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Biologisch Systeem te Vredepeel:
ook op zand goede mogelijkheden

ing. A. Grunefeld en ir. F.G.
Wijnands, PAV-Lelystad
Opproefboerderij Vredepeel van het
PAV-ZON wordt sinds 1989
bedrijfssystemen-onderzoek
uitgevoerd. Sinds 1993 wordt naast
de geïntegreerde systemen ook een
biologisch systeem ontwikkeld.
Belangrijkste aandachtsvelden

van bodemvruchtbaarheid in een biologisch systeem. Uitgangspunt is een
zesjarige vruchtwisseling. De minimale gewasfrequentie is 1:6 en de minimale familiefrequentie 1:3 ter beheersing van de bodemgezondheid,
ter preventie van ziekten en plagen en
vanwege de noodzakelijke spreiding
in risico en bestrijdingsopties van onkruid. Rooivruchten en maaivruchten
worden liefst afgewisseld om de bodemvruchtbaarheid en - structuur te
behouden en te verbeteren.

daarbij zijn: duurzame

/

Berries

kwaliteitsproductie als basis voor de
continuïeit van het bedrijf,een
vruchtbare bodem en een schoon
milieu. Na vierjaar onderzoek zijn
de resultaten veelbelovend.

In het zuidoostelijk zandgebied worden in de akkerbouw naast aardappelen en suikerbieten vaak schorseneren, peen, erwten, bonen, spinazie,
graan en maïs geteeld. In de vollegrondsgroenten zijn kropsla, bospeen,
prei en broccoli hoofdgewassen. Te
Meterik is een biologisch vollegrondsgroente-systeem in ontwikkeling. Het onderzoek op Vredepeel
richt zich op de akkerbouwsector.
Een zorgvuldig samengesteld teeltplan of vruchtwisseling is de basis
voor gezonde gewassen en behoud
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opzet van de vruchtwisseling, met
name bij het vaststellen van de
vruchtopvolging, is hiermee rekening
gehouden. Met de gekozen vruchtwisseling (tabel 1)blijkt dit aaltje goed
beheersbaar. Of dit ook geldt voor het
het wortellesie-aaltje (Pratylenchus
penetrans) moet worden afgewacht.
Tot nu toe is er geen probleem al vermeerderen alle geteelde gewassen,
met uitzondering van suikerbieten, dit
aaltje.

AKKERBOUW

Op lichtere gronden kan gewasdiversificatie tot meer problemen leiden
met de beheersing van polyfage ("allesetende") aaltjes zoals wortelknobbelaaltjes en wortellesie-aaltjes. Op
Vredepeel komen vrijwel alle bodemgebonden ziekten en -plagen voor.
Daarvan is de belangrijkste tot nu toe
het wortelknobbelaaltje Meloidogyne
fallax. Dit aaltje vermeerdert zich niet
alleen op vele gewassen maar kan
ook forse schade toebrengen. Bij de
gewas
aardappelen
snijmaïs
winterpeen
conservenerwten /
stamslabonen
suikerbieten
graan
-geen, 0 weinig.

populatie toe/afname
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-
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O/-
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0

In de biologische teelt wordt stikstof
alleen uit vlinderbloemigen en organische mest beschikbaar gesteld. Als
biologische mest niet of te weinig
verkrijgbaar is, wordt liefst vaste
mest uit "diervriendelijke en medicijnarme" veehouderij gebruikt zoals
rundermest (vleesvee) uit een potstal.
Drijfmest kan nodig zijn om vroeg in
het voorjaar een vlotte weggroei te
krijgen met name bij groentegewasschade
bij lage dichtheden alkans op kwaliteitsschade
geen
bij vroege zaaikwaliteitsschade
erwt: lagere opbrengst, tweewassigheid
boon: geen
enige mate van opbrengstverlies bij zeer hoge
begindichtheden
geen

OOmatige, OOO sterke vermeerdering

Tabel 1. Hetbiologische systeem: gewassen invruchtwisselingsvolgorde enrelatie met
Meloidogynefallax .
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Figuur 1. Aanvoer(inclusiefN-binding endepositie), afvoer enoverschot op de mineralenbalans opbedrijfsniveau voorN, ?2^5^ K2O^nnet biologische systeem
(1993-1997inkgperha).

