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In dekoolteelten bloemkool, broccoli

oolteelten

en Chinese kool kon deinzet van
gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen sterk verminderd worden
dooreengeïntegreerde aanpak van
deteelt Dit bleek uitzesjaar (19911996) bedrijfssystemen-onderzoek
(BSO) opdelocatiesMeterik en
Zwaagdijk. Bij bloemkool en
broccolileiddedeze aanpak tot
vergelijkbare economische
resultaten als ingangbare teelten.
Het resultaat van Chinese kool bleef
achter bij gangbaar.
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1melding
Geïntegreerde teeltvan vollegrondsgroenten heeft alsdoel demilieubelasting zoveel mogelijk te verminderen met behoud van economisch
rendement. Binnen het bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) zijn voor een
groot aantal gewassen geïntegreerde
teeltstrategieèn ontwikkeld. Hetaccent lag daarbij op minder inzet van
meststoffen en zoveel mogelijk vervangen van chemische bestrijdingsmiddelen door niet-chemische methoden. Degekozen bedrijfssystemen

onderscheidden zichinintensiteit van
degewasrotatie. Deze varieerde namelijk van een 1op 2tot een 1op6rotatie.Deeerste fase van dit onderzoek (1990-1996) werd uitgevoerd op
kleigrond inWestmaas en Zwaagdijk
en op zandgrond in Breda en Meterik.
In dit artikel worden de koolgewassen
bloemkool (Zwaagdijk), broccoli
(Meterik) en Chinese kool (Meterik)
besproken waarbij ook de toegepaste
teeltstrategieènenresultaten behandeld worden. Van bloemkool waren
een zestal teeltwijzen opgenomen in

Schoffelen met harkjes inkool isgoedmogelijk.

P A V - B U L L E T I N V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T - MEI1 9 9 8

23

fosfaatgift

gewas

kaligift

BSO

gangbaar

BSO

gangbaar

30/50

150-250

95

300

broccoli
• I e teelt
• 2 e teelt

50
10

150-250
75-125

115
30

250
125

Chinese kool
• I e teelt
• 2 e teelt

50
40

150-250
75-125

195
120

250
125

bloemkool

Tabel 1. Fosfaat- enkalibemesting inkgP2O5en ^2^ Verna binnenhetstreeftraject(Pw
25-50enK-getal10-19zand,20-29klei)volgensdeinBSOgehanteerdestrategieenvolgens adviesbasis intensieve voliegrondsgroenteteelt.
het onderzoek: januarizaai, vrijsters,
zomer-vroeg, zomer-laat, herfst-vroeg
en herfst-laat. Bij broccoli en Chinese
kool betrof het een vroege teelt, een
zomerteelt en een herfstteelt en werden steeds twee teelten per perceel
uitgevoerd.
m
•

I?

M

^EgaßÀ3Ê 9 ^ U f B ^^tfK 9E

1 1 * 1
xRyjÄ^ fis w

M.®

» w ^ ^ ï ™ Sol SK xPKSf Nïoa^ 8Î SS <§^wC^ &î& Si fi S BS^fltfV

"**' '

*5#

Voor fosfaat en kali wordt niet meer
aangevoerd dan de hoeveelheid die
het productieveld via producten,
schoningsafval en gewasresten verlaat
plus een compensatie voor onvermijdbare verliezen (uitspoeling en
fixatie). Deze evenwichtsbemesting
wordt uitgevoerd wanneer Pw- en Kgetal in het streeftraject zitten. Voor
fosfaat wordt een Pw van 25-50 nagestreefd, voor kali een K-getal van 1019op zandgrond en 20-29 op kleigrond. Boven het streeftraject wordt
niet bemest en beneden het streeftraject worden herstelgiften gegeven.
Teelten, die voor 15mei geplant worden, krijgen een startgift van 50 kg
fosfaat per ha (mits Pw 25-50). Op
zandgrond wordt een compensatie
voor uitspoeling van 75 kg K 2 0 per
ha aangehouden, die aan de eerste
teelt op een perceel gegeven wordt. In
tabel 1is de toegepaste fosfaat- en kalibemesting voor bloemkool, broccoli
en Chinese kool weergegeven bij genoemde streeftrajecten.
Vanwege de hoge Pw-toestand (127)
werd in Meterik geen fosfaat toegediend. In Zwaagdijk werd de afvoer
gecompenseerd volgens de aangegeven strategie. Hierdoor werd circa
80% minder fosfaat gegeven dan vol-
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gens het gangbare advies. Bij de kalibemesting werd op beide locaties uitgegaan van de gift binnen het streeftraject. Hierdoor werd afhankelijk van
het gewas 50 tot 200 kg minder kali
per ha gegeven dan volgens de adviesbasis bij datzelfde streeftraject.
Deze bemestingsstrategie heeft niet
geleid tot opbrengst- of kwaliteitsverlies.

