Beddenfeelf bij a a r d a p p e l e n geeft
soms minder scnurtt
ing.J.K.Ridder, PAV-Lelystad
Het optreden van schurft in
aardappelen iseen belangrijk
kwaliteitsaspect Schurft isvooral
eenprobleem bijde pootgoedteelt op
lichte zavel-,zand-en dalgrond en
bijdeteeltvan zetmeelaardappelen
opzand-endalgronden. In het
laatstegeval leidtschurft tot
ingesloten vuil in de schurftpokken.
Dit issterk nadelig voorde kwaliteit
van het aardappelzetmeel.
Bij deknolaanleg engedurende een
periode van vierweken daarna is
voldoende vocht nodig om de
ontwikkeling vangewone schurft
(Streptomyces scabies) tegen te gaan.
Als degrond onvoldoende vochtig is,
kan beregend worden. In sommige
gebieden ishet echter, vanwege kans

er meer vocht inderug.Een nadeel
hiervan is,met namebij vroeg poten,
dat deopkomst trager verloopt en
ziekten alsFusarium en Rhizoctonia
meer kans krijgen. Een andere mogelijkheid isdeteelt van aardappelen op
bedden inplaats vanruggenteelt. Ten
opzichte van ruggenteelt geeft beddenteelt een betereplantverdeling en
wordt deneerslag, met name op zandgrond, beteropgenomen envastgehouden. Mogelijk kan deze teeltwijze
ertoe bijdragen dathet probleem
schurft inaardappelen vermindert.
Lichte zovelgrond
Hetonderzoek isin 1997en 1998uitgevoerd op de proefboerderij
Kollumerwaard teMunnekezijl en op
een bedrijf inde omgeving hiervan.
Debedden zijn in 1997gepoot met
eenpootmachine van 1,80meter
werkbreedte. In 1998ishet onderzoek uitgevoerd meteen beddenplanter van 1,50 meter. Naast de bedden
zijn er nog eenpaar objecten aangelegd waar deaardappelen dieper zijn

gepoot of waar nahet poten deruggen direct zijn opgebouwd. Niet alleen isderug kort nahetpoten opgebouwd maar is ook bij één object
meer grond opderug gebracht.
Ten aanzien van opkomst en ontwikkeling zijn opbeideproefplaatsen
geen duidelijke verschillen tussen de
objecten waargenomen. In de periode
vanknolaanleg tothet loofmaximum
zijn eromdetien dagen grondmonsters genomen voor vochtbepaling.
Hieruit bleek dat de grond niet echt
droog wasen dattussen de objecten
geen betrouwbare verschillen bestonden.Tijdens en nadeknolaanleg iser
inbeide proefjaren regelmatig enige
neerslag gevallen, terwijl in 1998extraneerslag viel.Wel hadden debedden een dichtere structuur dan deruggen.Inbeddenteelt, nietdrie rijen in
een bed van 1,50meter, iseen zeer
goede plantverdeling tebereiken. Dit
heeft doorgaans een positieve invloed
ophet aantal stengels per m2 en daarmee ophet aantal knollen, wat met
name bij deteelt van pootaardappelen

opbruinrotinfectie, niet toegestaan
met oppervlaktewater te beregenen.
Intensief beregenen vergroot
bovendien de kans ophet optreden
vanpoederschurft (Spongospora
subterranea).
Tegen deze achtergrond is gezocht
naar alternatieven omdegrond rond
deknolzetting voldoende vochtig te
houden. Hierbij valt tedenken aan
een teeltsysteem waarbij minder
vocht verdampt of waarbij het vocht
beter wordt vastgehouden.
Een mogelijk alternatief isdeaardappelen direct nahetpoten aan te aarden dan wel forsere ruggen optebouwen.Zo verdampt erminder en blijft
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Bij hetpoten opbedden isheteengoedezaak omde lossegrond voordetrekkerwielen
aandekant teschuiven.
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îen voordeel is.In het onderzoek is
echter niet gebleken dat het aantal
stengels bij de beddenteelt groter was.
In de proeven van 1997 was de opbrengst van de beddenteelt vrijwel gelijk aan die van de praktijk, terwijl er
ook tussen de overige objecten geen
duidelijke verschillen waren. In 1998
was de opbrengst van de beddenteelt
bij één proef duidelijk lager dan bij de
praktijk (tabel 3).De proefjaren waren geen duidelijke schurftjaren.
Gewone schurft kwam slechts in één
van de vier proeven voor, waarbij de
aardappelen alleen bij het object beddenteelt een significant lagere bezetting hadden dan bij het praktijkobject
(tabel 1).Dit gold voor zowel de sortering 45/55 mm als voor de sortering
35/45 mm.

