ir.R. Stokkers,PAV-Lelystad
Het bedrijfssystemen-onderzoek
naar degeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt leertdatbijdehelft van
deonderzochte gewassen zeer goede
financiële opbrengsten mogelijk zijn.
Bij deoverigegewassen isdit nog
niet het geval enzijn aanpassingen
van degeïntegreerde teeltstrategieën
vereist.Vooral debestrijding van
insecten ingewassen als ijsbergsla,
kropsla enprei vormt met de
toegelaten middelen nog een groot
probleem. Resistente rassen en
zaadcoating bieden in de nabije
toekomst naar verwachting volop
mogelijkheden*Als goede
opbrengsten worden behaald,is bij
allegewassen een besparing van
ongeveerf 600,=per hectare
mogelijk opbemesting en
gewasbescherming.

Devollegrondsgroentesector wordt
gekenmerkt door een grote diversiteit
inbedrijfstypen, waarbij de bedrijven
veelal zijn gespecialiseerd op éénof
enkele gewassen. Deze specialisatie is
samen met schaalvergroting noodzakelijk om dekostprijs teverlagen en
zodoende deconcurrentiekracht te
verbeteren. Het heeft echter geleid tot
een zeer intensief grondgebruik en
een fixatie opopbrengstverhoging en
kwaliteitsverbetering. Deze ontwikkeling gingtot voorkort gepaard met
eentoenemende afhankelijkheid en
inzet vanmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Sinds het eind van dejaren 80ishet
beleid van deoverheid erop gericht
om deconcurrentiekracht van de
Nederlandse landbouw opde lange
termijn veilig te stellen èn tegelijkertijd demilieubelasting door die landbouw terug tedringen. HetPAV is
daarom in 1990gestart met bedrijfssystemen-onderzoek (BSO) voor de

Breda (Noord-Brabant)
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Het BSOvollegrondsgroenten isuitgevoerd opvier locaties indebelangrijkste teeltgebieden, te weten op
zandgrond ROC Breda in NoordBrabant en ROC Meterik in Limburg,
en opkleigrond ROCWestmaas in
Zuid-Holland enROCZwaagdijk in
Noord-Holland. Opelkelocatie zijn
drie of vierbedrijfssystemen inonderzoek gelegd, variërend in intensiteit vanhet teeltplan. Intabel 1is
voor de afzonderlijke locaties aangegeven hoe groot het aandeel van de
geteelde vollegrondsgroentegewassen
inhet teeltplan maximaal is.De keuze
van de gewassen enhun teeltwijzen
was gebaseerd opderegionale gewasarealen.

Meterik (Limburg)
50%
50%
33%
17%

Westmaas (Zuid-Holland)
spruitkool
ijsbergsla
groenselderij
spinazie
knolvenkel

vollegrondsgroenten, waarin wordt
getracht opbedrijfsniveau een goede
balans tevinden tussen economische
doelstellingen en milieudoelstellingen.Deeerste fase van dit onderzoek
isin 1997 afgesloten.