Stikt':caL^nesting
Om te komen tot beheersbare stikstofverliezen werd in bloemkool en broccoli gewerkt met een (nog niet officieel geïntroduceerd)
stikstofbijmestsysteem (NBS).
Hierdoor kon goed ingespeeld worden op de actuele situatie van een perceel. Gemiddeld bedroeg de stikstofinzet bij bloemkool 90 kg per ha en
lag veel lager dan de gangbare referentie (Scenario 2000). De inzet was
bij de vroege teelten het hoogst.
Gedurende het seizoen nam de mineralisatie op locatie Zwaagdijk toe,
waardoor de N-gift bij latere teelten
afnam. Verschillende teelten, met
name herfst-vroeg en herfst-laat, werden zelfs niet bemest, terwijl toch een
goede opbrengst en kwaliteit behaald
werd. De N-gift was in alle teeltwijzen bij de start 130-N-mineraal (0-30
cm) en vier weken na planten 220-Nmineraal (0-60 cm). De streefwaarden, die voor de vroege teelt van
broccoli aangehouden werden, waren
bij de start, na vier weken en na zeven weken respectievelijk 130 (0-30
cm), 120 en 130 kg stikstof per ha (060 cm). Bij de zomer- en herfstteelt
werd een waarde van 130 kg stikstof
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bij de start (0-30 cm) aangehouden en
200 kg stikstof per ha vier weken na
planten (0-60 cm). De gemiddelde Ninzet bij broccoli bedroeg 140 kg per
ha en lag circa 75 kg per ha lager dan
de gangbare referentie (Scenario
2000). In de teelt van Chinese kool
werd gewerkt met het standaardadvies van 160-N-mineraal voor de
vroege teelt en zomerteelt en 100-Nmineraal voor de (bewaar) herfstteelt
(0-60 cm). Gemiddeld bedroeg de
stikstofinzet 85 kg stikstof per ha en
lag iets lager dan de gangbare referentie (Scenario 2000). In de herfstperiode met veel neerslag bleek een
eenmalige gift bij de start van de
Chinese kool-teelt onvoldoende. Op
basis van een N-mineraal-meting
werd al dan niet een bijbemesting gegeven. In het laatste onderzoeksjaar
werd deze uitgevoerd door toepassing
van een vloeibare meststof (Ureum).
Dit gaf ook betere mogelijkheden
voor bijbemesting bij toepassing van
insectengaas.
Naast èen gerichte bemesting kunnen
stikstofverliezen in de herfst en winter beperkt worden door de teelt van
groenbemestingsgewassen. Op
Zwaagdijk bleek alleen na de vroeg
ruimende bloemkool een teelt van een
groenbemestingsgewas mogelijk.
Vanwege de late oogst van broccoli
en Chinese kool was op Meterik hiervoor geen ruimte.
De uitspoeling naar grondwater behoort onder de EU- drinkwaternorm
van 50 mg nitraat per liter te blijven.
Om dit te bereiken wordt aan het
einde van het teeltseizoen, begin november, maximaal 70 kg minerale N
per ha (0-100 cm) toelaatbaar geacht
(tabel 2). Ondanks een relatief lage
stikstofgift werd de norm na bloemkool net gehaald en na twee teelten
broccoli overschreden. Chinese kool

gewas

bloemkool
broccoli (2teelten)
Chinesekool(2teelten)

gemiddelde
N-mineraal
(november)
68
80
53

Tabel2.N-mineraal begin uitspoelingsseizoen (november) 0-90cm.

gewas
bloemkool
broccoli
Chinese kool

mechanische handwiedbewerkingen
uren
2,6
3,7
1,8

10-15
2
0

Tabel4.Gemiddeld aantal mechanische
bewerkingen en handwieduren
per teeltper ha.