mderzoek met beddenteelt op zanden dalgrond vooral gekeken naar de
perspectieven voor opbrengstverhoging (zie PAGV-verslag nr. 86,
1989). Naast beddenteelt zijn er toen
ook methoden van rugopbouw vergeleken, waarbij vroegtijdig een rug is
opgebouwd om vochtverlies door uitdroging van kleine ruggen te voorkomen. In drie van de vier proefjaren
was de opbrengst van beddenteelt lager dan die van de ruggen. Dejaren
waarin de opbrengst lager was, waren
in alle gevallen nattejaren. In een
droogjaar was de opbrengst van de
bedden vrijwel gelijk aan die van de
standaard-praktijkopbouw; dit betekent kleine ruggen bij het poten en
definitieve rugopbouw bij het sluiten
van het gewas.
In 1997 en 1998 is ook op zand- en
dalgrond onderzoek uitgevoerd om na
te gaan of met een andere teeltwijze

Zand- en dalgrond
In dejaren 1984 t/m 1988 is bij het

object

vermindering van schurft enigszins
kan worden verbeterd. Naast het
praktijksysteem van rugopbouw,
schoffelen en aanaarden bij sluiten
van het gewas, en de beddenteelt is
het object rugopbouw met rugvormer
direct na het poten toegevoegd.
Ook in deze proeven zijn vanaf knolaanleg tot het loofmaximum om de
tien dagen grondmonsters voor vochtbepaling genomen. In beide proefjaren waren tussen de drie objecten
geen duidelijke verschillen in vochtgehalte aanwezig. De regelmatige
neerslag in de periode van knolaanleg
tot het moment van het loofmaximum
was hiervan een oorzaak.
Er zijn geen duidelijke verschillen in
schürftbezetting gevonden, maar wel
was er op dalgrond een tendens naar
iets minder schurftbedekking bij de
bedden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.

totaal

sortering
35/45mm

45/55mm

A.rugopbouwalspraktijk
4,2
B.alsA,maardeaardappelen 3cmdieperpoten
4,0
Cals A,napoten direct steileruggenfrezen (Grimme)
3,6
Dais A,napotenruggen aandrukken endirectgroteruggenopbouwen 3,6
E.beddenteeltpootdiepte 10cm
3,1
LSD(0,05)
1,0

6,7
5,0
5,0
7,0
4,5
1,2

5,4
4,3
4,3
5,3
3,8
0,8

Tabel 1. Invloedvan verschillendemethoden van rugopbouwop deschurftbezettingvanpootaardappelen, weergegeven inhetpercentage
oppervlak van deknollen bedektmetschurft. ProefboerderijKollummerwaard, 1997(Désiré).

Valthermond

object

A.rugopbouw als praktijk
B.rugopbouw met rugvormer direct nahet poten
C.beddenteelt metbedden van 1,50 m

Weiteveen

1997

1998

1997

1998

11,1
10,7
8,8

11,0
9,2
7,9

17,9
1,4
21,7

5,1
5,2
5,7

Tabel2. Invloed van verschillendemethoden vanrugopbouw ophetpercentage schurftvan zetmeelaardappelen bijde oogst.
Vatthermond(dalgrond) enWeiteveen (zandgrond), 1997 en 1998 (Karnico).
opbrengsten in%

object
A.rugopbouw alspraktijk
B.alsA,maardeaardappelen 3cmdieperpoten
C.alsA,napotendirect steileruggenfrezen (Grimme)
D.alsA,napotenruggen aandrukken endirectgroteruggen opbouwen
E.beddenteelt metbedden van 1,80 men3rijen (Solvé),pootdiepte 10 cm

totaal

sortering 28/55

100
95
98
101
99
100 == 39,5 ton per ha

100
94
96
99
98
100 == 35,8ton perha

Tabel 3. Invloedvan verschillendemethoden van rugopbouw op deopbrengst vanpootaardappelengemiddelde van vierproevenopzavelgrondin1997 en1998

