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ing. W.K. van Leeuwen-Haagsma en
ir. F.G. Wijnands, PAV-Lelystad
Sinds 1979 ligt op het OBS te Nagele
(zware zavel, 32 % afslibbaar,
organische-stofgehalte 2,5 -3,0 %)
een biologisch-dynamisch bedrijfs-

D ICI©

systeem. Vanaf 1991 isde gemengde
bedrijfsopzet veranderd in een
akkerbouw/groente-systeem.

goede

Het

systeem bestaat uit zes percelen van
3,7 ha waarpraktijkmatig gewerkt
wordt. De hoofddoelen zijn een

de beschikbare nutriënten optimaal
benut worden en via gewasresten en
groenbemestingsgewassen aan het
volggewas overgedragen worden. De
stikstof die vrijkomt, is afgestemd op
de gewasbehoefte zodat zo weinig
mogelijk verloren gaat.
De bemesting wordt afgestemd op
deze vruchtwisseling, de N-behoeften
van de gewassen, de noodzaak om
verliezen te minimaliseren en isbovendien gericht op het handhaven
van een goede bodemvruchtbaarheid.
De aangevoerde vaste mest compenseert de fosfaat en kali die met de
producten wordt afgevoerd. Deze basisgift wordt aangevuld met een correctiegift als de bodemvoorraad lager
is dan het streeftraject (Pw-getal 2030 en K-getal 18-26). De strorijke
vaste geiten- en stierenmest, toegediend in het najaar, is afkomstig van
een biologisch melkgeitenbedrijf en
een extensieve meststierenhouderij.
Door deze aanvoerbeperking van
mest is stikstof slechts beperkt beschikbaar. Vlinderbloemige groenbemestingsgewassen zorgen voor de
nodige aanvulling van stikstof.
Deelonderzoek leert dat deze snelwerkende stikstof levert die belang-

duurzame productie van kwalitatief
goed voedsel, een vruchtbare
bodem,minimale belasting van het
milieu, gericht beheer van natuur op
het bedrijf en het veilig stellen van
het basisinkomen.
Deelonderzoek isgericht op het
inpassen van groenbemestingsgewassen, de optimalisatie van
onkruidbestrijding, de rassenkeuze
en de

voorvrucht/navrucht-effecten.

Mylfïfu&icfïonele vruchtEen zorgvuldig samengestelde
vruchtwisseling vormt de basis voor
een duurzame biologische productie.
Voor de beheersing van (bodemgebonden) ziekten en plagen en vanwege de noodzakelijke risicospreiding is het uitgangspunt een zesjarige
vruchtwisseling met een minimale
gewasfrequentie 1:6 en minimale familiefrequentie 1:3 (tabel 1). Voor
het behoud en de verbetering van de
bodemvruchtbaarheid zijn 50% rooivruchten en 50% maaivruchten gewenst; bij voorkeur afwisselend opgenomen in de rotatie. Om het
'meelopen' van (bodemgebonden)
ziekten en plagen zoveel mogelijk te
voorkomen, zijn de gewassen zo over
depercelen verdeeld dat een gewas
in het erop volgendejaar nooit op een
naastliggend perceel terechtkomt.
De vruchtwisseling is zo ingericht dat
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6

rijk bijdraagt aan de hoeveelheid beschikbare stikstof voor de volgteelt.
De mate waarin het groenbemestingsgewas slaagt, is direct van invloed op deprestaties van de volgteelt.

Beheersing ziekten en
Ondanks een goed opgezette vruchtwisseling en een zorgvuldig uitgevoerde bemesting is het noodzakelijk
om voor de resterende problemen
met ziekten, plagen en onkruiden gerichte teeltstrategiën te ontwikkelen
en uit te voeren. Daarbij zijn de rassenkeuze, de kwaliteit van het uitgangsmateriaal eneengoed uitgevoerde
mechanische onkruidbestrijding van
groot belang. Gerichte bestrijding
van ziekten en plagen met behulp van
middelen of preparaten vindt alleen
plaats bij de uienvlieg met behulp
van de steriele-mannetjes-techniek.

