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In 1996 werd gestart met het toetsen
van deophetPAV ontwikkelde geïntegreerde teeltsysternen op vijftien praktijkbedrijven. De teeltsysternen worden
hierbij getoetst ophaalbaarheid en in
technisch, economisch en milieukundig
opzicht verder ontwikkeld.
Na éénjaar zijn deeerste stappen inde
richting vanevenwichtsbemesting gezet.
De stikstofuitspoeling wasondanks de
toename vanhetgebruik van groenbemestingsgewassen echter nogte hoog.
De inzet aan gewasbeschermingsmiddelen wasgemiddeld vrij laag. Het gebruik vanmechanische onkruidbestijding nam toeen detelers waren positief
over detoepassing vanhet lage doseringssysteem bijdechemische onkruidbestrijding.
Op hetgebied vanfysieke opbrengst en
kwaliteit kan en wilmen weinig risico's
nemen. De deelnemers stellen zich dan
ook terughoudend opbij teeltmaatregelen dieenig risico metzich meebrengen.

Inleiding
Geïntegreerde teelt van vollegrondsgroenten heeft als doel de milieubelasting zoveel mogelijk te verminderen met behoud van het economisch
rendement.Vanaf 1990werd opdeonderzoekscentra te Meterik, Zwaagdijk, Breda en Westmaas onderzoek
gedaan naar degeïntegreerde teeltvan
vollegrondsgroenten. Als aanvulling
en vervolg op dit onderzoek is onder
verantwoordelijkheid vanhetPAVin
1996 gestart methetdriejarige project
"Verbreding BSO Vollegrondsgroententeelt".
Hoofddoelen vanditproject zijn:
A.Gerichtonderzoek naarde resultaten
enhaalbaarheid vanduurzamevollegrondsgroententeelt inde praktijk.
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B. Hetcreëren vandraagvlak vooreen
brede introductie van duurzame
productiesystemen inde praktijk.
C.De overdracht van kennis vanuit
het onderzoek naar voorlichting en
praktijk.

aanpak. Na ieder teeltjaar wordt samen metdeondernemer pergewashet
resultaat geëvalueerd. Op basis van
deze evaluatie worden de knelpunten
vastgesteld ende aanpak voor het komende seizoen geformuleerd.

Het project iseen samenwerkingsverband tussen PAV en DLV. DeDLV
voert de bedrijfsbegeleiding uit en
zorgt voor eenverbreding vandekennis naar de praktijk. Het PAV voert
het onderzoeksdeel uit. In dit artikel
zalmetname deteelttechnische werkwijze tot het behalen van de gestelde
millieudoelstellingen behandeld worden alsmede de resultaten van deze
aanpak.

Fosfaat- en kali-bemesting
Voor fosfaat en kali wordt getracht
om de opneembare bodemreserves
binnen een streeftraject te houden, te
weten Pw 25-50 en een K-getal op
zand van 10-19 en op klei van 20-29.
Wanneer deopneembare bodemreserves binnen dit streeftraject liggen,
wordt bemest op basis van afvoer via
het gewas (evenwichtsbemesting).
Boven het streeftraject wordt nietbemest, beneden het streeftraject geldt
een herstelgift. Vroege vollegrondsgroentegewassen (mits Pw 25-50) en
bladgewassen dievóór 15meigeplant
worden, krijgen een extra gift van50
kg fosfaat perha.XDp zandgrond wordt
75 kg kali per ha extra gegeven ter
compensatie van uitspoeling.
Voor de fosfaat- (en kali-) bemesting
wordt waar mogelijk uitgegaan van
een teeltplanbemesting. Dit betekent
dat binnen een vast teeltplan hetmerendeel vandefosfaat aaneen fosfaatbehoeftig gewas wordt toegediend,
terwijl weinig fosfaatbehoeftige gewassen minder of geen fosfaat krijgen. Zodoende wordt niet meer fos-

Werkwijze
Algemeen
Aan het project doen 15(19in1997)
bedrijven mee die verdeeld zijn over
de vier belangrijkste teeltgebieden,
namelijk Limburg (L), Noord-Brabant
(NB), Zuidwest-Nederland (ZW) en
Noord-Holland (NH)(zietabel 1).
Op basis van bestaande of toekomstige regelgeving werd een aantalmilieudoelstellingen geformuleerd. De
bestaande situatie op de bedrijven
werd samen met de ondernemer geanalyseerd; ook werd een werkwijze
geformuleerd voor een geïntegreerde
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prei, bospeen, ijssla, vroege bloemkool,
spinazie, tuinboon, akkerbouwgewassen
(erwten, aardappelen, stamslabonen, suikerbieten,maïs)
prei, bospeen, broccoli, Chinese kool, daikon,courgette,akkerbouwgewassen (graan,
suikerbieten, maïs)
sluitkool,knolvenkel,ijssla,broccoli,aardappelen,graan
spruitkool, aardappelen (consumptie/poot),
stamslabonen, suikerbieten, uien,graan