10

PAV-BULLETIN AKKERBOU

JUNI

1999

Met een extra egalisatiebalk kan het bed keurigwordenafgevlakt.
Uifvoerbaarheid
Voor hetpoten ineenbed zijn inhet
buitenland pootmachines beschikbaar
die ookinNederland leverbaar zijn.
Bij beddenteelt worden drierijen gepoot met een rijenafstand van 37,5cm
ineen pootbed van 1,50meter. De
onkruidbestrijding verdient bij beddenteelt watextra zorg omdat nahet
poten geen mechanische onkruidbestrijding meer mogelijk is.Ditbetekentdathet onkruid alleen chemisch
kan worden bestreden. Wel geeft beddenteelt eenbetere plantverdeling en
hierdoor een snellere grondbedekking,vooral alsde aardappelen zijn
voorgekiemd waardoor onkruidontwikkeling wordt afgeremd. Bij een
éénmalige bespuiting met een bodemherbicide washetonkruid in geen van
deproeven een probleem.
De oogst isvrij gemakkelijk uitte
voeren met debestaande tweerijïge
rooimachines. Alleen de rooischaar
moet worden aangepast. De tussenschijven en diabolorollen moeten
hierbij verwijderd worden zodat het
gehele bed van 1,50 meter kan worden opgenomen. De hoeveelheid
grond diebij het rooien van bedden
verwerkt moet worden, is aanzienlijk
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groter dan bij een tweerijïge ruggenteelt. Ditbetekent dat deze teeltwijze
alleen geschikt isvoor zand- en dalgrond en delichtere zavelgronden.
Onderzoek en praktijkervaringen hebben opdeze grondsoorten uitgewezen
dat debeddenteelt, inclusief de oogst,
zeergoed mogelijk is.Het onderzoek
zal in 1999nog worden voortgezet
omdeeffecten van deze teeltmethode
op schurftontwikkeling nog verder te
onderzoeken.
Voorlopige conclusie
Uit het onderzoek isgeen duidelijk
verschil gebleken inhet vochtgehalte
van degrond tussen devarianten van
rugopbouw in deperiode vanaf knolaanleg tot zes weken erna. Dit gold
zowel voor zavelgrond, alsook voor
dal- en zandgrond. Inbeide proefjaren was erregelmatig neerslag, zodat
dit ookniet mocht worden verwacht.
Wat opkomst en gewasontwikkeling
betreft zijn op geen enkel moment
verschillen waargenomen. Toch was
erin 1998inéénproef op zavelgrond
bij beddenteelt een lagere opbrengst
ten opzichte van de praktijk.
Gemiddeld over vierproeven was dit
slechts 1% van detotale opbrengst en

AKKERBOUW - J U N I 1999

2% van de sortering 28/55 mm.Het
object waar nahet poten direct steile
enbrede ruggen werden aangefreesd,
gaf inéén proef zowel in 1997alsin
1998een duidelijk lagere opbrengst.
Deze lagere opbrengst kwam in alle
gevallen totuitdrukking indetotale
opbrengst maar vooral inde sortering
28/55 mm. Opzavelgrond wasin
slechts éénproef schurft aanwezig,
waarbij inhet object beddenteelt duidelijk minder schurft opdeknollen
voorkwam.
In deproeven op zand- en dalgrond
was inbeideproefjaren weinig
schurft aanwezig. Opvallend hierbij
wasdat in deproef opdalgrond in
beide proefjaren bij beddenteelt duidelijk minder schurft voorkwam.
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