De gewassen
In deze paragraaf wordt de teelt van
de diverse gewassen kort besproken.
Pootaardappelen (ras: Agria)
De werkzame stikstof uit de vaste
mest en de witte klaver is voldoende

gewassen

groenbemestingsgewassen mestinstoppel

pootaardappelen
zomertarwe
knolselderij/zaaiuien
zomergerst
winterpeen
haver

wikke+gras
witteklaver
witteklaver
witteklaver

12 ton/havaste stierenmest
22/26ton/havastegeitenmest
6ton/havaste stierenmest
18m3/halekwater
12m3/halekwater
23ton/havastegeitenmest

Tabel 1.Vruchtwisseling OBS 1992-1996.
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Vlinderbloemige groenbemestingsgewassen ingezaaid ingraan zorgen voordenodige aanvulling vanstikstofbinnen de
vruchtwisseling.
voor een goede pootaardappelteelt
(tabel 2).De opbrengst wordt echter,
ondanks de keuze voor meer resistente rassen, gelimiteerd door
Phytophthora. Door de slechte benutting van stikstof door de aardappel
alsmede door de achterblijvende opbrengst, is na de teelt nog veel stikstof beschikbaar. De uitspoeling van
nitraat is dan ook hoog. Het stikstofrijke groenbemestingsgewas
wikke/gras draagt hieraan nog eens
bij. Inmiddels is deze dan ook vervangen door een grasgroenbemestingsgewas.
Met een verlate rugopbouw, eggen en
schoffelen/aanaarden is het onkruid
goed bestreden (tabel 3).Een nadeel
van het gebruik van de eg is het risico
voor verspreiding van ziekten.
Daarom wordt nu volstaan met één
bewerking met een aanaardraam.
Knolselderij (ras: Brilliant; bestemming: industrie)
Knolselderij is een gewas dat uitstekend past in een biologische bedrijfsvoering. Het laat planten (eind mei)
heeft als voordeel dat onkruid al voor
het planten volvelds bestreden kan

18

P A Y - B U L L E T I N

A K K E R B O U W

handwieden in de rij nodig is, met
name later in het seizoen (juli/augustus). De N-behoefte van het gewas

worden. Na het planten wordt herhaald (aanaardend) geschoffeld. Het
gewas blijft lang open waardoor

gewas

behoefte
kg/ha

pootaardappelen 80
zomertarwe
120
knolselderij
160
zaaiuien
70
zomergerst
40
winterpeen
30
haver

70

N-werkzaaminkg/ha
mest
gr.bem.

tekort inkg/ha
1
2

35
15
50
45
10
5

40
50
45
45
0
25

5
55
65
-20
30
0

-20
30
40
-45
5
-25

5

0

65

40

opbrengst uitspoeling
ton/ha mgnitraat/l
61
23
5,4
29
43
53
40
73
27
4,5
81sap
62B-peen 42
5,1
30