sen. Diervriendelijke kippenmest en
rundveedrijfmest genieten dan de
voorkeur. Klavers als groenbemestingsgewas worden bij voorkeur ondergezaaid in de granen. Uit OBS-onderzoek blijkt dit tot minimale
verliezen te leiden. Organische meststoffen bevatten nutriënten in verhou-

dingen die meestal niet overeenkomen met de gewasafvoer. Ophoping
en uiteindelijk uitspoeling kan slechts
worden voorkomen door een zeer uitgekiende bemesting. Deze is gericht
op landbouwkundig gewenste en ecologisch aanvaardbare nutrièntenvoorraden in de bodem.

mi»fii f l 8 i MiP

Tussen 1993-1997 werd in het biologische systeem alleen runderdrijfmest
ingezet. Hiervoor werd bewust gekozen, vanwege de ruime beschikbaarheid in de regio. Van inzet van vaste
mest met daarbij de dan voor de Nvoorziening noodzakelijke inzet van
vlinderbloemige groenbemestingsgewassen werd afgezien vanwege de te
verwachten extra problemen met aaltjes.
Op bedrijfsniveau werd de aanvoer
van fosfaat in overeenstemming gebracht met de afvoer (inclusief circa
20 kg onvermijdbaar verlies per ha).
Daarna werd de beschikbare stikstof
zo goed mogelijk over de gewassen
verdeeld. Dat is in een biologisch systeem een kwestie van de pijn (tekorten) zo verdelen dat op bedrijfsniveau
de financiële schade zo beperkt mogelijk is.
De ecologische aardappel krijgt circa
60 kg werkzame N minder per ha dan
de geïntegreerde (figuur 2a). Voor het
late ras voldoende om een gelijke opbrengst te behalen (figuur 2b). De Ngift voor snijmaïs is nauwelijks lager
en de opbrengst gelijk. De gift voor

::äMmmmmm

ledereonkruidbestrijdingsmethode heeftz'n eigen ontsnappers. Wordteralleen maargeëgd, dankunnen snelle
kiemers zoalsveelknopigen ofonkruiden meteenpenwortel een probleem worden. Gebruikdaarom binnen een
bedrijfveelverschillende technieken. Ditvoorkomtselectie vanprobleemonkruiden.
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teem). Van 1993 tot 1995 werd het
nieuwe ecologische en extensieve
geïntegreerde systeem gevolgd (alle
percelen per systeem, figuur 3).
Aanvullend op de bemonsteringen is
een aantal modelberekeningen uitgevoerd. De gemiddelde uitspoeling
over 1993-1995 is in de nieuwe systemen meer dan gehalveerd ten opzichte van het gangbare referentiesysteem zoals dat op Vredepeel van
1989 tot en met 1992 werd uitgevoerd. Gericht bemesten werpt zijn
vruchten af. De uitspoeling in het
ecologische systeem ligt circa 15%
hoger dan in het geïntegreerde, met
name veroorzaakt door hogere waarden bij maïs en graan. Voor
graan/braak omdat in het ecologische
systeem meer zwarte braak wordt ingezet als biologische grondontsmetting, voor maïs door de lagere opbrengst. Bij erwten/bonen is de
uitspoeling helaas lager door de lagere opbrengsten. Dit laatste betekent
bij deze N-binders ook minder uitspoeling.
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Figuur 2a. Gemiddeld(1993-1997) toegediendeN-werkzaampergewas (kgperha) inhet
biologische (BIO) geïntegreerd-extensieve systeem (Gl-ex).
winterpeen is beperkt en duidelijk lager dan de N-gift voor de waspeen in
het geïntegreerde systeem. De inzet
van drijfmest voor de dubbelteelt
erwten/bonen leidt tot een hogere
werkzame N-gift dan in de geïntegreerde erwtenteelt en tot een lagere
werkzame N-gift in de bonen ten opzichte van geïntegreerd. In het geïntegreerde systeem wordt gericht kunstmest-N ingezet voor beide teelten. De
25 kg per ha lagere, werkzame N-gift
in de biologische bieten ten opzichte
van geïntegreerd tast het opbrengstpotentieel vrijwel niet aan.
Op bedrijfsniveau wordt bijna 300 kg
Nper ha aangevoerd (figuur 1).Dit
gebeurt niet alleen met mest, maar
ook door depositie (47 kg per ha) en
N-binding door de vlinderbloemigen
erwten en bonen (ter waarde van circa
85 kg per ha op bedrijfsniveau). Het
resultaat is een overschot van 185 kg
per ha. Zonder binding en depositie is
het overschot slechts 53 kg per ha.
Dit is ruimschoots onder de normen
die voor MINAS gelden.