Tabel 1.Kortekarakterisering van deregio'smetdegemiddeldebedrijfsgrootte endebelangrijkste gewassen.
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faat gegeven dan er via het gewas
wordt afgevoerd. Een dergelijk systeem werkt alleen als er sprake is van
een vaste gewasrotatie.
Stikstof
De stikstofbemesting is gewasgericht.
De stikstofverliezen door met name
uitspoeling dienen zoveel mogelijk
beperkt te worden. Er wordt gestreefd
naar een N-mineraal-gehalte aan het
begin van het uitspoelingsseizoen van
maximaal 70 kg per ha; voor zandgronden wordt 45kgperha aangehouden. Dezenorm is afgeleid van de EUindicatienorm voor drinkwater van 50
ppm. Om de stikstofuitspoeling in het
najaar en de winter te beperken, kunnen in deze periode groenbemestingsgewassen geteeld worden. Wanneer
de teelt van een groenbemestingsgewas niet mogelijk is, kunnen de gewasresten worden verwijderd of laat
worden ingewerkt zodat de vertering
uitgesteld wordt.
Gewasbescherming
Per gewas zijn voor de inzet van pesticiden doelen gesteld die afgeleid zijn
van het meerjarenplan gewasbescherming (MJPG, zie tabel 3).
Voor de onkruidbestrijding wordt in
de eerste plaats zoveel mogelijk gebruik gemaakt van mechanische bestrijding. Bij toepassing van herbiciden wordt gebruikgemaakt van het
lage doserings systeem (LDS) en rijenbespuiting, eventueel in combinatie
met mechanische bestrijding.
Bij de bestrijding van ziekten en plagen is de eerste stap preventie door
onder andere een goede bedrijfshygiëne en de keuze van resistente of
weinig gevoelige rassen. Daarnaast
wordt de inzet van pesticiden zoveel
mogelijk beperkt door gebruik te maken van zaadcoating, schadedrempels
en geleide bestrijding.

men weinig risico's te lopen, wat resulteert in een terughoudende opstelling bij teeltmaatregelen die enig risico met zich meebrengen. Ook zijn
de deelnemers terughoudend als het
gaat om investeren in specifieke apparatuur.
Fosfaat- en kalibemesting
De Pw-waarden van depercelen op de
deelnemende bedrijven liggen vrij
hoog tot zeer hoog (figuur 1).Ook het
K-getal ligt op veel percelen boven
het streeftraject. De hoge Pw-waarden
zijn het gevolg van een hoge inzet van
dierlijke mest en plaatselijk Thomasslakkenmeel (L) in het verleden. Een
verdere stijging is vanwege kans op
fosfaatuitspoeling ongewenst.
Bij de start van het project in 1996
was op veel bedrijven de fosfaat- en
kalibemesting al uitgevoerd, zodat
nog niet bij alle telers met een evenwichtbemesting gewerkt kon worden.
Stikstof
Op de zandgronden wordt het stikstofbijmestsysteem (NBS) algemeen toegepast. De frequentie en de hoogte
van het streefniveau verdienen nog
aandacht. In 1996 werden op de bedrijven meer groenbemestingsgewassen toegepast dan voorheen. Het laat
inwerken van gewasresten (verspreiding van ziekten) of het afvoeren (ar-
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Tabel2. Stikstofmineraal beginuitspoelingsseizoen (0-90 cm).
beid, financieel) stuit bij de deelnemers nog op bezwaren. De uitgevoerde
stikstofbemestingsstrategie
heeft nog niet geleid tot een aanvaardbare hoeveelheid N-mineraal aan het
begin van het uitspoelingsseizoen (tabel 2). In NB wordt het hoge cijfer
waarschijnlijk veroorzaakt door de
sterke mineralisatie van de grond. In
ZW speelt de hoge N-gift bij aardappelen en stamslabonen een rol.
Om na tegaan hoe hoog de N-uitspoeling daadwerkelijk is,werd gedurende
de winterperiode maandelijks op
meerdere percelen per bedrijf het
drainwater onderzocht. In Limburg is
drainage meestal afwezig. De gemeten nitraatgehalten lagen het hoogst in
Brabant, vaak ver boven de EU-indicatie-norm van drinkwater (50 ppm).
Ook in het Zuidwesten lagen de nitraatcijfers soms boven 50 ppm, met
name na de teelt van stamslabonen en

% percelen
70-r
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Algemeen
Vooral de risicobeleving van de ondernemer was nogal eens reden om
van de geplande aanpak af te wijken.
De slechte situatie in de vollegrondsgroenteteelt is bij de uitvoering duidelijk voelbaar. Op het gebied van fysieke opbrengsten en kwaliteit durft
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Figuur1. VerdelingPw-waardenperregio.
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101-150