Door toepassingvaninsectengaas werd koolgeteeld zonder noemenswaardige aantastingdoor koolvlieg.

bleef met 55kgNonder de norm.
Daarnaast isgekeken naar het stikstofoverschot per gewas. De overheid
heeft inhaar streven omdeuitspoelingtebeperken, gekozen voor een
maximaal overschot van gemiddeld
150kg stikstof perhabouwland voor
hetjaar 2000.Uitgaande van één teelt
perjaar werdhieraan voldaan. Het
overschot was namelijk voor bloemkool,broccoli enChinese koolrespectievelijk: 0, 120en40kgperha.
Bij een dubbelteelt broccoli werd een
tehoogjaarlijks overschot gerealiseerd.
Gewasbescherming
Algemeen
Deinzet aan gewasbeschermingsmiddelen is steeds vergeleken met devolumedoelstelling voor hetjaar 2000

volgens het MeerjarenplanGewasbescherming (MJPG-2000),
zoals weergegeven intabel3.
In de driekoolteelten kon ruimschoots worden voldaan aan deze
doelstelling. Wanneer chemisch
moest worden ingegrepen, ging de
voorkeur uit naar middelen met een
zolaag mogelijke milieubelasting.
Onkruidbestrijding
Voordeonkruidbestrijding werd in
allekoolteelten gekozen voor eenvolledig mechanische aanpak. Bij bloemkool vond deeerste bewerking bij
voorkeur met deegplaats. Daarna
werd een of twee keer geschoffeld, al
danniet aanaardend. Alleen in noodgevallen (tegroot onkruid/ dichtgeslagen grond) werd derijenfrees ingezet. Bij broccoli werd vrij kort na

broccoli

bloemkool
middel

BSO

Chinese kool

MJPG

BSO

MJPG

BSO

MJPG

herbiciden
fungiciden
insecticiden

0,0
0,0
0,2 (0,0)

1,0
3,8
1,0

0,0
0,0
0,7

1,0
3,8
0,8

0,0
0,2
1,2(0,1)

3,7
0,6
1,9

subtotaal

0,2 (0,0)

5,8

0,7

5,8

1,4(0,3)

6,2

nematiciden
totaal

0,0
0,2 (0,0)

0,0
5,8

0,0
0,7

0,2
6,0

0,0
1,4(0,3)

0,0
6,2

Tabel3.Gemiddelde inzetpesticiden weergegeven alskgactieve stofper hainBSO (BSO
met gebruik insectengaas in bloemkool en Chinese kool) in vergelijking met
MJPG-2000.
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planten gestart met schoffelen en bij
voldoende plantgrootte licht aanaardend gewerkt. Delaatste bewerking
bestond uit aanaarden. Door de snelle
groei van Chinese kool kon met een
beperkt aantal schoffelbewerkingen
worden volstaan. Bij toepassing van
insectengaas werden de schoffelbewerkingen opéén dag uitgevoerd in
verband met af- en opleggen van insectengaas. Intabel 4ishet gemiddeld aantal bewerkingen per gewas
weergegeven alsmede het aantal
handwieduren.
Ziekten- enplaagbestrijding
Bij debestrijding van ziekten enplagen ishet uitgangspunt preventie door
een voldoende ruime vruchtwisseling
en een gematigde N-bemesting.
Preventie viarassenkeuze isechter bij
bloemkool, broccoli en Chinese kool
(nog) niet aan deorde.In bloemkool
enbroccoli speelden schimmelziekten
niet zo'n grote rol en zijn geenbestrijdingen uitgevoerd. Inde herfstteeltvan Chinese kool trad in allejaren Alternaria op.Bij toepassing van
insectengaas werd de aantasting eerder geconstateerd. In allejaren werd
éénbespuiting uitgevoerd.
Voor rupsen, melige koolluis en andere luizen werd inbloemkool en
broccoli met goed resultaat eengeleide bestrijdingsstrategie gehanteerd
opbasis van schadedrempels. Bijgebruik van bacteriepreparaten tegen
rupsen bleken een tot twee bestrijdingen extranoodzakelijk, dieniet altijd
tothet gewenste resultaat leidden. De
koolvlieg werd inbloemkool enbroccoli, indien het bij hetbetreffende ras
mogelijk was,bestreden door gecoat
zaad tegebruiken. In andere gevallen
werd een tray-behandeling toegepast.
Dekoolgalmug (Zwaagdijk) werdgeleid bestreden opbasis van tellingen.
Deresultaten hiervan waren wisse-
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lend. Duidelijk is dat bij geen of zeer
weinig muggen het goed mogelijk is
om niet te spuiten. Tegen koolgalmug
werd in een systeem insectengaas ingezet met tevens een bestrijdend effect op koolvlieg en rups. De resultaten waren goed; de toepassing is
echter economisch niet verantwoord.
Koolvlieg vormt in de teelt van
Chinese kool een groot probleem.
Een afdoende chemische bestrijding
bleek met de toegelaten middelen
niet mogelijk. Door toepassing van
insectengaas met een maaswijdte van
1,35 x 1,35 mm werd een kool geteeld zonder noemenswaardige aantasting door koolvlieg. Het oogstpercentage lag bijna 10%hoger dan bij
een koolvliegbestrijding op chemische wijze. Ondanks de toepassing
van gaas werden in enkelejaren wel
rupsen en luizen waargenomen, waartegen een bestrijding werd uitgevoerd.