De opbrengsten in het biologische
systeem worden met name bepaald

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

llllllll

llllllll

TJ
CD
0
13

CO

0
0
=5

0
-3

O"
O

C/>
£-

ikerb

<
•=-

on

CO
3

nterp

O)
Qi

ijmaï

PAV-BULLETIN AKKERBOU

De N-mineraal in het profiel aan het
begin van het uitspoelingsseizoen en
de gemeten N-uitspoeling blijken met
elkaar samen te hangen. De norm van
50 mg nitraat per liter wordt overschreden bij een N-mineraal niveau
van 30 a40 kg per ha in de laag 0-60
cm.

De nitraat-uitspoeling van de systemen is door het DLO-Staring
Centrum gemeten door in het voorjaar
de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater vast te stellen. Van
1990-1992 werd het gangbare en het
geïntegreerde systeem bemonsterd
(vier van de acht percelen per sys-

rdap

Het overschot van fosfaat is 18kg per
ha. De Pw is in de onderzoeksperiode
gedaald van 56 naar 48. Uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde
hoeveelheid overschot op de mineralenbalans nodig is om de bodemvruchtbaarheid gemeten als Pw in
stand te houden. Dit overschot noemen we onvermijdbaar verlies.
Naarmate de fosfaattoestand hoger is,
is ook het onvermijdbaar verlies ho-

ger. De verwachting is dat pas bij een
Pw tussen de 20 en de 30 (het streeftraject binnen dit onderzoek) een onvermijdbaar verlies van 20 kg P2O5
voldoende zal zijn om de toestand te
handhaven. Het overschot op de kalibalans van circa 50 kg per ha lijkt onvermijdelijk om uitspoelingsverliezen
te compenseren.

Q

Ä

Figuur 2b. Gemiddelde (1993-1997) opbrengstpergewas inhetbiologisch systeem als %
van deopbrengst in het geïntegreerd-extensieve systeem.
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Figuur3. N-uitspoelinggemetenalsnitraat(mg nitraatperliter) inhet grondwaterin het
voorjaarnadebetreffende teelt. DeEU-drinkwaternorm is50mgnitraatper
liter(gangbaarreferentiesysteem metschorseneer).
door de mate waarin ziekten en plagen beheerst kunnen worden, door de
wijze van onkruidbestrijding en door
de hoeveelheid beschikbare stikstof.
Ziekten en plagen worden tegengegaan door met name rassenkeuze en
een gematigde N-bemesting. De onkruidbestrijding is volledig mechanisch en daardoor niet altijd schadevrij voor het gewas. In het artikel
over de economische resultaten, ook
in dit bulletin, worden de opbrengsten
getoond. Hier wordt verder op de
teelttechniek ingegaan.
Bieten planten: minder handwerk
De suikerbieten worden geplant als
paperpotplanten. Bij gezaaide bieten
kan pas vanaf het 4-6 bladstadium de
eg ingezet worden. Na het planten
kan echter al direct geëgd worden.
Zolang de planten nog niet vast staan,
is voorzichtigheid geboden. Door het
eggen wordt de grond enigszins geëgaliseerd. Met aanaardend schoffelen
wordt vervolgens het onkruid tussen
de rijen bestreden en in de rij bedekt.
Het aanaardende effect mag echter in
het begin niet te groot zijn, omdat anders ook de bietenplanten worden bedekt. Door deze aanpak blijft het aantal bewerkingen (zie figuur 4) en het
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resterend handwerk (zie tabel 3) beperkt. In het verleden compenseerde
de meeropbrengst van planten nauwelijks de extra kosten. In een biologisch systeem geeft echter de forse
reductie in benodigde arbeidsinzet ten
opzichte van zaaien, volledig de doorslag.
Sinds 1995 wordt een Cercospora-resistent ras geteeld. Deze ziekte komt
de laatstejaren steeds meer voor (in
het Zuidoosten) en kan voor een behoorlijke opbrengstderving zorgen.
Een nadeel van deze rassen is wel dat
de opbrengst lager is dan die van een
gewoon ras, dat met chemische middelen beschermd wordt.
Inzet handwerk inpeen beperkt
Mechanische onkruidbestrijding in de
beddenteelt van waspeen is niet mogelijk. Daarom is in het ecologische

