Schermenoogst geeft hogere olie- en
carvonopbrengst bij dille en karwij
Ing. H.J. vanderMheen, PAV-Lelystad

latie uit het plantenmateriaal wordt
gewonnen. Gedurende de ontwikkeling van deplant verandert de samenstelling van deze olie.Pasnadebloei,
inhet zaad,komtdevorming van carvon op gang. Voor deze oliecomponentbestaat interesse als kiemremmer
in de aardappelbewaring. Uit de literatuur bleek het carvon-aandeel in de
vluchtige olie van het zaad gedurende
dezaadrijping eenmaximum tebereiken.Totaandevolledige zaadrijpheid
heeft hetcarvongehalte deneigingom
licht te dalen. Ook kan echter, met
name bij dille, een aanmerkelijk productieverlies optreden door zaaduitval.

Door deoogsten verwerking vande
onrijpe zaadschermen inplaats van het
afgerijptezaad isbijdille en zomerkarwij een hogere en oogstzekerder olieen carvonopbrengst tebehalen. De
oogstmethodiek en delogistiek bijde
verwerking moeten, bijeen grootschaligeproductie, verder ontwikkeld
worden.Driejaar experimenteren op
semi-praktijkschaal ophet PAV in
Lelystad tonen deperspectieven van
schermenoogst.

Optimale oogsttijd
Voor de hoogste olie- en carvonproductie is het oogsttijdstip van de ge-

Karwij en dille bevatten vluchtige
(etherische) oliediedoor stoomdestil-
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wasssen dus van groot belang. Theoretisch moet worden geoogst wanneer
het carvongehalte van het zaad maximaal isen er nog nauwelijks zaadverlies door uitval heeft plaatsgevonden.
Op dat moment is het gewas echter
nog te groen om het zaad met een
maaidorser te oogsten. Daarom werd
op het PAV de mogelijkheid van de
oogst en destillatie van de volledige
gewasschermen onderzocht. Om de
oogst en verwerking te optimaliseren,
werden daarbij verschillende oogstmethoden beproefd.
Oocjstmefhode
Omdat het carvon alleen in de vluchtige olie van het zaad (en niet in de
stengel en schermdelen van het gewas) zit, moet de te oogsten gewasmassa een zo groot mogelijk aandeel
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Oogstvankarwij-sehermenmet een groenvoederhakselaar
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7ÖZ?e/7. Carvonopbrengst (inkgper ha)
bijoogstvanschermenen zaad
van dilleindriegroeiseizoenen.
zaad bevatten. In eerste instantie werden met een zelfrijdende maailader,
juist onder de laagste schermen, de
toppen uithet gewas gemaaid (op± 60
cm hoogte). Om het volume van het
oogstproduct te verkleinen, en daardoorhetrendement bij de stoomdestillatie te verbeteren, werd het van stam
verhakseien van de zaadschermen/gewastoppen beproefd.

Resultaten
De gemiddelde resultaten van de opbrengstvergelijking tussen schermenoogst en zaadoogst bij dille, uitgevoerd op semi-praktijkschaal door het
PAV en verwerkt door een destillateur, zijn vermeld in tabel 1.
Afhankelijk van het weer en de snelheid van afrijping bedroeg de periode
tussen de schermenoogst en de zaadoogst in de opeenvolgende jaren achtereenvolgens 6, 13en 25 dagen.

Iewijze de schermenmassa vanhet gewas worden geoogst (zie afbeelding).
Er werden daarbij geen olie- en carvonverliezen geconstateerd. Door volumeverkleining van de oogstmassa
wordt bij de stoomdestillatie een goed
rendement bereikt. Invergelijking met
gedorst zaad is het verse oogstproduct
echter zeer kwetsbaar voor broei en
moet deverwerking direct aansluitend
op de oogst plaatsvinden. Bij een
grootschalige productie dient in een
korte oogstperiode een grote verwerkingscapaciteit beschikbaar te zijn.
Daarbij valt te denken aan complete
oogstlijnen waarbij het verhakselde
product direct in de oogstwagen bij
(mobiele) destillatie-units kan worden
gedestilleerd. Deze installaties kunnen
ook voor de verwerking van andere
etherische olie-gewassen, zoals pepermunt en kamille, worden ingezet. In
Nederland moeten zulke systemen
echter nog volledig worden ontwikkeld.

Uitgelijktijdig uitgevoerde oogsttijdenproeven lijkt het verlies aan carvon
voornamelijk te wijten aan een teruggang in het totale vluchtige oliegehalte en het verlies aan zaad door
zaaduitval. Ongunstige weersomstandigheden in 1996, in combinatie met
aantasting door ziekte, resulteerde in
een slechte zaadvulling en afrijping en
een zeer beperkte carvonproductie. In
1994 en 1995 ging gemiddeld, in de
periode tussen schermen- en zaadoogst, maar liefst 16%van de carvonopbrengst verloren! Bij zomer-karwij
deed zich hetzelfde verschijnsel voor,
al is bij dit gewas wat minder snel
sprake van zaaduitval. Doordat bij
schermenoogst de zaaduitval beperkt
wordt, kan hinderlijke opslag van met
name dilleinnateelten goeddeels worden voorkomen.