Tabel2.Stikstofbehoefte, -bemesting en-tekortenopbrengstpergewas(OBS 1992-1996).
Toelichting bijtabel2:
- behoefte:
afgetopt gangbaar adviesrekeninghoudend meteenN-mineraalinhetvoorjaar van30kg
perhaeneenlagere opbrengstverwachting.
-N-werkzaammest:
hoeveelheid mest *N-inhoud *werkingscoèfficiënt dieafhankelijk vandelengtevande
teelt 17-22% bedraagt.
-N-werkzaam groenbemestingsgewas:
vuistregel is25% werkzaam vandetotaalopgenomenhoeveelheid stikstof bijinwerken
inhetnajaar. Opbasisvandeelonderzoek wordtgeschatdatdecombinatievanmesten
eenvlinderbloemig groenbemestingsgewas dezewerkingscoèfficiënt verhoogttot50%.
-tekort 1:behoefte -N-werkzaam mestengroenbemestingsgewas bijnormalemineralisatie(-="overschot").
-tekort2:tekort 1 +extrateverwachten mineralisatie van25kgNdoorlangjarige toepassingvanvastemest.
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gift. Niet stikstof isde beperkende
factor voor deopbrengst, maar veel
gewas
meer de structuur van degrond enin
mindere mate bladvlekkenziekte en
-valsemeeldauw. Deopbrengst va2
aardappelen
1
1
rieert van 35tot46tonper ha (afle1
graan
x
4
8
1
verenjanuari totmaart).
2
2*
53
knolselderij
x
3
Dezaaiuien nemen alruim voor de
2
156
winterpeen
1
1
_
—
_
oogst geen stikstof meer op.Bovenzaaiuien
x
x
2,5
1 200
dien isdeoogst telaatvoor een goed
geslaagde teelt van een groenbemes*Voor planten.
tingsgewas.Zo gaat helaas deresteTabel3. Aanpassingeninteelttechniek,aantalmechanisch/fysischebestrijdingenenaan- rende stikstof verloren alsnitraat in
talurenhandwerkperhectare (OBS1992-1996).
het drainwater.
De onkruidbestrijding inde zaaiuien
is lastig. Voor opkomst wordtgekrappekant. Desondanks isdeopneemt toenaarmate het seizoen vorbrand ennaopkomst geschoffeld.
brengst nauwelijks lager dan bij
dert, wat goed past bij deN-mineraliHet onkruid inderij moet handmatig
gangbaar. Bladvlekkenziekte kan de
satieuit organische stof.Eenbioloverwijderd worden. Dit vraagt een
opbrengst verlagen, vooral wanneer
gisch bedrijf isdaar sterk op
hoge inzet van 200uur handwiedditvroeg optreedt. Deopbrengst vaaangewezen. Door de lange groei kan
werkper ha. Bovendien creëert deinrieert indeloop derjaren van 33tot
hetgewas optimaal profiteren van de
tensievebetreding vaak een groei60tonper ha.
nalevering van devastemest ende
achterstand. Daarom iser gezocht
witteklaver. Toch benut knolselderij
naar andere teeltmethoden en/of rijniet alle aangeboden stikstof waarZaaiuien (rassen: Hystar,Macho en
enafstanden.
door wat stikstof verloren gaat. De
Summit; bestemming: verse conVermindering vanhet aantal (enkele)
uitspoeling van stikstof kan bijna volsumptie)
rijtjes perbed verlaagt niet alleen
doen aandedrinkwaternorm van 50
Uit deelonderzoek ophet OBS blijkt
evenredig het aantal uren handwerk,
mgnitraat per litergrondwater. In
dat de opbrengst van zaaiuien nauwemaar ook deopbrengst. Ook isgekevergelijking met debehoefte isde
lijks stijgt door deteelt van een
ken naar deruggenteelt op75en
stikstofvoorziening wat aande
groenbemestingsgewas eneen mesthandteelttechniek
mechanisch/fysisch
rijafstand planten schoffelen aanaardend verlate eggen branden werk
schoffelen rugopbouw
uren/ha

/

.:«;::. . - J «

-

Hetplantenvanzaaiuieninpotjesgeeftbeteremogelijkhedenvooronkruidbestrijding.
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50cm.Hethandwerk wordt met circa
35 %verlaagd, maar door dedroogtegevoeligheid van deruggen kan de
opbrengst met40 %verlaagd worden.
Het onderzoek isopnieuw opgepakt
methet nieuwe duo-rijtjes-systeem en
hetplanten vanperspotjes met zaaiuien.Dezetwee systemen lijken veelbelovend, vooral het plantsysteem.
Hethandwerk wordt nuveelal uitgevoerd met het wiedbed.

eenbron vanveronkruiding vanhet
helebouwplan tezijn Een goedebestrijding iszeerbelangrijk zeker als
daarmee de inzet van handwerk in
overige gewassen stabiliseert of vermindert. Met eenverruiming van de
rijenafstand isnaast eggen schoffelen
mogelijk. Daarmee wordt gegarandeerd dat onkruid beheersbaar blijft.
Bovendien iserhandmatig gewied
als ditnodig bleek.