Per gewas is van de belangrijkste
teeltwijzen een economische evaluatie gemaakt. Hierbij zijn de jaren
met de meest stabiele strategie gemiddeld. Bij Chinese kool zijn de jaren
met schot en/of rand buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn vergeleken met cijfers uit het DLV-saldoboek 1996,plus gegevens over
kwaliteit en sortering van de gemiddelde veilingaanvoer 1994-1996 volgens het CBT (zie tabel 5).
Opbrengst en kwaliteit
De fysieke opbrengst bij bloemkool
lag in BSO gemiddeld bijna 10%hoger dan volgens de referentie DLV.
De vroege bloemkoolteelten scoorden
qua opbrengst gelijk, maar de opbrengst van de zomerteelten in BSO
was bijna 20% hoger dan de referentie. In het onderzoek werden, zoals
gebruikelijk in West-Friesland, achten geteeld (acht kolen per bak). In de
rest van Nederland wordt meer gemikt op zessen. Het prijsverschil tussen beide sorteringen is gering waardoor de financiële opbrengst van de
geïntegreerde bloemkoolteelt vrijwel
gelijk is aan die van gangbaar. De fysieke opbrengst van broccoli lag in
BSO gemiddeld ruim 15% hoger dan
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fysieke opbrengsi t(kg/ha)

bloemkool
broccoli
Chinese kool
(insectengaas)

financiële opbrengst (gld/ha)

BSO

DLV

BSO

DLV

22.840
11.489

20.920
9.825

23.207
21.571

24.716
21.439

39.900

49.600

16.274

20.102

Tabel5.Fysiekeenfinanciëleopbrengst inBSO(geïntegreerde teelt)enreferentie DLVsaldoboek1996; gemiddeldoverdebelangrijkste teeltwijzen.

broccoli

bloemkool

bemesting
onkruidbestrijding
bestrijding ziekten en plagen
hulpstoffen

Chinese kool
(insecte:ngaas)

BSO

DLV

BSO

DLV

BSO

DLV

200
0
80
0

600
160
140
0

220
0
220
0

430
160
80
600

340
0
100
3170

460
140
410
0

Tabel6. Kostenbemesting, onkruid,ziektenenplaagbestrijdingenhulpstoffeninguldens
perhainBSOenreferentieDLV, gemiddeldoverdebelangrijkste teeltwijzen.
volgens de referentie DLV met een
variatie van 10% lager voor de herfstteelt tot 50% hoger voor de vroege
teelt. Door hoogproductieve rassen in
te zetten (vanaf 1993) werden hoge
opbrengsten gerealiseerd. De kwaliteit en sortering waren vergelijkbaar
met die van de gemiddelde veilingaanvoer volgens CBT waardoor de
financiële opbrengst in BSO ook iets
hoger kwam te liggen. De fysieke opbrengst van Chinese kool lag gemiddeld ruim 20% lager dan de referentie. Door toepassing van insectengaas
lag het oogstpercentage weliswaar
7% hoger dan de referentie, maar
door het lagere plantaantal
(5-10%) bleef de fysieke opbrengst
achter. De sortering in BSO was voor
alle teelten beter dan die van de gemiddelde veilingaanvoer: meer kolen
in de sorteringen 400-850 en
800/1200. Hierdoor werd de lagere
fysieke opbrengst gedeeltelijk gecompenseerd.
Kosten
Kijkend naar de kosten (tabel 6) werden flinke besparingen gerealiseerd;
van 120tot 400 gulden per ha bij bemesting en van 140 tot 160 gulden
per ha bij de onkruidbestrijding. Wat
de bestrijding van ziekten en plagen
betreft werd in bloemkool 60 gulden
per ha bespaard en in broccoli 140
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gulden meer uitgegeven (middelenkeuze). Bij gebruik van insectengaas
in Chinese kool werd 310 gulden op
kosten voor gewasbeschermingsmiddelen bespaard. Daar staat echter een
kostenpost voor hulpstoffen tegenover van bijna 3.200 gulden per ha;.
Dit alternatief voor koolvliegbestrijding is daarmee economisch onverantwoord in vergelijking met DLVsaldoboek 1996.Bij een vergelijking
tussen wel en geen gebruik van insectengaas binnen BSO bleek dit alternatief wel verantwoord. Geen insectengaasgebruik leidde in BSO namelijk
tot veel lagere oogstpercentages dan
aangegeven in de referentie DLV.