broccoli
Chinese kool
kropsla
prei
winterpeen

33%
33%
33%
33%
17%

Zwaagdijk (Noord-Holland)
50%
50%
33%
33%
17%

bloemkool
winterpeen
vroege aardappelen
zaaiui

50%
17%
17%
17%

Tabel 1.Maximale aandelen van de vollegrondsgroentegewassen in het teeltplan op de
vier BSO-locaties.
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Figuur1.Financiële opbrengstenper havandegewassen inhetBSO, indegemiddelde landhouwpraktijkvolgens hetLEI-BINen in de
goedelandhouwpraktijkvolgensDLV.
Na afloop van het teelttechnisch onderzoek is voor iedere teeltwijze van
een gewas een overzicht samengesteld van een geïntegreerde teeltstrategie, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van minimaal drie
opeenvolgende jaren. De aanloopjaren, waarin de geïntegreerde teeltstrategieën nog sterk in ontwikkeling waren, zijn bij sommige gewassen
buiten beschouwing gelaten. Ook is
het onderscheid tussen de diverse bedrijfssystemen veelal vervallen, omdat mede door gerichte teeltmaatregelen effecten van de samenstelling en
intensiteit van het teeltplan op de resultaten niet of nauwelijks werden
waargenomen.
De aldus verkregen overzichten vermelden de opbrengsten, opgesplitst
naar kwaliteit en sortering, de ingezette productiemiddelen en de uitgevoerde bewerkingen. Vervolgens zijn
de opbrengsten gewaardeerd tegen
het gemiddeld prijsniveau van 19941996en de productiemiddelen tegen
het prijspeil van 1996 met als resultaat saldo-overzichten. De bewerkingen zijn via taaktijden vertaald in arbeidsfilms en werktuigenlijsten.
Het zou interessant zijn geweest om
de geïntegreerde teeltstrategieën te
vergelijken met gangbare teeltstrategieën op basis van saldo, arbeidsinzet
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en werktuigkosten. Dit is echter onmogelijk gezien het ontbreken van
statistische informatie van teeltstrategieën in de praktijk. Wel kon een vergelijking worden gemaakt met de financiële gewasopbrengsten van
vollegrondsgroentebedrijven uit het
LEI-bedrijven-informatienet (LEIBIN) en met de kwaliteits- en sorteringsverdeling van de gemiddelde
veilingaanvoer volgens het toenmalige Centraal Bureau
Tuinbouwveilingen (CBT).
Aanvullend zijn de kengetallen van
de saldo- en arbeidsoverzichten op
het niveau van teeltwijze en gewas
vergeleken met de goede landbouwpraktijk volgens het Saldoboek
Vollegrondsgroenten van DLV. Deze
bron is echter gebaseerd op de inschattingen van deskundigen uit
voorlichting en onderzoek. Tenslotte
zijn de werktuigenlijsten vergeleken
met de bewerkingsschema's uit de
Kwantitatieve Informatie 1995.

Resultaten en discussie
Financiële opbrengsten
De in het BSO gerealiseerde financiële opbrengsten per hectare zijn in
figuur 1vergeleken met de gemiddelde landbouwpraktijk volgens het
LEI-BIN en de goede landbouwpraktijk volgens het Saldoboek DLV.
In het BSO op zandgrond (Breda en
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Meterik) blijven de opbrengsten van
ijsbergsla (15%),kropsla (15%) en
Chinese kool (30%) achter bij de gemiddelde landbouwpraktijk. Ten opzichte van de goede landbouwpraktijk
is het verschil bij kropsla (30%) en
Chinese kool (50%) nog groter en
blijven ook de opbrengsten van prei
(30%) en winterpeen (40%) achter.
Het opbrengstverlies kan voor een
klein deel worden verklaard doordat
in het BSO bij deze gewassen 5 tot
10% lagere plantdichtheden zijn gehanteerd. De opbrengstderving is echter grotendeels het gevolg van een onvoldoende bestrijding van luizen in
ijsbergsla en kropsla, koolvlieg in
Chinese kool en tripsen in prei met de
toegelaten middelen. Bij winterpeen
wordt het opbrengstverlies veroorzaakt door in de herfstteelt te kiezen
voor een ras resistent tegen
Alternaria, maar met een lage productiviteit en kwaliteit.
In het BSO op kleigrond (Westmaas
en Zwaagdijk) blijven alleen de opbrengsten van groenselderij (30%) en
ijsbergsla (25%) achter bij de gemiddelde èn goede landbouwpraktijk. Bij
groenselderij wordt het opbrengstverlies grotendeels verklaard door een
15% lagere plantdichtheid en bij ijsbergsla opnieuw door luizen. De referenties voor spinazie en vroege aardappelen zijn te wisselvallig om goede
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Figuur2.Toegerekendekosten inhet BSO endegoede landbouwpraktijkvolgensDLV, gemiddeldoveralle vollegrondsgroentegewassen
opdevierBSO-locaties.
uitspraken te kunnen doen.
De gewassen met tegenvallende financiële opbrengsten in het BSO worden ook gekenmerkt door een grote
spreiding in de financiële opbrengsten. De relatieve standaardafwijking
bedraagt bij deze gewassen maar
liefst 45%of meer. Deze forse spreiding is echter niet alleen het gevolg
van onvoldoende uitgekristalliseerde
teeltstrategieën. Ook de teeltomstandigheden spelen hierin een grote rol.
Toegerekende kosten
De toegerekende kosten voor uitgangsmateriaal, bemesting, gewasbescherming en hulpmateriaal in het
BSO zijn in figuur 2 afgezet tegen de
goede landbouwpraktijk volgens het
Saldoboek DLV.
De kosten voor uitgangsmateriaal liggen in het BSO gemiddeld ƒ 600,=
per ha lager dan in de goede landbouwpraktijk volgens DLV. Dit hangt
vooral samen met de lagere plantdichtheden die in het BSO worden
gehanteerd. Op bemesting wordt in
het BSO op zandgrond en kleigrond
respectievelijk ƒ 200,= en ƒ 300,= per
ha bespaard. Voor gewasbescherming
wordt gemiddeld ƒ 400,= per ha minder uitgegeven, waarvan ƒ 100,= per
ha voor de onkruidbestrijding en
ƒ 300,= per ha voor de bestrijding van