Winterpeen(rassen: Kamaran,
Narbonne; bestemming: sap/ rassen:
Narbonne, Yukon; bestemming:
B-peen)
Winterpeen heeft uit deklaver voldoende stikstof terbeschikking. De
uitspoeling van nitraat isredelijk laag
nade winterpeen. Klaver kan echter
problemen geven met de (uiterlijke)
kwaliteit van B-peen en met een te
hoog nitraatgehalte van de sappeen.
De opbrengst isgoed met name van
de sappeen waar deuiterlijke kwaliteitminder vanbelang is.Deopbrengst van deB-peen varieerde van
37tot 82tonperha.De laatstejaren
treden echter veelproblemen opmet
Alternaria opdepeen (zwarte vlekjes) waardoor dehele opbrengst verloren kan gaan.Inhet onderzoek
wordt gezocht naar een oplossing van
hetprobleem, zowel inderassenkeuze alsinde zaadbehandelingen.
Evenals indezaaiuien verloopt deonkruidbestrijding inde winterpeen
moeizaam.Nahetvooropkomstbrandenwordt methet aanaardraam regelmatig geschoffeld. Hetonkruid inde
rij moetmetdehandverwijderd worden.Ditvergtruim 150uurperha.

Een belangrijk doel van de graanteelt
ishetcreërenvaneen ideale uitgangsituatie van dehoogsalderende navruchten. Een geslaagd groenbemestingsgewas is,door het effect opde
volgvrucht, financieel zelfs interessanter dan eenfantastische graanopbrengst dieklavergroei onmogelijk
maakt. Een verruimde rijenafstand
garandeert ook indit opzicht meer
kans op succes.Ondanks een hoge
mestgift in de stoppel en een stikstofrijk groenbemestingsgewas isdeuitspoeling van nitraat nahet graan laag.
Ditistedanken aanderuimebeschikbaarheid vankoolstofrijk materiaal (stoppel) datde stikstof opneemt.
MinGralGnboIciiis &%% bodtetitt**

Ondanks een overschot van 12kg
fosfaat perhectare (tabel 4) ishet
Pw-getalgedaald van 20in 1992naar
14in 1996.Blijkbaar is fosfaatverlies
onvermijdbaar enmoet de aanvoer
omhoog omde bodemvruchtbaarheid
oppeil tehouden. Het overschot kan
verhoogd worden tot 20kgperhectare omtekunnen blijven voldoen
aande scherpste verliesnorm van MINAS in2008.Hetprobleem bij
strorijke mestsoorten iseen inverge-

Granen (zomertarwe: rassen: Echo,
Star; bestemming: baktarwe)
(haver: ras:Dula;bestemming: industrie)
(zomergerst: rassen: Prisma, Reggae;
bestemming: industrie)
Deverschillende granen hebben een
uiteenlopende stikstofbehoefte.
Alleen de zomertarwe krijgt een
kleine mestgift omde bakkwaliteit
veilig te stellen. De opbrengsten zijn
matig totgoed. De opbrengst van de
zomergerst blijft achter door hetoptreden van netvlekkenziekte. Graan
blijkt opbiologische bedrijven vaak
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aanvoer
mest
depositie
N-binding
afvoer
overschot