150-173

herbiciden
inzet doel
bospeen
broccoli
knolvenkel
prei
spruitkool
stamslaboon
sluitkool

1,3
0,0
1,0
1,4
0,1
2,0
0,9

1,2
0,0
0,6
0,7* 1,4**
0,0
1,4
0,0

insecticiden
inzet doel
1,7
0,1
0,3
2,4
1,0
0,2
0,6

0,2
0,8
0,4
3,0
3,0
0,3
0,4

fungiciden
inzet
doel
0,0
0,0
0,0
4,7
0,7
0,7
0,6

0,0
0,0
0,0
3,8
2,7
0,8
0,0

*Zomer- en herfstteelt; ** winterteelt.
Tabel3. Pesticideninzet(1996) inkgactieve stofperha.
aardappelen. In Noord-Holland bleven de nitraatcijfers meestal onder 50
ppm.
Gewasbescherming
De gestelde doelen voor de inzet van
herbiciden werden voor broccoli, prei
en spruitkool gerealiseerd (zie tabel
3). Bij knolvenkel en stamslabonen is
de standaardinzet van glyfosaat kort
vóór of na zaai bij een aantal telers
nog een aandachtspunt.
De onkruidbestrijding werd in spruitkool, broccoli en in beperkte mate in
sluitkool mechanisch uitgevoerd.
Hierbij ging het om schoffelen of aanaardend schoffelen. In spruitkool
werd ook met succes geègd. In prei en
aardappelen werd vooralsnog op beperkte schaal gewerkt met mechanische onkruidbestrijding. De ervaringen hiermee waren positief.
Detoepassing vanLDS bij bospeen en
knolvenkel nam toe, overigens met
wisselend resultaat. Ook bij prei
wordt met succes geëxperimenteerd
met LDS. De telers zijn positief over
de mogelijkheden van LDS, zeker na
enige ervaring.
De inzet aan fungiciden en insecticiden was het afgelopen jaar vrij laag;
1996 bleek eenjaar te zijn met weinig
problemen met ziekten enplagen. Met
uitzondering van late herfst- en
vroege winterprei werd aan de gestelde doelen wat betreft inzet fungiciden voldaan (tabel 3).
Bij bospeen, broccoli en knolvenkel
bleef op basis van regelmatige waarneming fungicideninzet achterwege.
Bij prei werd het doel vooral niet behaald door de aangietbehandeling met

carbendazim ter bestrijding van
Fusarium. Mogelijk kan de inzet verminderd worden door het plantmateriaal op gezondheid te controleren. Bij
de bestrijding van papiervlekkenziekte in prei werd de inzet verminderd door bij een minder zware druk
met een lagere dosering te spuiten.
Bij sluitkool was de inzet tegen
Mycosphaerella wisselend. Waarnemingen van de schimmel in het gewas
blijven van belang.
De inzet aan insecticiden voldeed op
sluitkool en bospeen na aan de gestelde doelen (tabel 3).
In koolsoorten is zaadcoating of een
traybehandeling met een insecticide
toegepast en is gespoten op basis van
waarnemingen. Hierdoor bleef de inzet beperkt. Bij bospeen werd nog niet
op alle bedrijven zaadcoating toegepast. Het afgelopen jaar werd voor een
deel gebruik gemaakt van plakvallen
om na te gaan of aanvullende gewasbehandelingen nodig waren.

mestingsgewassen en beter beheer
van de gewasresten.
Bij de onkruidbestrijding kan een gecombineerde aanpak van mechanische
en chemische bestrijding én toepassing van LDS de inzet van herbiciden
verder verlagen. Ook is een volledige
mechanische onkruidbestrijding nog
niet in alle gewassen benut.
De inzet van insecticiden kan verder
verlaagd worden door de mogelijkheden van zaadcoating meer te benutten.
De ervaringen na éénjaar zijn bemoedigend. De komende jaren gaan we
samen met de sector verder op weg
naar een meer duurzame vollegrondsgroenteteelt.

/

Vooruitblik
Met de ervaringen van het afgelopen
jaar wordt geprobeerd om in 1997 de
in het project gebruikte doelstellingen
terealiseren en eventueel aan te scherpen.
Er zal in 1997 sterker naar een evenwichtsbemesting voor fosfaat en kali
toegewerkt worden. Om uitspoeling te
voorkomen, moet de minerale stikstof
aan het begin van het uitspoelingsseizoen verder verlaagd worden. Aangrijpingspunten hierbij zullen zijn:
omvang, soort en toedieninsgstijdstip
organische bemesting, betere dosering
van de stikstofbemesting, verdere toename van het gebruik van groenbe-
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