aardappelen
suikerbieten
winterpeen
conservenerwten
stamslabonen

-

32
85
0,5
22

systeem gekozen voor beddenteelt
van winterpeen met een verruimde
rijenafstand. De bedden worden ruim
op tijd klaar gelegd zodat onkruid alvast kan kiemen. Voor zaai en/of voor
opkomst wordt vervolgens volvelds
gebrand. Na opkomst wordt er geschoffeld. Het verwijderen van onkruid uit de rij kost gemiddeld 85 uur
handwerk (tabel 3).In vergelijking
met de 200 uur die op kleigrond nodig is, is dit een goede prestatie. De
onkruiddruk op zandgrond is aanzienlijk hoger dan op kleigrond, maar het
onkruid is ook kiemlustiger. De behandelingen voor opkomst weten dan
de druk goed te beperken.
De opbrengst is lager dan bij een
gangbare teeltwijze omdat er minder
rijen per bed worden geteeld en het
bemestingsniveau lager is.

snijmaïs
groene braak
zwarte braak
wintertarwe

13

Tabel 3. Hetaantaluren handwiedwerkpergewas (urenper ha) gemiddeldover 19931997.
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FÏ^MIIT4.Gemiddeldaantalmechanische enthermische bewerkingenpergewasinhetbio-

logischsysteem (1993-1997).
Erwten en bonen: voorzichtig aan!
Erwten worden geteeld op een rijenafstand van 30 cm om aanvullend op
het eggen te kunnen schoffelen. Om
het onkruid de baas te worden, zijn
ruim vijf bewerkingen nodig. Enig
extra handwerk blijft nodig om de
laatste onkruiden te verwijderen (met
name zwarte nachtschade). De eerste
egbewerkingen dienen met zorg uit-

gevoerd te worden om bedekking van
het gewas door grond te voorkomen.
De mechanische onkruidbestrijding
en de ruime rijenafstand hebben een
negatieve invloed op de opbrengst.
In de stamslabonen wordt afhankelijk
van het stadium van de boon, de onkruidsituatie en de structuur van de
grond, geschoffeld of gewiedegd. De
beste aanpak is nog niet helemaal dui-

delijk. In 1993 lag de nadruk nog
vooral op het wiedeggen. In de laatste
tweejaar wordt echter begonnen met
aanaardend schoffelen en wordt dit
pas later afgewisseld met wiedeggen.
Om een schoon perceel achter te kunnen laten, is aanvullend handwerk nodig.Er ontstaat opbrengstderving
door verminderde opkomst, door
kiemschimmels en plantverlies, door

Teraanvulling van debeschikbareN uitvaste mest worden nuklavers verbouwd. Hoeweommoeten gaan met
debodemgezondheidsproblemen diezullen ontstaan, isonderwerp van onderzoek..
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de mechanische onkruidbestrijding en
een lagerebemesting en door
Botrytis-aantastingen. In de komende
jaren ishet aantalhandwieduren wellicht nog verder tebeperken door inzet van de vingerwieder.
Maïs enaardappel:geen probleem
Het onkruid insnijmaïs wordt meteggen en (aanaardend) schoffelen bestreden. Het aantal bewerkingen loopt
daarbij optot zeven. Vooral in koude
jaren met een trage beginontwikkelingvan de snijmaïs, zijn veel bewerkingen nodig. Het resultaat isbevredigend enbevestigt de eerdere
ervaringen opVredepeel (19891992).Deopbrengst blijft niet achter
bij dievan de andere systemen inhet
onderzoek. Ook indemaïskan met
devingerwieder gewerkt worden. Dit
moet dan welmetdenodige zorg
worden uitgevoerd, anders worden de
maïsplanten scheef gezet, met alsgevolg datdevolgende bewerkingen
minder optimaal kunnen worden uitgevoerd.
In deaardappelen wordt het onkruid
bestreden door afwisselend te eggen
en aanaardend te schoffelen.
Gemiddeld zijn slechts vier bewerkingennodig. Door gebruik van voorgekiemd pootgoed sluit het gewas snel.
In degehele onderzoeksperiode werd
rasEscort geteeld. Ditras heeft een

