degegevens vermeld vanhet aantal stengels,hetgewicht, hetgemiddeld stengelgewicht
enhetpercentage klasse Ivan de objecten.
Intabel 1iste zien dat er betrouwbare
verschillen waren intotaal gewicht,
aantal stengels enhet gemiddelde
stengelgewicht, maar niet inhetpercentage klasse I.Duidelijk isdathet
object IV (drie weken laterhet stro
verwijderen ten opzichte object II)
minder opbrengst en aantal stengels
gaf invergelijking metdeandereobjecten. Dit isvooral tewijten aanhet
feit dateerder met deoogst moest
worden gestopt in 1998omdat de
weersomstandigheden injuni enjuli
zeer ongunstig (koud ennat) waren.
Het isook duidelijk dathet gemiddeld
stengelgewicht negatief beïnvloed
wordt indien deoogst teveel verlaat
wordt. Gedurende devierjaren onderzoek, waarvan twee van devierjaren
volledig waren, heeft verlating geen
betrouwbare negatieve invloed gehad
ophetpercentage klasse I.

aantal stengels/m2
33,9
37,4
34,3
26,3
0,003

gem.stengelgew. (g) %klasseI
84,3
24,3
22,1
85,3
22,8
83,8
21,8
84,9
n.s
0,003

Tabel 1. Totaal aantal stengels / m2, totaal gewicht t/ha,gemiddeld stengelgewicht (g) en
percentage klasse I van de oogstverlating met groene asperges; cv Backlim,
Lelystad 1995-1998.
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object
I (onbh)
II
III
IV
sign

%AA
20-26 mm
18,8
12,7
12,8
11,2
0,006

%A
16-20mm
32,3
33,1
32,0
29,3
n.s

%B
12-16 mm
24,1
28,3
27,9
29,8
0,005

%C
10-12mm
6,3
8,3
8,0
10,0
0,004

&D
8-10mm
2,8
3,9
3,0
4,6
0,014

7c krom

9,9
7,8
10,5
9,1
0,054

foopen

5,8
6,9
5,7
6,0
n.s

Tabel 2. Sorteringspercentages vandeoogstverlatingsobjecten ingroene asperges; cv Backlim, Lelystad,1995-1998.

Sortering
Intabel 2worden depercentages van
de verschillende sorteringen over de
vier onderzoeksjaren weergegeven.
Tussen de objecten werden zeerbetrouwbare verschillen geconstateerd
indeAA-, B-,C-en D-sorteringen.
Het verschil bij kromme asperges was
bijna betrouwbaar, maar er waren
geen betrouwbare verschillen tussen
de objecten watbetreft deA-sortering
enhetpercentage asperges met losse
koppen. Uit detabel valt opte maken
dat naarmate deverlating groter is
(het stro later verwijderd wordt) het
percentage AAbetrouwbaar kleiner
wordt en depercentages B,CenD
groter worden. Er treedt dus een verschuiving op van dikke naar dunnere
stengels.Intabel 3wordt het aantal
dagen verlating perjaar vermeld van
de stroobjecten ten opzichte van het
onbedekte object.
Verlating in dagen
In tabel 3wordt het aantal dagen verlating weergegeven perjaar van de
stro-objecten ten opzichte van onbedekte grond bij gelijke opbrengst.
Uittabel 3blijkt dat een verlating van
drie weken doorhet gebruik van oud
strogoed mogelijk isbij een volledige oogst (1997 en 1998).

Economische evaluatie
Effect verlating opfinanciële opbrengsten
Wat is nuhet effect van de oogstverlating opdefinanciële opbrengsten?
Dit wordt geïllustreerd infiguur 1,
waarin het verloop van dekg-opbrengst per object en deprijs over het
productieseizoen isuitgezet zonder
onderscheid naar kwaliteit en sortering.Uitfiguur 1blijkt dat indeonbedekte teelt (object I)het oogstseizoen twee weken eerder begint dan in
debedekte teelten (objecten IIenIII),
maar dathet oogstseizoen ook drie
weken eerder afloopt.
Ditbetekent dat indeonbedekte teelt
nog wel geprofiteerd kan worden van
dehogere prijs inweek 18,maar dat
integenstelling tot debedekte teelten
niet of nauwelijks geprofiteerd kan
worden van debeduidend hogere prijzen inde weken 24t/m 27 (halfjuni
t/m beginjuli).
Rekening houdend met de verschuiving in sortering en het opbrengst- en
prijsverloop over het productieseizoen wordt indebedekte teelten een
ƒ 1.350,-(object III) totƒ 3.100,- (object II) hogere financiële opbrengst
perhagerealiseerd dan in deonbedekte teelt (object I).Het forse verschil tussen object IIen object III
wordt alleen veroorzaakt door dehogerekg-opbrengst van object IIin