ziekten en plagen. De besparing is
verreweg het grootst op de zandlocaties bij de bestrijding van ziekten en
plagen in de gewassen prei en aardbei, namelijk respectievelijk ƒ 800,=
en ƒ 2.000,= per ha.
Aan hulpmaterialen wordt in vergelijking met DLV gemiddeld ƒ 250,= per
ha meer besteed. Deze kostenstijging
komt bijna geheel voor rekening van
de gewassen prei en aardbei op de
zandlocaties, waarin ongeveer
ƒ 1.000,=per ha meer wordt uitgegeven aan hulpmaterialen, en van ijsbergsla op de locatie Westmaas,
waarin bijna ƒ 2.000,= per ha meer
wordt uitgegeven. Bij prei komt dat
door de toepassing van stro in de winterteelten tegen papiervlekkenziekte
en bij ijsbergsla door het gebruik van
luizengaas in de vroege teelten. De
extra kosten van deze alternatieven
voor chemische bestrijding worden
bij prei niet en bij ijsbergsla slechts
voor een deel gecompenseerd door
een hogere financiële opbrengst. Bij
aardbei wordt de kostenstijging voornamelijk veroorzaakt door de toepassing van T-tape voor fertigatie en
druppelbevloeiing. Deze investering
wordt ruimschoots terugverdiend
door de zeer goede financiële opbrengsten.
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Arbeid en mechanisatie
De bewerkingen volgens de geïntegreerde teeltstrategieën in het BSO
verschillen niet of nauwelijks van de
bewerkingsschema's uit de KWIN
1995. De benodigde arbeid en mechanisatie zijn derhalve vrijwel gelijk,
ook voor de mechanische en handmatige onkruidbestrijding. De arbeidsinzet voor handmatige onkruidbestrijding is in het BSO geregistreerd en
bedraagt gemiddeld over alle gewassen 15uur per ha.
In vergelijking met het Saldoboek
DLV wordt voor bijna alle geïntegreerde teeltstrategieën in het BSO
een ongeveer 25%lagere arbeidsbehoefte berekend. Dit forse verschil
komt praktisch geheel voor rekening
van de benodigde arbeid voor de
oogst en verwerking. De verklaring
moet enerzijds worden gezocht in het
lagere opbrengstniveau van sommige
gewassen in het BSO. Anderzijds zal
ook de keuze van de methoden van
oogst en verwerking een belangrijke
rol spelen. In het BSO is veelal uitgegaan van de hoogste mechanisatiegraad en derhalve de laagste arbeidsbehoefte. Voor het Saldoboek DLV is
de keuze van de werkmethoden helaas niet bekend.