Oogst en v e r w e r k i n g
Met een volveldse, rij-onafhankelijke,
groenvoederhakselaar kan opeen snel-
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men dat een dergelijke aanpak ook in
aardappelen toepasbaar zou zijn.
Naarmate de grondsoort zwaarder
wordt, zijn vanLDS voordelen teverwachten, boven een puur mechanischebestrijding. De randvoorwaarden
met betrekking tot tijdigheid en bewerkbaarheid vormen een minder
grotebeperking. Een volvelds toepassing van LDS kan bovendien met een
vrij grote capaciteit worden uitgevoerd.

OpdeROC's Westmaas en Van
Bemmelenhoeve istussen 1992 en 1995
onderzocht hoe opzwaardere grond in
consumptie-aardappelen onkruid kan
worden bestreden met behulp van Lage
Doseringen Systemen (LDS). Hiertoe
werdhet effect vanLDS (oponkruid en
opbrengst) onderzocht in samenhang
met andere teeltmaatregelen zoals
tijdstip vanaanaarden, combinaties van
middelen, mechanische onkruidbestrijding en rassenkeuze.
De onkruidbestrijding in consumptieaardappelen isin demeeste gevallen
niet werkelijkproblematisch. Met het
gebruik van een combinatie van
moderne herbiciden iszelfs een lastig
onkruid alskleefkruid tegenwoordig
meestal goed te bestrijden. Een aanpak
die minder inzet vanactieve stof vraagt,
blijkt inproeven opde Van Bemmelenhoeve en bijPAV-Zuidwest echter ook
goed mogelijk en isdaarom te verkiezen.
Wiezoekt naar een aanpak vande
onkruidbestrijding in een duurzame
aardappelteelt heeft opzwarezavel- en
kleigrond dekeus uit een chemische
aanpak metLDS of een mechanische
aanpak.

Proefopzet en uitvoering
Van 1992 tot 1995 werd op beide bedrijven een tweetal reeksen proeven
uitgevoerd. In een eerste reeks proeven werden teeltmaatregelen gecombineerd die in een duurzame onkruidbestrijding passen. De nadruk lag
hierbij op de toepassing van LDS.
Dezeteeltmaatregelen moeten nietalleen effectief zijn maar moeten ook
bij elkaar passen. Teeltmaatregelen
die bij elkaar passen versterken elkaar; er is hierbij met name gedacht
aan:
-uitstellen van het moment van aanfrezen,
-gebruiken van een Lage Doseringen
Systeem,
- eggen,
-toepassen van een aanaardraam met
schoffels.
Met name uitstellen van aanfrezen al
dan niet gecombineerd met LDS of
mechanische onkruidbestrijding werd
onderzocht. Bij de toegepaste mechanische strategie werd geëgd, waarna
een bewerking werd uitgevoerd met
een aanaardraam met schoffels en
aanaarders. Deze objecten werden
vergelekenmeteenminofmeergangbare strategie waarbij direct na poten
werd aangefreesd en een eenmalige
bespuiting met een bodemherbicide
werd uitgevoerd. Daarnaast werd in
deze reeks proeven aandacht besteed
aan onderblad spuiten (door de sten-

Inleiding
In andere gewassen, bijvoorbeeld suikerbieten, zijn goede resultaten behaald met onkruidbestrijding door
middel van herhaalde bespuitingen
met zeer lage doseringen van middelen op klein onkruid. Omdat in de
aardappelteelt ook middelen voorhanden zijn met dehiervoor vereiste contactwerking, mocht worden aangeno-
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gelsheen) en aanhetvoorkiemen van
pootgoed. Het moment van aanfrezen
varieerde in deze proeven tussen een
week en drie weken napoten en werd
vergeleken met aanfrezen direct na
poten. Naar aanleiding van eerdere
proeven op de Van Bemmelenhoeve
werd bij het LDS-systeem gekozen
voor een bespuiting met 75 of 100
gram Sencor (metribuzin 70%) perha
perkeer, afhankelijk vande afharding
van het gewas en van het onkruid. De
grootte van het gewas werd daarbij
niet meegewogen; wel waren de onkruiden liefst nog zeer klein (kiemblad).Intotaal werden steeds tweetot
vierbespuitingen uitgevoerd.
Ineen tweede reeks proeven werdgekeken naar een aantal combinaties
van middelen ennaar de gevoeligheid
van een aantal aardappelrassen voor
dezecombinaties.Bij Bintje, Santéen
Irene werden onderstaande middelencombinaties en mechanische bestrijdingsmethoden bekeken.
- 1 kg Sencor voor opkomst per ha,
-LDS:75- 100gram Sencor perha,
-LDS: 75- 100 gram Sencor per ha+
250 ml Basagran (bentazon, 480
gram per liter)per ha,
-mechanische onkruidbestrijding door
middel van tussentijdse bewerking
met aanaardraam met schoffels.
Bij de laatste drie objecten werd het
moment van aanfrezen circa twee
weken na poten gekozen terwijl het
eersteobjectdirectnapotenwerdaangefreesd. Ook werden nog LDS-objecten toegepast bij de rassen Bintje
en Agria.
De percelen waarop deze proeven
werden uitgevoerd, varieerden in
zwaarte vancirca26%tot40% afslibbaar.

Resultaten en discussie
In tabel 1 zijn de resultaten van de
eerstgenoemde proevenreeks op de
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