32

redelijke Phytophthora-resistentie. De
gemiddelde netto opbrengst over
1993-1996 van 50tonper ha was vergelijkbaar met de opbrengst inhet
geïntegreerde systeem met dezelfde
vruchtwisseling. Intwee van de vijf
teeltjaren moest Escort vervroegd gedood worden vanwege Phytophthora.
Deeerste keer leidde dat niet eens tot
opbrengstderving. Het onderwatergewicht was echter meestal onvoldoende voor deverwerkende industrie. Daarom wordt nu gezocht naar
rassen meteen goede kwaliteit voor
deverwerkende industrie diepassen
ineenbiologische bedrijfsvoering.
Wintergraanmoeilijker danhetlijkt
Inplaats van graan werd delaatstejaren vaak gebraakt om de populatie
van de wortelknobbelaaltjes
(Meloidogynefallax) sterk te verminderen.Zwarte braak moet ook echt
zwart zijn, om een aaltjesremmend
effect tehebben. Ditkost veel bewerkingen (8).In 1997was het niveau op
hetperceel waar graan geteeld zou
worden weer ver genoeg gezakt om
wintertarwe tekunnen telen. Er is vier
keer geëgd. Daarna isklaver ondergezaaid. Het resultaat vanhet eggen was
echter onvoldoende. In een nat voorjaar komt deeerste bewerking vaak al
telaat. Door eenruimere rijenafstand
zou de schoffel ingezet kunnen wor-
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den. Dit vergt echter extra investeringen. Bovendien leert deervaring dat
opdeze zandgrond de droogtegevoeligheid van het gewas toeneemt bij
schoffelen. Daarom blijven we voorlopig eggen. Blijkt dit tevaak onvoldoende dan is schoffelen onvermijdelijk, omdat Vuile'granen een bron
van veronkruiding zijn van het hele
bouwplan.

Technisch lijkt eenbiologische bedrijfsvoering inde akkerbouw op
zandgrond goed uitvoerbaar. Inde
opzet van Vredepeel was dat welvolledig gebaseerd opdrijfmest. In 1997
werd overgestapt ophet gebruik van
vaste mest, aangevuld met drijfmest.
Indeze situatie metbeperkteN-beschikbaarheid uit dierlijke mest ishet
verbouwen vanklavers noodzakelijk.
Wat bodemgezondheid betreft isdit
echter een probleem, vooral met oog
ophet wortellesie-aaltje enhet noordelijk wortelknobbelaaltje. Nunavier
jaar deteelttechniek grotendeels duidelijk is,kan een nieuwe weg ingeslagen worden waarbij investeren inopbouw van de bodemvruchtbaarheid
centraal staat.

lOlO

doostenbi
ing. A. Bos en ing. A. Grunefeld,
PAV-Lelystad
Bij afzetmogelijkheden met
biologische prijzen behaalt het
biologische bedrijf op proefboerderij
Vredepeel van het PAV-ZON, zelfs
met lagerefysieke opbrengsten,

rol. Voor deze groenten en voor de
winterpeen kunnen op een biologische markt meerprijzen verkregen
worden. De aardappelen zijn bedoeld
voor de verwerkende industrie en niet
als tafelaardappel. In deze industrie
wordt (nog) geen meerprijs betaald
voor een biologische grondstof. Ook
de suiker kan nog niet biologischafgezet worden.

minder fysieke opbrengst voor alle
gewassen.