object

1995

1996

1997

1998

II
III
IV

5
11
14

6
8
13

21
12
32

23
30
eerder gestopt*

*)door verachterblijvende opbrengst

op 11 junigestopt metdeoogst

Tabel 3. Aantal dagen verlatingperjaar vandestro-objecten tenopzichte vanonbedekte
grond (objectI) bijgelijke opbrengst ingroene asperges; cvBacklim,Lelystad,
1995-1998.
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week 27.Hetisonmogelijk aandit
verschil harde conclusies te verbinden, omdat dekg-opbrengsten slechts
zijn gebaseerd optwee normaleproductiejaren. Overigens zou bij eenopbrengstniveau als vermeld in KWIN
1997/1998 het financieel voordeel
van oogstverlating mogelijk kunnen
verdubbelen.
Extra kosten voorstro
Oogstverlating door middel van een
strodek levert weliswaar een financieel voordeel op,maar brengt ook
extra kosten met zich mee.Er iseen
schatting van dezekosten gemaakt,
gebaseerd opdekennis en ervaring
met strodekken uit de bloembollenteelt. Er isuitgegaan van het gebruik
van oud stro,bijvoorbeeld afkomstig
uit deonderdekkersteelt van waspeen.
Aangezien dewaspeentelers vaak
met grote hoeveelheden oud stro inde
maag zitten,kan deprijs beperkt blijven totƒ 50,-per ton als vergoeding
voor het persen entransport. Een bijkomend voordeel van oud in vergelijking met vers stro isdegeringe vervuiling met onkruidzaden. De
mechanisatie voor het opbrengen, oprapen enhakselen van het strois
reeds voor debloembollenteelt ontwikkeld, waar het veelal in loonwerk
wordt uitgevoerd. Bij het opbrengen
van het stro isnaast het loonwerk nog
eigen arbeid nodig voorhet aanvoeren van degrotepakken en het doorvoeren van depakken opde strodekmachine. Soms isindeperiode van
het opbrengen vaste arbeid over,zodat infeite geen uren hoeven worden
gerekend.
Er zijn geen kosten gerekend voor het
afvoeren van het stro van het bedrijf,
nadat het alsdek van degroene asperges isgebruikt. Nogmaals hergebruik
van dit stro isniet mogelijk, omdat bij
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Figuur 1. Effect van oogstverlating opfinanciële opbrengst.

het machinaal oprapen/opzuigen het
stro klein wordt gehakseld.Wel kan
het worden verspreid en ondergewerkt opbraak land of worden gecomposteerd tezamen met anderbedrijfsafval.
Detotale kosten van het stro inclusief
opbrengen, oprapen en afvoeren van
het veld bedragen aldus ƒ2.500,- per
ha. Daarmee wordt het financieel
voordeel van oogstverlating bij dein
het onderzoek bereikte kg-opbrengsten vrijwel geheel teniet gedaan. Bij
een kg-opbrengst op praktijkniveau
enbij lagere kosten voor het strodek
isnaar verwachting wel winst tebehalen.
Een verlating tot drie weken resulteert vanaf het derde productiejaar in
een financiële opbrengst dieƒ 1.350,totƒ 3.100,- per hahoger ligt dan bij
een onbedekte teelt. Daar staan echter
kosten voor het opbrengen en weer
afvoeren van het stro tegenover die
kunnen oplopen tot meer dan
ƒ2.500,-.Indatgeval ismet oogstverlating dus geen financieel voordeel
tebehalen. Hogere kg-opbrengsten
zoals indepraktijk en/of lagerekosten voor het strodek leveren waarschijnlijk wel winstop.
Conclusies
Opbrengst en sortering
Uit deoogstresultaten van vierjaar
onderzoek isduidelijk gebleken dat
drie weken oogstverlating van groene
asperges door middel van oud (gebruikt) stro goed mogelijk is.Het stro

moet echter niet later verwijderd worden dan een week nadat de eerste
oogst van onbedekte grond plaatsvindt (object III),omdat bij stroverwijdering drie weken nade eerste
oogstbij onbedekte grond te grote
negatieve effecten ontstaan ten aanzien van het gemiddeld stengelgewicht door verschuivingen inde sortering AA naar de dunnere
sorteringen B,CenD.

dehogere prijzen door verlating niet
opwegen tegen deextra te maken
kosten voor het aanbrengen enhet afhalen van het stro.

/

Financiële opbrengst bij verlating
Door omstandigheden kon het onderzoek niet langer doorgaan, dus het
aantal volledige oogstjaren van twee
(1997 en 1998)is eigenlijk tekort om
de meerjarige effecten opdeopbrengst en kwaliteit te volgen. Toch is
gebleken datbij degerealiseerde opbrengsten het financiële voordeel van

Een voor de mens gezonde groente verdient een hogere prijs.
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