ing. E. Bouma, DLV-Meteo
De weersomstandigheden rondom de
toepassing gewasbeschermingsmiddelen zijn van groot belang voor
de effectiviteit Welke meteoomstandigheden van belang zijn,
hangt sterk af van het soort
(herbicide, fungicide y etc.) en het
type (de wijze van formulèrent
Enige
kan er

och \

-\

gedeelt
voorkoi

om hier rekening mee te houden,
want dit heeft een grote invloed op de
opnamemogelijkheden van veel gewasbeschermingsmiddelen.
Ook de luchttemperatuur kan sterk afwijken. De luchttemperatuur kan op
heldere, stralingsrijke dagen overdag
gemakkelijk 5SCtot 7ÖChoger zijn
dan de luchttemperatuur op standaard-hoogte, 's Nachts kan dit andersom het geval zijn. Deze afwijkingen van de metpo_0mstandigheden in
1zeerbelangrijk om
>n beoordelen of een
i isen of de middelen worden opge\o$\ Z iorteerd.

-z+

Meteoro
straling,
en relatif
voor een
effectivit
mingshar
planten, s
deze omsi
den, andei
direct of ii
tcu-umvloedwor<
standigheden.
Voor een goede interpretatie moet er
wel naar de meteorologische omstandigheden in het gewas gekeken worden. Daar moet het immers gebeuren.
De meteo-omstandigheden in het gewaskunnen sterk afwijken van diegemetenopstandaard-hoogte (150cm).
Gemiddeld genomen is de relatieve
luchtvochtigheid (RV) in een (vol)gewas hoger vergeleken met de RV
op standaard-hoogte. Vroeg in het
voorjaar of in perioden dat het gewas
slechts gedeeltelijk de grond bedekt
is de RV overdag echter veel lager
tijdens zonnige perioden dan de RV
op standaard-hoogte. Het is belangrijk

'heden tussen de
linvloed op de
i omstandigheden,
ïmet een lage
een vochttekort
voor een sterke
t. De plant ben te grote verelatief dikke
laag is tegelij__pantser tegen de
opname van een groot aantal (vooral
polair geformuleerde) gewasbescher-

,ol^^°
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IV

middel
V+S

v +s
V+S

v +s
V+S

v +s
v +s
v +s
v +s
LSD(95%)

mingsmiddelen. Een goed voorbeeld
waarbij het cultuurgewas moet worden beschermd door middel van de
waslaag tegen gewasbeschermingsmiddelen is de Basagran-bespuiting
in erwten. Globaal is het zo dat vochttekort bij de wortels, een hoge straling en een lageRV zorgen voor veel
wasafzetting van deplanten en een
moeilijke opnamevan de meeste middelen door deplant. Groeizaam, donker weer met regelmatig neerslag
zorgt voor goede opnamemogelijkheden door de plant.

Vrijwel alle gewasbeschermingsmiddelen worden inhun werking beïnvloed door meteo-omstandigheden.
Herbiciden
Bodemherbiciden als metribuzin (onder andere Sencor) en pendimethalin
(Stomp) worden bij voorkeur op een
vochtige grond gespoten. Daarna is
een korte droge periode van belang en
vervolgens neerslag om het middel
dieper in de grond te laten dringen.
Voor een goede opname van contactherbiciden en groeistoffen (onder andere MCPA) iseen bewolkte, groeizame periode en een vochtige grond
gedurende 2 à 3dagen vóór toepassen
van belang.
De resultaten van een proef waarin dit
nog eens verduidelijkt wordt, zijn
vermeld in tabel 1.
In deze proef isnaast het resultaat van
verlaging van de dosering ook gekeken naar de invloed van weersomstandigheden rondom de bespuiting.
De behandelingen in de proef zijn

dosering %

strategie

100
50
25
12,5
25
100
50
25
12,5

A
A
A
A
B
C
C
C
C

ereprijs

kleefkruid

100
100
99
94
100
90
72
28
32

100
95
96
82
93
99
99
99
95

42

10

Tabel 1.Percentage bestrijding van onkruiden na gebruik van verschillende doseringen
VerigalD en Starane.
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