De fysieke opbrengsten van het biologisch systeem kunnen, met uitzondering van doperwten, stamslabonen en
winterpeen, goed meekomen met het
gangbare MJPG-systeem (zie tabel 1).
In het biologische systeem wordt winterpeen geteeld, in het gangbare systeem waspeen. Als referentie voor
een gangbare winterpeen is de opbrengst uit KWIN gekozen. Tegen
gangbare prijzen kunnen gewassen
als aardappelen, stamslabonen en
snijmaïs een vergelijkbaar saldo als
gangbaar realiseren. Met een biologische meerprijs zijn de saldi zelfs duidelijk beter. Met een biologische prijs
voor winterpeen en doperwten zijn
ook daar vergelijkbare tot betere saldi
te realiseren. Het saldo van dé biologische suikerbieten blijft ondanks de
hogere opbrengst en de ingerekende
25% hogere prijs achter bij dat van
het gangbare gewas door het duurdere
plantmateriaal en de daarbij behorende plantkosten. Samenvattend
blijft het bedrijfssaldo van het biologische bedrijf bij gangbare prijzen

betere resultaten dan een gangbaar
bedrijf Niet alleen de technische
perspectieven van een biologisch
akkerbouwIvollegrondsgr oentesysteem opzuidoostelijke zandgrond
zijn goed, ook de opbrengsten
kunnen in veelgewassen goed
meekomen. In dit tweede artikel over
de resultaten van het biologisch
systeem op Vredepeel worden de
economische perspectieven
geschetst.
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De vruchtwisseling van het biologisch systeem ziet er als volgt uit:
consumptie-aardappelen, suikerbieten, braak, doperwten met nateelt
stamslabonen, winterpeen en snijmaïs. Dit bouwplan vormt de basis
voor hoogwaardige kwaliteitsproductie van hoog salderende gewassen zoals die in Zuidoost-Nederland geteeld
worden. De teelttechnische motivatie
voor deze keuze is in het andere artikel in dit bulletin beschreven. In het
bedrijfssystemen-onderzoek te
Vredepeel is ook een geïntegreerd
systeem opgenomen met hetzelfde
bouwplan, en een meer gangbaar systeem met een vierjarig bouwplan
(MJPG-systeem). In het Zuidoosten
spelen conservengroenten een grote
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Als vertrekpunt voor de economische
studie zijn de gemiddelde gerealiseerde opbrengsten genomen over de
periode 1993-1996. Voor de opbrengstprijzen is in eerste instantie
uitgegaan van gangbare prijzen.
Vervolgens is aan de gewassen waar
nu een biologische markt voor bestaat, de vollegrondsgroenten erwten,
bonen en winterpeen, een biologische
prijs toegekend (huidige marktprijzen). Daarnaast is een variant berekend waarbij ook de aardappelen en
bieten een meerprijs in de markt realiseren (25%).
De berekeningen zijn voor bedrijven
van 24,40 en 56 hectare uitgevoerd.
Op bedrijfsniveau zijn bovendien de
effecten doorgerekend van 10en 25%
fysieke opbrengst
bio
ga

prijzen
bio
ga

bio

saldo
bio ga

opbrengst opbrengst opbrengst

aardappelen
stamslabonen
snijmaïs (kVEM)
winterpeen
doperwten
suikerbieten
braak(bladrammenas)
bouwplansaldo

49.950
7.400
15.040
43.880
4.440
54.340

* Niet geteeld op Vredepeel, uit

52.910 0,17/kg
10.440 0,64/kg
14.780
70.000* 0,29/kg
6.300 1,45/kg
51.780
157/ton

0,135/kg
0,31/kg
0,29 /kVEM
0,19/kg
0,75 /kg
115/ton

ga-prijs

bio-prijs

3.350
430
3.990
1.950
1.440
2.130
410
2.283

5.080
2.850
3.990
10.680
3.990
3.810
410
5.136

ga-prijs

3.500
900
3.740
9.410*
2.600
4.220
410
4.130

KWIN 1997/1998.

Tabel 1. Fysieke opbrengsten(kg perhectare) ensaldiloonwerk(guldenper ha) van het
biologischsysteem bijgangbare enbiologischeprijzeninvergelijking met deresultaten vanhet gangbare MJPG-systeem.
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