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PAV Lelystad
Gedurende deperiode 1988-1994is
onderzoek uitgevoerd naar seizoensverlenging bij witteasperges opde
toenmalige proeftuin Noord-Brabant te
Breda, Het lagin debedoeling om de
proef toten met 1996teoogsten om
zodoende driecomplete cycli van twee
beurtjaren tekrijgen. Door herstructurering van hetpraktijkonderzoek kon
ditnietgerealiseerd worden. In dit
artikel worden alleen deresultaten tot
en met 1994 vermeld.
Gebleken isdat het beurtjarensysteem
goed heeft voldaan. Men kan hiermee
het oogstseizoen met zes weken
verlengen.
Het moederstengelsysteem waarbij men
tweestengels laatdoorgroeien en de
restoogst,heeft niet voldaan.

melding
Asperge heeft normaal een vrij korte
aanvoerperiode vanmaximaal zesweken. De oogst vergt veel arbeid,
vooral gedurende dagen met warm
weer. Deze arbeid is niet altijd beschikbaar. Door toepassing van andere teeltsysternen zoals beurtjaren,
zou het mogelijk zijn om een langer
oogstseizoen te bewerkstelligen met
minder arbeid. Bij beurtjaren wordt in
het oogstjaar lang doorgeoogst; gedurende het rustjaar kunnen de planten
weer op krachten komen. Later oogsten dan 21juni geeft bovendien kans
ophogereprijzen doordat meer asperges buiten het traditionele seizoen
worden afgezet.
Proefopzet
De proef is aangeplant met eenjarige
planten van het ras Gijnlim in april
1988. De afstand tussen de rijen was
1,60 meter en de plantafstand in de
rijen was 0,33 meter. Er werden twee
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systemen vergeleken, namelijk het
beurtjarensysteem (object A, B,C) en
het moederstengelsysteem(object D
enE).
Deobjecten waren:
A- Het enejaar doorsteken tot 10augustus;het anderejaar vroeg stoppen met steken(beginjuni).
B- Het enejaar doorsteken tot 1september; het andere jaar niet oogsten.
C- Het enejaar doorsteken tot 10augustus, vanaf 24 juni rijen met
zwarte folie afdekken; het andere
jaar niet oogsten.
D- Elk jaar vanaf 24 juni twee stengelsdoorlaten groeien,restvande
stengels doorsteken tot einde seizoen.
E- Elk jaar vanaf begin mei twee
stengels door laten groeien, rest
van de stengels doorsteken tot
einde seizoen.
De proef is uitgevoerd in enkelvoud.
Per object werd een lengte van acht
meter geoogst. De asperges werden
drie keer per week gestoken, zodat de
sorteringen iets grover waren dan bij
dagelijks oogsten het geval zou zijn.
De asperges zijn gesorteerd volgens
de geldende veilingvoorschriften.
Alle objecten zijn in 1990 voor het
eerst geoogst.
Resultaten en discussie
De resultaten moeten met de nodige
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat de proef in enkelvoud is
uitgevoerd en er geen vergelijking
was met een normaal oogstsysteem.
Het beurtjarenobject (C), waarbij
doorgestoken is tot 10 augustus en
waarin de rijen werden afgedekt met
zwarte folie vanaf 24 juni, heeft met
een gesommeerde opbrengst van 35,4
tonperha dehoogste totale opbrengst
geproduceerd gedurende de periode
1990-1994. Het beurtjarenobject (A)
heeft met een totale opbrengst van
28,6tonperhaover devijf oogstjaren
ook goed voldaan. De moederstengel-
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systemen (D en E) gaven met respectievelijk 19,2en 18,8tonperhaeente
lage totale opbrengst. Bij het moederstengelsysteem komt gedurende het
seizoen breuk van de assimilerende
stengels voor doordat deze zeer gevoelig zijn voor wind. De hoogste
productie na 24 juni werd verkregen
met het beurtjarenobject C met in totaal 18,1 ton per ha. Afdekken met
zwart folie na 24 juni heeft dus een
duidelijk positief effect op de behaalde opbrengst nadeze datum.
Ook gaf object Cgemiddeld de dikste
stengels methethoogstepercentagein
de sorteringen AAI en AAAI ten opzichte vandeandereobjecten. Er werden in de proef weinig stengels van
kwaliteit II geoogst bij alle objecten.
Wel kwamen in de proef stengels met
paarsekoppen voor, omdatniet iedere
dag geoogst werd.
Conclusies
Het beurtjarensysteem (object C)
heeft goed voldaan en lijkt mogelijkheden te geven om het normale korte
seizoen te verlengen tot 10 augustus.
Bij een volgroeid gewas is de opbrengst na 24 juni ongeveer de helft
van de totale opbrengst. Afdekking
met zwart plastic over de rijen na 24
juni geeft dus extra opbrengstverhoging ten opzichte van niet afdekken.
Doordat in de proef geen standaardobject aanwezig was waarbij normaal
elkjaartot24junigeoogstwerd,ishet
niet mogelijk de verhouding te bepalen tussen het beurtjarensysteen en
een normale teelt. Een beurtjarensysteem is goed mogelijk afgaande opde
resultaten tot dusver behaald bij een
proef met oogstverlenging van groene
asperge in kuubskisten te Lelystad
waarin wel een object normale oogst
aanwezig is.Door het vroege stoppen
van de proef in Breda is niet bekend
hoe lang de levensduur van het gewas
bij dit oogstsysteem is. Dit maakt het
moeilijk om een vergelijkende kostenberekening te maken.

Doorzwartplastic toetepassen bijwitteasperge wordtdeoogstgespreid endaardoor dearbeidspiek afgevlakt.

Het moederstengelsysteem iste windgevoelig en is onder Nederlandse omstandigheden niet aan te bevelen.
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Toepassing
Het beurtjarensysteem zou toegepast
kunnen worden op bedrijven met een
groteoppervlakte asperge,enwaar arbeid een knelpunt vormt. In dat geval
kandandehelft vanhet areaalhet ene
jaargeoogstwordenendeandere helft
het daaropvolgende jaar. Perjaar zijn
danminderarbeidskrachten nodig,die
over een langere periode ingezet kunnen worden.
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