Conclusies
In de belangrijkste productiegebieden
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Resistenterassen enzaadcoating bieden indenabije toekomstnaarverwachting goede
mogelijkheden voorinsectenbestrijding,

isvoldoenderuimte om op regionaal
niveau tevoldoen aande aaneen
geïntegreerde vruchtwisseling gestelderandvoorwaarden. Op bedrijfsniveau kan het op sterk gespecialiseerdebedrijven echter noodzakelijk
zijn omland teruilen of te huren.
Definanciële opbrengsten van de
geïntegreerde teeltstrategieën zijn
voor 50%van degewassen vergelijkbaar met degoede landbouwpraktijk
volgens DLVen voor67%metdegemiddelde landbouwpraktijk volgens
hetLEI-BIN.Bijdeoverigegewassenblijven definanciële opbrengsten
nogbehoorlijk achterbij beide referenties.Deopbrengstderving kan
voor eenklein deelworden verklaard
doordat lagereplantdichtheden zijn
gehanteerd, maar isgrotendeels het
gevolgvan een onvoldoende bestrijding van insecten met de toegelaten
middelen. Het laatste geldt voorluizen inijsbergsla enkropsla, koolvlieg
inChinesekool en tripsen inprei.
Innovaties ophet gebied van zaadcoating enresistentie bieden in denabije toekomst goede kansen vooropbrengstverbetering.
Degeïntegreerde teeltstrategieën geveneenbesparing vanƒ 600,=per ha
opuitgangsmateriaal, vanƒ 200=tot
ƒ 300,=perhaopbemesting, van
ƒ 100,=perhaop onkruidbestrijding
envanƒ 300=perhaopdebestrijding van ziekten enplagen. De besparingopuitgangsmateriaal hangt
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vooral samen metde lagere plantdichtheden. De toepassing van geïntegreerdeteeltstrategieën leidt daarentegen toteenkostenstijging vanƒ 250,=
perhavoor hulpmaterialen als stroen
luizengaas.Deze alternatieven voor
de chemische bestrijding van ziekten
enplagen zijn economisch niet verantwoord.
Tenslotte leiden de geïntegreerde
teeltstrategieën niet of nauwelijks tot
hogere of lagerekosten van arbeid en
mechanisatie.
Samenvattend kan worden gesteld dat
bij 50%van de gewassen detoepassingvangeïntegreerde teeltstrategieën zondermeer een financieel
voordeel oplevertvan gemiddeld ongeveerƒ 600,= perhaop bemesting
en gewasbescherming. Bij de overige
50% van de gewassen ligtnaverhogingvan deplantdichtheden, verbetering van deinsectenbestrijding en het
niet toepassen van dure hulpmaterialeneenzelfde financieel voordeel in
hetverschiet. Een dergelijke kostenbesparing isnatuurlijk altijd welkom,
maar valt inhetnietbij een eventuele
financiële opbrengstderving. Ook bij
degeïntegreerde groenteteelt dient
derhalve derealisatie van een goede
fysieke opbrengst enkwaliteit voorop
te staan.
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J.T.K. Poll, PAV-Lelystad, dr. JJ.M.
van Alphen en dr. G.J.J. Driessen,
EEW, RUL- Leiden
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Het PAV doet onderzoek naar de
biologische bestrijding van het
aspergehaantje (Crioceris asparagi)
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door de sluipwesp (Tetrastichus
asparagi) in asperges.
Het is mogelijk gebleken om onder
gecontroleerde

omstandigheden

sluipwespen te vermeerderen in
kuubskist-kooien die bedekt zijn met
insectengaas. De optimale
vermeerdering van sluipwespen in
geparasiteerde larven werd bereikt
met 15 wespen per 20 haantjes
uitgezet per 6 kooien.
De sluipwesp Tetratichus asparagi is
uitgezet in een door aspergehaantjes
zwaar aangetast perceel asperges in
Drenthe in 1996. Dit leidde tot 71%
reductie in de haantjes-populatie en
tot een loofaantasting van minder
dan 5%. Op dezelfde wijze werd