lijking metdeafvoer van producten
teruime verhouding vankali en fosfaat. Meermest omdaarmee hetPwgetal teverhogen, zalhet kali-overschot sterker doen stijgen. Bij een
overschot van 74kgkaliper hectare
steeg het K-getal van 14in 1992naar
16in 1996.Een andere combinatie
van mestsoorten kan meer evenwicht
brengen indefosfaat- enkalibalans.
Dekeuze vanbiologische mestsoorten isechter zeer beperkt.
Het stikstofoverschot voldoet ruim
aan de scherpste verliesnorm van MINAS (2008)van 100kgperha exclusief depositie enN-binding.
Belangrijker isechter de consequentievan ditoverschot opdeuitspoelingvannitraat naarhet oppervlaktewater. Opbedrijfsniveau spoelt er
42mgnitraat per liter drainwater uit.
Dit islager dan de EU-drinkwaternormvan 50mgper liter. DeEUstreefwaarde isechter 25mg.Het onderzoek richt zich dan ook op
maatregelen omdeuitspoeling verder
te beperken.

Zaaiuien en winterpeen vragen samen
hetmeeste handwiedwerk binnen het
bouwplan vanhet OBS (figuur 1).
Van eind meitothalfjuli isveelexterne arbeidskracht nodig.
Depiek voor handwieden ligtinjuni,
metname veroorzaakt door de teelt
van winterpeen. De beschikbaarheid
ervan endetijdige slagvaardige inzet
isessentieel vooreengoede beheersing vanhet onkruid. Door de komst
vanhet wiedbed ishet handwieden
aantrekkelijker geworden. Hetbenodigd aantaluren daalde inhet eerste
jaar echter niet.Wel was de beheersingvan het onkruid beter.

N

P2O5

211

60
94
35
81

97
114

K20
220
58
2

47
12

Tabel4.Mineralenbalans inkgperhectare(OBS1992-1996).
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215
5
146
74

zaaiuien
32%

knolselderij
7c
zomertarwe5%
pootaard.1%
haver3%

zomergerst
7c

winterpeen
50%
Figuur1.Relatiefaantal uren handwieden opbedrijfsniveau (OBS 1992-1996),
Vy^oi"t&1oitScfoidë»itl

king met gangbaar.
De economische perspectieven van
het bedrijf zijn in een ander artikel in
het bulletin beschreven.

Binnen een vruchtwisseling met
meerjarig grasland worden wortelonkruiden onderdrukt door het regelmatig maaien. De mogelijkheden binnen
een akkerbouw/groente-bouwplan
beperken zich tot handwerk, uitputting door regelmatige bewerkingen in
de stoppel of door het braken van een
gewas. In de stoppel bewerken betekent afzien van het vlinderbloemige
groenbemestingsgewas, geen aantrekkelijke keuze. Wellicht kan het
beste een strook graan gebraakt worden. Na een aantal mechanische bewerkingen kan dan alsnog een (vlinderbloemig) groenbemestingsgewas
gezaaid worden.

De onkruidbestrijding levert nog problemen op in zaaiuien en winterpeen.
Al met al blijft er nog genoeg werk te
doen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn verbetering
van de kwaliteitsproductie en de onkruidbeheersing. Grootschalige toepassing van biologische landbouw is
immers alleen mogelijk bij een beperkte externe arbeidsbehoefte en
stabiele hoogwaardige opbrengsten.

/

Bemestingstechnisch is het bedrijf
goed rond te zetten. Uit de stabilisatie
van de opbrengsten blijkt de langjarige toepassing van vaste mest. De
stikstof komt langzaam in de loop
van hetjaar vrij met weinig kans op
verliezen. Door de inzet van vlinderbloemige groenbemestingsgewassen
wordt een extra impuls gegeven aan
een aantal meer stikstofbehoeftige
gewassen.
Op bedrijfsniveau kan aan alle bemestingsnormen worden voldaan. De
uitspoeling van nitraat na de zaaiuien, pootaardappelen en de knolselderij is echter nog te hoog. De opbrengsten zijn gemiddeld goed en
variëren van 70 tot 100 % in vergelij-

P A Y - B U L L E T I N

A K K E R B O U W

-

N O V E M B E R

1998

21