den gedurende de loofontwikkeling.
Gedurende de oogst van groene asperges is geen chemische bestrijding
mogelijk. Ook is dat het geval bij een
biologische aspergeteelt. De sluipwesp Tetrastichus asparagi is de belangrijkste parasiet van het haantje en
komt voor in natuurlijke ecosystemen, zoals in het duingebied bij
Wassenaar.
Het doel van het onderzoek was om
uit te vinden of de sluipwesp efficiënt
en in voldoende mate vermeerderd
kan worden onder gecontroleerde omstandigheden en uit te zoeken hoe effectief de verspreiding van
Tetrastichus asparagi is in de biologische teelt en in kasasperges.
Het onderzoek naar de biologische
bestrijding van het haantje in de kas
werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Hagelunie.

T.asparagi succesvol geïntroduceerd
ter bestrijding van aspergehaantjes
in een perceel kasasperge in
Tienray, (Limburg).
In een veldsituatie was na eenjaar
de sluipwesp al meer dan 1 km
verder.

inleiding
In Nederland komen twee soorten aspergekevers voor die schade aan het
aspergegewas veroorzaken. Het 6stippige aspergehaantje (Crioceris
asparagi) is tegenwoordig de meest
belangrijke kever. Larven van deze
kever kunnen enorme vraatschade
aanrichten aan het aspergeloof als
geen chemische bestrijding uitgevoerd wordt. Deze vraatschade is van
grote invloed op de productie in de
volgende jaren.
Chemische bestrijding van het aspergehaantje kan alleen uitgevoerd wor-

Materiaal en
Opkweek Tetrastichus asparagi
In het voorjaar van 1995 werden respectievelijk 10,20 en 40 haantjes
uitgezet in kooien bedekt met insectengaas geplaatst om kooien van
kuubskisten. In deze kuubskistkooien groeiden elk zes aspergeplanten van vijfjaar oud. De grond in de
kisten werd bedekt met 20 cm zilverzand om het uitzeven van de poppen
makkelijk te maken. Nadat de haantjes eieren gelegd hadden, werden op
29juni per kooi 15sluipwespen los-

object
10 haantjes
20 haantjes
40 haantjes

aantalpoppen
81
174
60

Tabel 1. Gemiddeld aantal uitgeleefde
poppenper 10,20 en40uitgezette haantjes per kist. PAVLelystad,voor-jaar 1996.

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

gelaten. In tabel 1wordt het aantal
poppen per kist vermeld.
Op 23 augustus zijn larven van het aspergehaantje uit de kooien verzameld;
op de RU-Leiden is onderzocht of ze
geparasiteerd waren. Op 7 april 1996
werden de poppen van iedere kist verzameld en geteld. Elke pop van een
geparasiteerde larve bevat ongeveer
zes sluipwespen.
Veldver spreiding
Op 24 april 1996 zijn in twee aspergeruggen 30plastic potjes ieder met
10poppen (in totaal ongeveer 2000
sluipwespen )ingegraven op 5 meter
afstand van elkaar. De behandelde
ruggen lagen aan de rand van een aspergeperceel in Klijndijk (Drenthe).
De planten in dit perceel waren in
1995 grotendeels kaal gevreten door
grote aantallen haantjes. Er was in dit
biologische perceel nooit een chemische bestrijding uitgevoerd. In juli
werd het perceel verschillende keren
bezocht om de verspreiding van de
tweede generatie van de sluipwesp te
observeren. Eind september 1996
werd de schade aan het loof geschat.
Eindjuli 1997 werden 200 larven uit
het perceel verzameld om het percentage geparasiteerde larven in het laboratorium te kunnen bepalen. Op dezelfde dag werden ook larven
verzameld van aspergeplanten van
een ander perceel dat op 1km afstand
lag om te bepalen welk percentage
geparasiteerde larven hier aanwezig
was. Dit was mogelijk omdat in enkele rijen van dit perceel geen chemische bespuiting was uitgevoerd door
de teler.
Kasver spreiding
Begin mei 1997 zijn 80 poppen uitgezet op vier plaatsen in zes aspergeruggen in een door plastic folie afgezet
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